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Čikagos lietuvių 
krepšinio varžybos 
tęsiamos. Lietuvių 
futbolas Čikagoje. 
Ekskursi ja į praeitį. 

2 psl. 

Politiniai šachmatai. 
Nelygi kova eina prie 
galo. Patobulino 
paminklo dr . V. 
Kudirkai projektus. 

3psl. 

„Ugnies medžioklė su 
varovais". 
Mokykimės angliškai. 

4 psl. 

Paslapt inga liga 
siaučia Las Vegas. Apie 
d inozaurus ir varles. 

5 psl. 

Filosofinės prasmės... 
tuštumoje — poezijos 
šventė rudenį. XI 
Teatro festivalio 
programa. Jaunimo 
centro tradicinė 
vakar ienė . 

6 psl. 

Sportas 
* Pa j ėg i aus i a i Lietuvos 

tenis in inkei Linai Stančiū 
te i n e p a v y k o iškopti į ITF se
rijos „II Trofeu Ciutat de Bar-
celona" turnyro, kurio prizų 
fondą sudaro 25,000 dolerių, 
vienetų varžybų ketvirtfinalį 
Ispanijoje. Aštuoniolikmetė vil
nietė trečiadieni aštuntfinalyje 
dėl traumos nebaigė susitikimo 
su kroate Ivaną Lisjak. 

* T reč i ad i en į a t idė tose 
L ie tuvos vyrų rankinio ly
gos reguliariojo sezono rung
tynėse septintą pergalę iškovo
jo čempiono titulą ginantis 
Kauno „Granitas-Karys". De
šimties komandų turnyre ket
virtąją vietą užimantys kaunie
čiai trečiadieni svečiuose 31:29 
įveikė trečiąją vietą išsaugoju
sius Šiaulių „Universiteto" 
rankininkus. Nugalėtojų greto
se sėkmingiausiai žaidė Tomas 
Kraucevičius (6) ir Vaidotas 
Grosas (5). 

* E i d a m a s 64-uosius me
t u s , trečiadienio naktį stai
ga mirė praeityje garsus 
Maskvos CSKA ledo ritulio ko
mandos bei SSRS rinktinės žai
dėjas Aleksandr Ragulin. Vos-
kresenske gimęs bei augęs 
sportininkas, maskviečių ko
mandos sudėtyje devynis kar
tus tapo šalies čempionu. A. Ra
gulin — vienintelis ledo rituli
ninkas pasaulyje, kuriam de
šimt kartų pavyko tapti plane
tos čempionu. Jo apdovanojimų 
kolekcijoje buvo ir trys olimpi
nių žaidynių aukso medaliai. 

Naujausios 
žinios 

* L ie tuvos prezidentas 
padėkojo buvusiam JAV va
dovui už paramą kelyje į NA
TO. 

* Rusija vilkina praneš
ti, kokios Lietuvos įmonės 
galės į ją eksportuoti. 

* Se imo pirmininką svei
kina Latvijos ir Estijos par
lamentu vadovės. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.644 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Prezidentas į premjerus teikia A. Brazauską 

Prieš teikdamas kandidatą į premjerus, prezidentas susitiko su keturių valdančiąją koaliciją sudarančių partijų 
— socialdemokratų, socialliberalų, Darbo partijos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos — va
dovais. Šios keturios partijos ir pasiūlė prezidentui A. Brazausko kandidatūrą. Nuotr.: valdančiosios koalicijos 
vadovai: A. Brazauskas, A. Paulauskas, V. Uspaskichas ir K. Prunskienė. 

Vilnius, lapkričio 18 d. 
'BNS) — Socialdemokratų va
dovas Algirdas Brazauskas turi 
galimybių antrąjį kartą iš eilės 
vadovauti Lietuvos vyriausybei. 

Prezidentas Valdas Adam
kus ketvirtadienį po susitikimo 

su kairiųjų ir populistų valdan
čiosios koalicijos vadovais žur
nalistams sakė teiksiąs Seimui 
svarstyti A. Brazausko kandida
tūrą į ministro pirmininko pos
tą. Prezidento teigimu, jis an
tradienį Seimo posėdyje asme-

Tomo Černlševo (ELTA) nuotr 

niška i pr i s ta tys par lamenta
r a m s A. Brazausko kandida
tūrą. 

Pagal Konstituciją, premje
rą Seimo pritarimu skiria ir at
leidžia prezidentas. 

Po susitikimo su valdančio

sios daugumos vadovais so
cialdemokratu A. Brazausku, 
socialliberalu Artūru Paulaus
ku, Darbo partijos pirmininku 
Viktoru Uspaskichu ir „valstie
čių" vadove Kazimira Prunskie
ne prezidentas teigė dar kartą 
pakartojęs savo prašymą, kad 
sudarant Vyriausybę būtų lai
komasi kandidatų profesiona
lumo, ir buvusios veiklos skaid
rumo principų. 

Be to, prezidentas sakė, 
kad bus kreiptasi į specialią
sias tarnybas, kurios turėtų su
teikti informacijos apie visus 
kandidatus į ministrus. 

Tiek prezidentas, tiek A. 
Brazauskas patikino, kad susi
tikime apie konkrečius kandi
datus į ministrus nebuvo kalbė
ta. 

A Brazauskas, kuris dabar 
laikinai eina premjero parei
gas, sakė, kad jei jo kandida
tūra bus patvirtinta Seime, Vy
riausybę stengsis suformuoti 
kuo greičiau. 

Prezidentas patikino, kad 
jis taip pat neketinantis delsti 
— kai premjeras pateiks Vy
riausybės sudėtį, su kiekvienu 
kandidatu į ministrus j is susi
tiks asmeniškai. 

V Uspaskichas pridūrė, 
kad tarp „koalicijos partnerių 
susitarimas dėl ministrų jau 
yra". 

Lietuva sveikina savo 
eurokomisarę 

Vilnius iškilmingai mini 
S. Nėries gimimo šimtmetį 

Vilnius, lapkričio 18 d. 
• ELTA) — Trečiadienį Lietuvos 
nacionaliniame dramos teatre 
vyko iškilmingas poetės Salo
mėjos Nėries 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimas. Jubiliejinį 
vakarą rengė Lietuvos rašytojų 
sąjunga ir Kultūros ministerija. 

Iškilmėse dalyvavo S. Nė
ries kūrybos tyrinėtoja, litera
tūrologuos profesorė Viktorija 
Daujotytė, literatūros kritikas 
Valentinas Sventickas, poetas 
Aidas Marčėnas. S. Nėries kū
rybos ištraukas skaitė aktoriai 
Dalia Overaitė, Sonata Paliu
lytė, Dalia Michelevičiūtė. Bi
rutė Marcinkevičiūtė. Riman
tas Bagdzevičius, Nelė Savičen-
ko, Laimonas Noreika, Saulius 
Bareikis, Andrius Bialobžeskis. 
Daiva Cepauskaitė, Evaldas 
Jaras , Saulius Balandis. Ridas 
Jasiulionis ir Eglė Mikulionytė. 

Muzikinėje vakaro dalyje 
koncertavo Valstybinis dainų ir 
šokių ansamblis „Lietuva", dai
nininkė Regina Maciūtė ir pia
nistas Rokas Zubovas. 

Minėjimą tiesiogiai trans
liavo Lietuvos radijo „Klasikos" 
programa. 

S. Nėris (1904-1945) lietu
vių literatūros istorijoje įsiam
žino prieškary išleistais poezi-

Konservatoriai prašo apsaugoti 
Lietuvą nuo V. Uspaskicho 

# • 

kyla pagrįstų 

Salomėja Nėris 1928 metais 
Eltos reprodukcija 

jos rinkiniais „Anksti rytą" 
(1927), „Pėdos smėly" (1931), 
„Per lūžtantį ledą" (1935), 
„Diemedžiu žydėsiu" (1938), 
karo metų „Dainuok, širdie, gy
venimą" ir „Lakštingala negali 
nečiulbėti". 

Po Nepriklausomybės atkū
rimo Lietuvoje pirmą kartą iš
leistas originalus S. Nėries ei
lėraščių rinkinys „Prie didelio 
kelio", išryškinęs žmogaus gy
venimo dramatizmą karo me
tais. 

Vi ln ius , lapkričio 18 d. 
(BNS) — Tėvynės sąjunga (TS) 
raffina prezidentą Valda Adam
kų „principingai išnaudoti 
Konstitucijos suteiktas galias, 
kad Lietuva būtų apsaugota 
nuo Viktoro Uspaskicho, Vikto
ro Muntiano ir panašių politikų 
tapimo ministrais". 

Anot konservatorių praneši
mo spaudai , TS prezidiumas 
teigiamai vertina žinias, kad 
prez iden tas kr i t iškai žiūri į 
Darbo partijos atstovus Antaną 
Bosą, Gintautą Bužinską, Vik
torą Muntianą, socialdemokra
tą Rimantą Vaitkų, kitus kandi
da tus į ministrus, dėl kurių ge

ros reputacijos 
abejonių. 

TS vDač tikisi, kad „prezi
dentas principingai pasielgs ir 
dėl V. Uspaskicho kandidatū
ros". Darbo partijos vadovas V. 
Uspaskichas pretenduoja tapti 
ūkio ministru, ligšiolinis Kėdai
nių meras V. Muntianas — vi
daus reikalų, teisininkas G. Bu-
žinskas — teisingumo ministru. 

TS tvirtinimu, dėl sąsajų su 
Rusijos energetikos verslu, pri
vačių ir viešųjų interesų kon
fliktų, V. Uspaskichui būnant 
Ekonomikos komiteto pirminin
ku, šio politiko kandidatūra yra 
ypač netinkama. 

Vilnius , lapkričio 18 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ir laikinasis premje
ras Algirdas Brazauskas bei lai
kinasis užsienio reikalų minis
t ras Antanas Valionis ketvirta
dienį pasveikino Europos Parla
mente patvirtintą Lietuvos de
leguotą Europos komisarę Dalią 
Grybauskaitę. 

Europos Par lamentui 
Strasbourg ketvirtadienį pa
tvirtinus naująją Europos Ko
misijos sudėtį, buvusi Lietuvos 
finansų ministrė D. Grybaus
kaitė j au kitą savaitę pradės ei
ti įtakingas Finansinių progra
mų ir biudžeto komisarės parei
gas. 

Telefonu su D. Grybauskai
te ketvirtadienį kalbėjęs prezi
dentas, palinkėjo jai sėkmės, ei
nant šias atsakingas pareigas. 

A. Brazauskas, telefonu 
sveikindamas D. Grybauskaitę, 
dar kartą pakartojo, kad jos pa
skyrimas biudžeto ir finansų 
komisare patvirtina Lietuvos 

Vyriausybės deleguotos parei
gūnės kompetenciją šioje srity
je. 

Vyriausybės spaudos tarny
bos pranešimu, A Brazauskas 
taip pat pasirašė sveikinimo 
laišką Europos Komisijos pir
mininkui Jose Manuel Barroso. 

AValionis taip pat palin
kėjo D. Grybauskaitei sėkmės 
vykdant atsakingas pareigas, 
pranešė Užsienio reikalų minis
terija. 

Ministras pasidžiaugė, kad 
šįkart Europos Komisija sulau
kė plačios Europos parlamenta
rų paramos. 

„Gerai, kad Lietuvą garsins 
viena geriausių bei kompe
tentingiausių šios Komisijos 
narių", teigia A Valionis. 

Anot pranešimo, j is su D. 
Grybauskaite aptarė vykstan
čią diskusiją apie naująją Euro
pos Sąjungos finansinę per
spektyvą 2007-2013 me tams , 
ki tus Europos Komisijos darbo 
reikalus. 

Seimas patvirtino parlamentinių 
komitetų sudėtis 

Vilnius , lapkričio 18 d. 
(BNS) — Seimas patvirtino try
likos parlamentinių komitetų 
sudėtis, o vieno — Europos rei
kalų komiteto — narių sąrašą 
paskelbs vėliau. 

Už sprendimą balsavo 109 
Seimo nariai, prieš — 5, o 4 par
lamentarai susilaikė. 

Daugiausia — 15 — parla
mentaru dirbs Ekonomikos, po 
14 — Biudžeto ir finansų bei 
Užsienio reikalų, 13 — Teisės ir 
teisėtvarkos, po 12 — Naciona
linio saugumo ir gynybos bei 
Švietimo, mokslo ir kultūros, 11 
— Kaimo reikalų, po 10 — So
cialinių reikalų ir darbo bei 
Valstybės valdymo ir savivaldy
bių, 8 — Aplinkos apsaugos ir 
po 7 — Informacinės visuome
nės ir plėtros. Sveikatos reikalų 
ir Žmogaus teisių komitetuose. 

24 parlamentarai, dirbsian
tys keturioliktame — Europos 
reikalų komitete, bus patvirtin

ti vėliau, kai bus suformuota 
Vyriausybė. 

Seimas taip pa t nurodė 
t iems parlamentarams, kurie 
įtraukti į Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komitetą, tačiau ne
turi Valstybės saygumo depar
tamento (VSD) leidimo dirbti su 
slaptais dokumentais, nedel
siant kreiptis į VSD dėl tokio 
dokumento. 

Seimas nesileido į diskusi
jas dėl dviejų naujų komitetų — 
Audito bei Transporto ir infra
struktūros, apie kurių steigimo 
galimybę prieš kurį laiką kal
bėjo tuomet dar formuojamos 
valdančiosios socialdemokratų, 
socialliberalų, Darbo partijos ir 
„valstiečių" koalicijos atstovai. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Česlovas Juršėnas sakė, 
kad 14-os komitetų sąrašas yra 
patvirtintas Seimo Sta tute , to
dėl norint įkurti naujų komite
tų, Nukelta į 5 psl . 

Etikos sargai išteisino prezidento 
patarėją 

Vilnius, lapkričio 18 d. 
(BNS) — Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija (VTEK) ketvir
tadienį nusprendė nepradėti ty
rimo dėl prezidento patarėjo 
Edmino Bagdono galimo įsi
painiojimo į viešųjų ir privačių-
jų interesų konfiktą. 

I VTEK akiratį prezidento 
patarėjas pateko žiniasklaidai 
paskelbus, jog spalio 29 dieną į 
Romą, kur vyko Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai pasirašy
mo iškilmės, drauge su V. 
Adamkumi, Seimo pirmininku 
Artūru Paulausku, užsienio rei
kalų ministru Antanu Valioniu. 
kitais pareigūnais bei žurnalis
tais skrido ir E. Bagdono 16-me-
tė dukra. 

Kaip vėliau tvirtino E. Bag

donas, jo dukters kelionė į Ro
mą lėktuvu su oficialia delegaci
ja buvo susijusi su mokslo doku
mentų tvarkymu, šis skrydis 
buvo suderintas su prezidentu, 
be to, prezidento patarėjas tiki
no kelionę apmokėsiąs, kai tik 
bus pateikta sąskaita. 

.Atsižvelgiant į tai . kad E. 
Bagdono dukters skrydis buvo 
iš anksto suderintas su prezi
dentu, o sąskaitą už dukters ke
lionę prezidento patarėjas ap
mokėjo, VTEK nusprendė ne
pradėti E. Bagdono veiksmų 
vertinimo Viešųjų ir privačių in
teresų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įs tatymo nuos ta tų 
kontekste", ketvirtadienį tvirti
no VTEK pirmininkas Algirdas 
Meškauskas. 

Naujasis 
Seimas skatins 

viduriniosios 
klasės kūrimą 

Vi ln ius , lapkričio 18 d. 
(BNS) — Šios kadencijos Sei
mas didžiausią dėmesį turėtų 
skirt i viduriniosios klasės kūri
mui, sako jo vadovas Artūras 
Paulauskas . 

„Pagrindinis rodiklis, pagal 
kurį rinkėjai po ketverių metų 
galės vertinti, a r šis Seimas 
dirbo sėkmingai — kokios jų 
pensijos bus, koks atlyginimas, 
kiek bus išleidžiama būtiniau
sioms prekėms, kiek liks iš
laidų poilsiui, išvykoms į kitas 
šalis. Kitaip sakant, vidurinio
sios klasės kūrimas turėtų tap
ti šio Seimo centrine ašimi", 
ketvir tadienį interviu „Žinių 
radijui" sakė Seimo pirminin
kas A. Paulauskas. 

„Mūsų pagrindinis tikslas, 
dabar j au pasiekus strateginių 
tikslų, padaryti taip, kad kiek
vienas žmogus ne tik girdėtų 
m ū s ų džiugesį dėl kylančios 
ekonomikos, bet kiekvienas 
real ia i pajustų ekonomikos 
augimą ir mūsų šalies turtėji
mą", tvirtino A. Paulauskas. 

Tai. jog šios kadencijos Sei
mas turė tų atsigręžti į žmogų, 
išgirsti paprastų žmonių prob
lemas, pažymėjo ir prezidentas 
Valdas Adamkus, kalbėjęs pir
majame Seimo posėdyje. 

Prokuroras verslininkui siūlo 12,500 lity baudą 

J. Borisov ir jį ginantis advokatas Adomas 
Tomo Č"«mi*evo (ELTA) n'iotr 

Vilnius, lapkričio 18 d 
(BNS) — Generalinės prokura
tūros prokuroras Mindaugas 
Dūda ketvirtadienį paprašė Vil
niaus miesto 1-ojo apylinkes 
teismo pripažinti kaltu Rusijos 
pilietį Jurij Borisov. grasinus 
tuometiniam prezidentui Ro
landui Paksui ir skirti j am šim
to minimalių gyvenimo lygių — 
12,500 litų — baudą. 

Tai didžiausia piniginė bau
da, kurią už tokį nusikaltimą 
gali skirti teismas.. 

Pagal įstatymus, pirmą kar
tą už nesunkų nusikaltimą tei

siamam žmogui teismas laisvės 
atėmimo bausmės neskiria. 

Nuosprendį šiam Rusijos pi
liečiui teismas skelbs pirmadie
nį. 

R. Pakso rinkimų kampani
jos dosniausias rėmėjas J. Bo
risov kaltinamas, kad šantažu 
siekė oficialaus posto Preziden
tūroje. 

J. Borisov niekada nepripa
žino grasinęs R. Paksui. Liudy
toju šioje byloje apklaustas bu
vęs valstybės vadovas taip pat 
teigė nepatyręs šio Rusijos pi
liečio grasinimų. 

Kaltinimai J. Borisov grin
džiami Lietuvos specialiųjų tar
nybų slapta padarytais jo po
kalbių telefonu įrašais, kuriuo
se užfiksuoti J. Borisov pokal
biai su verslininku ir R. Pakso 
bičiuliu Algirdu Drakšu, Rusi
jos piliečiais Ana Zatonskaja ir 
Anatolij Potnin. 

Remiantis slaptųjų tarnybų 
užfiksuotais įrašais. J. Borisov 
skambindavo A. Drakšui ir gra
sino paskelbti neva R. Paksą 
kompromituojančią informaci
ja-

Remdamasis R. Pakso pa
tarėjo Aurelijaus Katkevičiaus 
parodymais, kad J. Borisov jam 
siūlė už piniginį atlygį surasti 
patarėją Dalią Kutraitė-Gied
raitienę kompromituojančią in
formaciją, prokuroras M. Dūda 
daro išvadą, kad J. Borisov rin
ko kompromituojančią medžia
gą apie R. Pakso aplinką. 

Prokuroras savo kalboje pa
brėžė ir per kratą J. Borisov na
muose rastą kompiuterinę laik
meną, vadinamąją 2002 birže
lio mėnesio R. Pakso ir J. Bori
sov sutartį. Joje kalbama apie 
rinkimų kampanijai skirtų pi
nigų grąžinimą santykiu 1:2. 

Valstybės kaltintojas apta
rė ir prezidento R. Pakso viešą 
kalbą per nacionalinę televizi
ją, kai jis ketino J. Borisov skir
ti prezidento patarėju. Netru
kus šį savo sprendimą R. Pak-
sas atšaukė. Nukelta į 5 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

Sportas LIETUVOJE 

ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
VARŽYBOS TĘSIASI 

Praėjusį šeštadienį, lapkri
čio 13 dieną, buvo toliau tę
siamos Čikagos lietuvių krep
šininkų lygos pirmenybės. Šį, 
jau ketvirtąjį, pirmenybių šeš
tadienį buvo sužaistos net 6 
rungtynės: dvi veteranų ir 4 
vyrų komandų. 

Veteranų gretose „Kretin
ga" įveikė „Švyturį", o „Aukš
taitija" buvo pranašesnė už 
„Lokio" senjorus. 

Vyrų susitikimuose .Aly
taus" krepšininkai supliekė 
„Rambyną" net 81—33, o 
„Radviliškio" — „Stumbro" ko
mandų susitikimas baigėsi 82— 
55 pirmųjų naudai. Taip pat 
„Kretinga" buvo pranašesnė už 
„Atlantą" ir laimėjo 53—42 

pasekme, o .Aukštaitijos" vyrai 
įrodė stiprybę, įveikdami „Kal
napilį" 58— 47. 

Šeštadienį, lapkričio 27 
dienos popietę bus trejos rung
tynės — visos vyrų grupėje. 
Tada varžysis „Šiauliai" su 
„Klaipėda", „Aukštaitija" — 
„Radviliškis", o „Stumbras" 
bandys pasipriešinti „Kretin
gai". 

Rungtynės, kaip ir anks
čiau, bus žaidžiamos Lemonto 
Park distrikto salėje, kuri yra 
ne per toliausiai PL centro. 
Lietuviai krepšinio entuziastai 
yra kviečiami gausiau šiuose 
susitikimuose dalyvauti. 

E .Š . 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

Sužaistos paskutinės 
futbolo pirmenybių rungtynės 

Praėjusį sekmadienį buvo 
sužaistos paskutinės Metro
politan lygos „major" divizijos 
rungtynės, atidėtos iš ankstes
nės datos. Tai „United Serbs" 
ir „Polonia" susitikimas, kuris 
baigėsi taikiai — be įvarčių ir 
abi komandos gavo po tašką. 

Šios rungtynės nepakeitė 
pirmenybinės lentelės. Pirmoje 

vietoje stovi „Sockers", o po jos 
eina „Schwaben" ir „Polonia". 
„Lituanica" išliko šeštąja, o 
mūsiškius seka — „Maroons", 
„United Serbs", „Vikings" ir 
„Legovia", kuri tur i tik 5 
taškus. Lietuvių sąskaitoje 11 
taškų. 

E .Š . 

Čikagos lietuvių futbolininkų 
rūpesčiai nesibaigia 

Nors jau sužaistos pasku
tinės šių metų „Lituanicos" fut
bolo pirmenybių rungtynės 
(„Metropolitan" lygos aukščiau
sioje grupėje užimta 6-ta vieta 
iš 10 komandų) ir jau suruoštas 
54—jį klubo sezoną pažymintis 
pokylis, „senutės" „Lituanicos" 
vadovybės rūpesčiai nesibaigia. 

Dabar jau prasidėjo pasi
ruošimas salės futbolo pirmeny
bėms, kurių pirmasis žaidimas 
bus sausio pradžioje. Dabar rei
kia samdyti salę ir mokėti ne
mažą nuomą už patalpas 
t reniruotėms, be kurių, žai
džiant aukščiausioje grupėje 
joje išlikti neįmanoma. 

Tačiau ne vien tik ši bėda 
jaudina klubo vadovybę. Pa
aiškėjo, kad būtinai reikia 
taisyti žaidimo aikštę lauke. O 
ta aikštė, kaip žinome, yra prie 
pat PLC centro, Lemonte. Kurie 
lankėsi rungtynėse matė, jog ji 
blogoje padėtyje: nelygi, o taip 
pat turi prastą žolę. 

Paaiškėjo, kad čia padėtį 
gali išgelbėti, ją pertvarkant iš 

pagrindų. Kaip teigė klubo 
pirm. Albertas Glavinskas, rei
kia iš naujo paviršių išlyginti ir 
tada pasėti žolę. Taip pat būtų 
gera ją „patraukti" toliau į pie
tus ir „pabėgti" nuo pastatytų 
gyvenamųjų namų, kurių savi
ninkai reiškia nepasitenkinimą. 

Toks planas surištas su 
nemažomis išlaidomis. Dalį 
darbų atliekant patiems ir tau
pant dolerius, jo nuomone, visa 
tai būtų galima padaryti ŪŽ 
maždaug 5,000 dolerių. Tačiau 
ir ta suma klubui yra didoka, 
todėl nori kreiptis į dar likusius 
ankstesnius klubo rėmėjus, o 
taip pa t ir į naujus futbolo 
entuzias tus , kurie norėtų i r 
galėtų padėti klubui šiuo 
reikalu. 

Galintieji prisidėti prie šio 
projekto, prašomi skambinti 
klubo pirm. Albertui Glavins-
kui, tel. 630-323-6302. Tik 
bendromis pastangomis bus 
galima ir toliau garsinti lietu
vių vardą futbolo srityje. 

E.Š. 

„Metropolitan" futbolo lygos 2004—2005 metų 
pirmenybių rudens rato „major" divizijos 

galutinė lentelė 

vieta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Rem 

i pavadinimas taškai 

„Sockers" 21 
J5chwaben 16 
„Polonia" 16 
„Lightning 14 
„Eagles" 12 
„Lituanica" 11 
„Maroons" 10 
„United Serbs" 8 
„Vikings" 8 
„Legovia" 5 

v. sant. 

17^1 
16-10 

9-5 
14-8 
11-10 
12-10 
13-16 

6-18 
14-20 

7-18 

kitę ir platinkite katalikišką spaudą 
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Važiuos kartu ?u 
E. Pučinskaite 

21 metų Lietuvos dvira
t ininkė Modesta Vžesniaus-
kaitė ateinantį sezoną atsto
vaus Italijos komandai „Nobili 
Rubinetterie — Guerciotti", 
kurią spalį papildė Edita Pu
činskaitė. 

Modesta iki šiol atstovavo 
Lietuvoje registruotoms ko
mandoms — „Acca Due O" 
(2002), ,Aūšra Gruodis" (2003) 
i r „Sa f i— Pasta Žara" (2004). 

M. Vžesniauskaitė šiemet 
pasaulio ir Europos čempi
onatuose bei daugiadienėse 
„Giro d'Italia" lenktynėse užė
mė penktąsias vietas. Per šiuos 
metus lietuvė pasaulio popu
liarumo lentelėje iš 66 — osios 
vietos pakilo į 22—ąją. 

„Nobili Rubinetterie — 
Guerciotti" komandą po šio 
sezono taip pat papildė Joan-
ne Kiesanowski iš Naujosios 
Zelandijos bei rusės Oksana 
Kostenko ir Svetlana Deni-
senko. Komandoje liko australe 
Alison Wright, italė Daniela 
Fusar Poli ir patyrusi rusė 01-
ga Sliusareva, o komandą pali
ko prancūzė Catherine Mar
sai, australe Kym Shirley ir 
rusė Valentina Polchanova. 

(Elta) 
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$45.00 
$50.00 

$250.00 
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JAUNIMO RINKTINE IŠPLĖŠĖ PERGALĘ 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KATOIOIJ0GAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagai susitarimą 

Europos jaunimo (iki 21 
metų) futbolo čempionato VII 
atrankos grupės rungtynėse 
lapkričio 16 d. Lietuvos rinktinė 
svečiuose po dramatiškos kovos 
išplėšė pergalę prieš San 
Marin komandą 2:1 (0:1). 
Surinkę 7 taškus po ketverių 
rungtynių, lietuviai pakilo į 
trečiąją vietą. 

Pusantro kėlinio padrikai 
žaidę mūsiškiai niekaip nega
lėjo pralaužti varžovų gynybos 
ir buvo ant sensacingos nesėk
mės ribos, iki 69 min. pralaimė

dami 0:1. 
Po lietuvių gynėjų klaidos 

šeimininkus į priekį 45 min. 
išvedė Matia Masi. Tačiau 69 
min. labai aktyviai rungty
niavęs Tomas Mikuckis rezul
tatą išlygino, o 73 min. Artūras 
Rimkevičius uždirbo 11 m 
baudinį ir pats jį realizavo. 

Išsiveržę į priekį, lietuviai 
perėmė puolimą ir siekė įtvir
tinti pergalę, tačiau daugiau 
įvarčių nebnvo įmušta. 

Kitose šios grupės rung
tynėse Belgijos futbolininkai 

namuose sutriuškino pirmau
jančią — Serbijos ir Juodkalni
jos komandą 4:0. 

Lietuvos rinktinės sudėtis: 
Mindaugas Malinauskas, To
mas Mikuckis, Marius Žaliūkas, 
Egidijus Majus, Darius Miceika, 
(Kęstutis Ivaškevičius, 46), 
Marius Kazlauskas, Mindaugas 
Panką, Darvydas Šernas, Vy
tautas Lukša (Vitalijus Kava
liauskas, 46), Nerijus Mačiulis 
(Linas Pilibaitis, 85), Artūras 
Rimkevičius. 

(Elta) 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKB, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.coni 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Lietuviams sutvarkys danbs už prieinamą kainą. 
Susitanmui kabėti angKkai aiba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„DRAUGO" 
SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave.Sfc.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

TRUMPA EKSKURSIJA Į ČIKAGOS 
FUTBOLININKŲ PRAEITĮ 

Lietuvos ambasadorius lankėsi krepšinio šlovės 
muziejuje 

1951 m. sausio 14 d. įvyko 
futbolo entuziastų susirinki
mas, kuriame dalyvavo 27 as
menys, kurie nu ta rė įsteigti 
vienetą, pavadinant „Chicagos 
lietuvių futbolo komanda". Ats
kiro klubo tada nesiryžta steig
ti, nes visi susirinkusieji prik
lausė kitiems, jau anksčiau čia 
įsikūrusiems, lietuvių sporto 
klubams. 

Šiandien, žvelgiant į šių ini
ciatorių sąrašą, matome, kad 
bent trečdalis iš jų jau iškelia
vęs amžinybėn. Apie tiek pat, 
sulaukę garbingo amžiaus, jau 
mažai juda. Tik maža dalis dar 
yra aktyvesni, tačiau su futbolu 
jau senokai nieko bendro nebe
turi. Ir tik vienas šių eilučių 
autorius dar aktyviai veikia iš 
1951-siais įsteigtos „Chicagos 
lietuvių futbolo komandos" 
išsivysčiusio „Lituanicos" klubo 
vadovybėje. 

Daug vandens nubėgo nuo 
tų dienų, kuomet buvo dedami 
pamatai dabartinei „Litua-
nicai". Aiškumo dėlei reikia 
pasakyti, kad Čikagoje veikia 
du „Lituanicos" klubai — šalia 
čia minimo, kuris dabar kul-
tyvuoja vien tik futbolą (anks
čiau buvo ir kelios kitos sporto 
šakos) ir yra plačiai žinomas ne 
vien tik lietuvių, bet kitataučių 
tarpe, yra tik krepšinio sekciją 
turintis — Akademinis sporto 
klubas JLituanica". Jis įsisteigė 
šiek tiek vėliau ir jo pagrindą 
sudarė studijuojantys sporti
ninkai. Beje, vienu iš tos „Litua
nicos" steigėjų yra dabartinis 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus, o pagrin
dinis jos veiklos judintojas iki 
šių dienų — Rimantas Dirvonis. 

Kuomet prieš beveik porą 
mėnesių teko susitikti prezi
dentą V. Adamkų ir prisiminti 
tuos senus laikus, kai tiesėme 
pamatus Amerikos lietuvių 
sportinei veiklai, pradedant 
1949-siais, ir dalyvavome ne 
vien tik čia minimuose klubuo
se, bet ir kituose vienetuose, 
kurių jau šiandien nebeturime, 
jis tik palingavo galva ir 
pratarė: „Taip tada buvome 
jauni ir gražūs, o dabar — 
likome tik... gražūs". Prie šių 
žodžių žinoma, sunku ką nors 
daugiau pridėti. 

Šiandien žiūriu į LFK 
„Lituanicos" pirmininkų sąrašą, 
kuriame nuo 1951-ųjų iki šių 
dienų yra 17 pavardžių. Vien 
tik per pirmąjį klubo gyvavimo 
dešimtmetį pirmininkavo 5 
žmonės: Edmundas Vengians-
kas, Edvardas Šulaitis, Vacys 
Numgaudas, Algirdas Visockis, 
Jonas Juška. Deja, iš jų tik du 
pirmieji yra gyvųjų tarpe, o vien 
tik antrasis dar aktyviai dirba 
klube. 

Gerai, kad klubo eiles papil
do žaidėjai ir vienas, kitas dar
buotojas, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, tik tokiu būdu klubas 
jau beveik dešimtmetį gali 
gyvuoti. Toks bendravimas gali 
užtikrinti klubui dar ilgą amžių 
— pratęsti jo gyvavimą dar 
vieną kitą dešimtmetį. O gal net 
yra vilčių sulaukti šimtmečio? 

Jeigu 1951 m., steigdami 
„Chicagos lietuvių futbolo ko
mandą", t ikrai negalvojome, 
kad jos amžius peržengs pus
šimtį metų, tai dabar a ; 
lengviau t ikėtis, jog ji gali 
sulaukti šimtinės. 

E d v a r d a s Sula i t i* ; 

Š. m. lapkričio 13 d., šešta
dienį, Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas kar tu su sūnumi 
Raimundu lankėsi ,,Krepšinio 
šlovės muziejuje" Springfield. 
Mass. (Basketball Hali of 
Fame" — Springfield. Mass). 

Apžiūrėjęs ekspoziciją, ku
rioje Lietuvai skirta sąlyginai 
daug vietos, ambasadorius 
Ušackas pasidžiaugė, kad žy
miausiame pasaulyje krepši
nio muziejuje galima išvysti 
„ryškiausias mūsų šalies krep
šinio žvaigždes bei paskatinti 
kitus, teberungtyniaujančius 
krepšininkus, siekti tokių pat 
aukštumų... Net neabejoju, kad 
po keliasdešimties metų, šiame 
muziejuje bus galima išvysti 
kur kas daugiau Lietuvos krep
šinio legendų", kalbėjo amba
sadorius, pažymėjęs, kad „Lie
tuvos krepšinio mokykla yra 

Lietuvos Respub l ikos a m b a s a d o 
rius J A V V y g a u d a s Ušackas . 

geriausia mūsų šalies vizitinė 
kortelė". 

„Krepšinio šlovės muzie
jus", pristatydamas Lietuvos 
krepšinio žvaigždes — Šarūną 
Marčiulionį ir Arvydą Sabonį, 
rašo: ..Š. Marčiulionis — vienas 
pirmųjų Europos gynėjų, tu
rėjęs nemažai įtakos NBA 
krepšiniui. Įžvalgus, greitas bei 
apgaulingai žaidžiantis kai

riarankis visuomet surasdavo 
kelią kaip prasiveržti prie 
varžovų krepšio. J is vienas iš 
pirmųjų lietuvių žaidęs už j au 
nepriklausomą Lietuvą olim
pinėse žaidynėse"; „Stiprus, 
pasi t ikint is savimi, pasižy
mintis virtuoziškais kamuolio 
perdavimais, puikiu a ikš tės 
matymu, lietuvis krepšininkas 
Arvydas Sabonis yra vienas iš 
geriausių 'centrų' pasaulyje". 

Muziejaus ekspozicijoje 
taip pat pristatoma ir moterų 
krepšinio pradininkė bei mo
terų krepšinio lygos viena iš 
įkūrėjų lietuvių kilmės Senda 
Berenson Abbot, 1868 m. gi
musi Vilniuje. 

Lietuvos ambasadorius vi
zito metu taip pat dalyvavo Con-
nnecticut lietuvių sporto klubo 
trečiųjų metinių minėjime, 
įvykusiame New Britain, CT. 
LR a m b a s a d o s p r a n e š i m a s 

VSK l i t u a n i c a ' ' J a u n i ų 
D k l a s ė s m e r g a i t ė s s a 
t rcnc- i iu G i n t a r u L i e t u v 
n i n k u . 

I n d r ė s r i j ū n ė i i c n ė s 
n u o t r . 

I 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iilinoispain.coni
http://Ave.Sfc.5r6


Š.m. lapkričio 11 d. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, I L, 
koncertavo Vilniaus styginių 
kvartetas, 2003 m. laimėjęs 
Lietuvių fondo Dr. Antano 
Razmos vardo muzikinę premi
ja. Koncertą ruošė „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis 
(pirm. Indrė Tijūnėlienė). 
Lapkričio 10 d. kvarteto nariai 
aplankė E. ir S. Barus. B kairės: 
Artūras Šilalė, Elena Barienė, 
Girdutis Jakaitis, Audronė 
Vainiūnaitė, Stasys Baras, 
Augustinas Vasiliauskas. 

Indrės Tijunėlienes nuotrauka. 
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DANUTE BINDOKIENE 

NELYGI KOVA EINA PRIE GALO 
EDMUNDAS RINGUS 

Nelygi kova tarp Čečėnijos 
ir Rusijos, atrodo eina prie galo. 
Ši kova jau tęsiasi tris šimt
mečius. Kai kurie istorikai 
pasir inko 1663 metus, k a d a 
prasidėjo reguliarus, stambūs 
susirėmimai tarp rusų dalinių, 
pakeliui į Kaukazą bei Indiją, ir 
čečėnų. Nepaisant nelygių jėgų, 
čečėnai nepasidavė. 

Tauta atlaikė du pragaištin
gus trėmimus į Maskvos impe
rijos platybes. Pirmas trėmimas 
įvyko 1865 m., antras 1944 m. 
Per kiekvieną trėmimą čečėnai 
prarado 60 proc. savo gyventojų. 
Nepaisant patirtų nuostolių, 
čečėnai sugebėjo grįžti į savo 
teritoriją, ir tęsti kovą toliau. 

1917 m., pasinaudodami są
myšiu Rusijos imperijoje, čečė
nai, drauge su kitomis Kaukazo 
tautomis, bandė sukurti Kau
kazo Tautų Respubliką, vado
vaujamą dvasininkų-imamų. 
Nauja respublika išsilaikė porą 
savaičių. Po galutinio Kaukazo 
srities pertvarkymo liko keletas 
mažų respublikų. 

Čečėnija buvo sujungta su 
Ingušetija. 1932 metais čečėnai 
da r kar tą bandė atsikratyti 
Maskvos, bet buvo Stalino žiau
riai sutvarkyti. 

Nauja proga čečėnams 
atsirado perestroikos laiko
tarpiu. Čečėnijos patriotams 
atrodė, kad geresnės progos gali 
nebūti. Juos paskatino Baltijos 
kraš tų atsiskyrimas nuo So
vietų sąjungos. Jų nuomone, 
Čečėnija, palyginus su kitomis 
respublikomis, turėjo daugiau
sia teisių būti nepriklausoma. 
Čečėnijos su Maskva nerišo 
jokie legalūs ar nelegalūs doku
mentai, kuriuos sovietai panau
dojo Baltijos kraštų atveju. 
Čečėnai nedalyvavo įvairiuose 
Rusijos referendumuose ir, sek
dami Suomijos 1940 m. pa
vyzdžiu, 1991 m. drįso stoti į ne
lygią kovą. Jų kaimynai ingušai 
lemtingu momentu atsiskyrė. 
Čečėnai liko vieni iš kelių de
šimčių įvairių vadinamų „res
publikų", „autonominių sričių". 
Tik dar viena respublika, Ta-
t a r t a n a s , sugebėjo išnaudoti 
momentą ir atgauti mažą dalį 
nepriklausomybės (ekonominių 
lengvatų). 

Kaip ir kitur, visiškos vieny

bės Čečėnijoje nebuvo. Jų vi
suomenė buvo nuo seno su
skaldyta į gentis, remiantis 
giminėmis ir religiniais skirtu
mais. Tą charakteristiką Mask
va išnaudojo, patraukdama į 
savo pusę šiaurinės Čečėnijos 
sritis ir jas stipriai aprūpin
dama ginklais bei pinigais. Tuos 
dalinius Maskva ir panaudojo, 
norėdama įtikinti naivius 
vakariečius. 

1991 m. lapkričio 1 d. gene
rolas Dudajev (sovietų aviacijos 
generolas — tik ką išėjęs į pen
siją) paskelbė Čečėnijos neprik
lausomybę. Jelcin reakcija į 
čečėnų sprendimą buvo įsaky
mas suimti gen. Dudajev. Tam 
tikslui į Grozny buvo pasiųstas 
1,000 karių dalinys. Suimti 
Dudajev ir atvežti Maskvon ne
pavyko, nes oro uoste kariams 
neleista išlipti iš lėktuvų. 

Laikotarpiu ta rp 1991 ir 
1994 m. pabaigos Čečėnijoje 
vyko tarpusaviai ginčai ir smul
kūs susikirtimai tarp už ir 
priešmaskvinių šalininkų. Pir
mas Maskvos tikslas, suskai
dyti čečėnų visuomenę, pavyko. 
Pavyko Maskvai suteršti čečėnų 
gerą vardą. Jie buvo Maskvos 
propagandos charakterizuojami 
kaip grobikai, banditai ir 
mafiozai. Daugiausia pakenkė 
čečėnų vardui Maskvos orga
nizuoti pagrobimai ir keleto 
vakariečių nužudymas. 

Įtampa Čečėnijoje ir Rusi
joje augo. Nusikaltimai prieš 
čečėnus Rusijoje ir prieš rusus 
Čečėnijoje tapo vis dažnesni. 
Galimybė išspręsti Čečėnijos 
likimą taikliu būdu mažėjo. 
Todėl Čečėnijos prezidentas 
buvo priverstas sukurti ir 
paruošti savo karines jėgas. 
Pasinaudojant sąmyšiu ir net
varka Rusijos štabe čečėnams 
pavyko įvairiausiais būdais 
apsirūpinti ginklais, netgi tan
kais ir lėktuvais. 

Dudajev pavyko įtikinti tau
tos vyresniuosius remti jo pas
tangas kovoje dėl visiškos 
nepriklausomybės. Sušauktas 
vyresniųjų suvažiavimas išrin
ko Dudajev pirmuoju preziden
tu . Su visos tautos pagalba 
Dudajev pajėgė surinkti ir 
paruošti 10,000-12,000 karių. 

Pirmas puolimas pradėtas 
1996 m. pabaigoje. Stipriai ir 
moderniai apginkluoti rusų 

daliniai puolė sostinę Grozny. 
Puolimą čečėnai atrėmė ir visa 
Čečėnija tapo karo lauku tarp 
galingos Rusijos bei mažutės 
Ickerijos. Trumpam laikotarpiui 
pasaulio akys nukrypo į Kau
kazą. Konflikto pradžioje ne
didelis skaičius žurnalistų ir 
žmogaus teisių gynėjų turėjo 
progos stebėti įvykius, rusų 
elgesį ir pranešti pasauliui. Kad 
save pateisinti, Maskva išvystė 
neigiamą propagandą, vaizduo
dama čečėnus kaip banditus, 
kriminalistus, o, svarbiausia, 
„mafijozus" ir „al-Qaeda" ben
dradarbius. 

Taip partizaninis karas 
tęsėsi porą metų. Jelcin galvojo, 
kad pergalė netoli, nes persvara 
buvo rusų pusėje. 1996 m. 
vasarą čečėnai vėl nustebino 
pasaulį. 1,200 karių grupė suge
bėjo prasiveržti į Rusijos teri
toriją (Stavropol — Gorbačiov 
gimtinę), užimti Rudionovsk 
miestą, sunaikinti vietinę 
apsaugą ir kitus valstybinius 
objektus, okupuoti ligoninę ir 
uždaryti joje keletą šimtų įkaitų 
(iš viso 2,000). Susišaudymai 
užtruko keletą dienų. Įvykiai 
buvo transliuojami per TV, 
kuriuos stebėjo visas pasaulis. 
„Čečėnų išvyka" baigėsi, kai 
Maskva sutiko leisti čečėnams 
grįžti namo, rusų parūpintomis 
susisiekimo priemonėmis ir prem
jeras Černomyrdin pasirašė 
pažadą baigti karinius veiks
mus Čečėnijoje. Nuo tos dienos 
1996 m. birželio 20 d., stam
besnių susirėmimų vengta. 

Tačiau rusų karių elgesys 
įtikino iki šiol neutralius čečė
nus prisijungti prie kovotojų. Iš 
uždarytų mokyklų į kovotojų 
eiles stojo paaugliai ir tai ne tik 
berniukai. Į jų eiles stojo vyres
nio amžiaus vyrai ir vadinamo
sios — juodosios našlės". Iš už
sienio vis didesni skaičiai isla
mo išpažinėjų plaukė į Čečėniją, 
o su jais — milijonai dolerių. 

Trejų metų per t rauka 
baigėsi 1999 m. rugpjūčio mėn., 
kai čečėnų dalinys, papildytas 
arabų kovotojais, įsiveržė į 
Dagestano respubliką, okupavo 
keletą apskričių ir paskelbė 
„Islamo Dagestano Respubliką". 
Šis, vadovauto Basajev, eksperi
mentas nebuvo sėkmingas, 
davęs Maskvai progą toliau 
naikinti čečėnus. Ką ji ir darė, 

tik dar žiauriau. Per čečėnų 
lavonus Putin lipo į Kremliaus 
sostą. 

Iki šių dienų Motinų komi
tetas skelbia, kad žuvo 25,000 
rusų karių ir 100,000 žuvusių 
Čečėnijos piliečių skaičių. Su
griauta Čečėnijos sostinė, su
naikinti beveik visi kaimai, nė
ra pramonės, nėra mokyklų. 
Kas gydys nesuskaitomą skai
čių invalidų, kas jais rūpinsis? 
Kas sušvelnins čečėnų, j au ir 
ta ip stiprią, neapykantą ru
sams? Kai kurie Europos psi
chologai nesistebi naujomis 
priemonėmis, kurių griebiasi 
jauni čečėnų vadovai, j au už
krėsti „wachhabizmu". Iki šiol 
čečėnai buvo žinomi, kaip ma
žiausiai kraš tut in ia i islamo 
išpažinėjai. Rusų karių elgesys 
ir arabų propaganda neutralius 
čečėnus padarė kietesniais isla-
mistais . Maskva savo tikslą 
pasiekė, sukiršindama mažas 
Kaukazo tauteles vieną prieš 
kitą. Kiekviena jų ruošiasi, gin
kluojasi būsimiems konflik
tams. Abhazija nori atsiskirti 
nuo Gruzijos ir prisijungti prie 
Rusijos. To paties siekia Šiau
rinė ir Pietinė Osetija. Nesan
taika tarp tautų padidino če-
čėnų-arabų dalinių išvykas (su 
daugeliu aukų) į Ingušetija ir į 
krikščionišką Osetiją. Ypač če
čėnų vardui pakenkė Osetijos 
mokyklos bei vaikų ligoninės 
Beslan miestelyje ekupacija ir 
žudynės. 

Čečėnų naudojalni išpuoliai 
į kaimynines respublikas rodo, 
kad jų jėgos artėja prie pabai
gos. Dešimties metų karas 
išsėmė j aunų vyrų rezervą. 
Skelbiama, kad karių skaičius 
siekia ne daugiau kaip 3,000. 
Už pagrindinių vadų Mas-
chadov ir Basajev galvas ža
dama po 10 milijonų dolerių. 
Čečėnų visuomenė po dešimties 
metų pasipriešinimo nepasi
davė. Partizaninis karas tęsis 
daug metų. Neapykanta rusams 
pasiekė aukščiausią laipsnį. 
Čečėnų t au ta pasižymi kerš
tingumu. Šeimų savigarba pri
klausydavo nuo to, ar sugebėta 
atkeršyti už padarytą skriaudą. 
Pareiga atkeršyti buvo perduo
dama iš vienos kartos į kitą. 
Čečėnijoje neliko nei vienos 
šeimos be pareigos rusams at
keršyti už skriaudas. 

Patobulino paminklo V. Kudirkai projektus 
Vilniaus savivaldybėje eks

ponuojami patobulinti paminklo 
Lietuvos himnui ir jo autoriui 
dr. Vincui Kudirkai konkurso 
projektai. Iš trijų autorių pa
teiktų projektų išrinkti galutinį, 
kuris bus statomas buvusioje 
Savivaldybės aikštėje Gedimino 
prospekte. 

J galutinį konkurso tarpsnį 
a t r inktų trijų projektų auto
riams dar vasarą pasiūlyta iki 
rudens patobulinti savo kūri
nius, kad jie labiau ati t iktų 
architektūrines ir plastines 
konkurso nuostatas. Konkurso 
rengėjai dalyviams kelia tris 
pagrindinius reikalavimus: pa
minklas turi atspindėti Lietu
vos himno dvasią ir jo auto
riaus, didžiojo aušrininko V. 
Kudirkos portretinius bruožus 
bei derėti prie bendro dabart
ines Savivaldybės aikštės Ge

dimino prospekte plano. 
Vilniaus savivaldybės dan

goraižyje galima apžiūrėti ži
nomų skulptorių — klaipėdiečio 
Arūno Sakalausko, kauniečio 
Stasio Žirgulio ir Vilniaus dai
lės akademijos skulptūros spe
cialybės studento Dovydo Kli
mavičiaus — darbų patobulin
tus projektus. 

Skulptorius A. Sakalauskas 
ir architektas Ričardas Kriš-
tapavičius pristato uždarą trijų 
kolonų formos piramidę, atsive
riančią žiūrovams iš trijų pusių 
ir sudarančią arką, iš kurios 
tarsi išeina viso aukščio V. Ku
dirkos portretinė figūra. Iš kitų 
piramidės pusių pateikiamas 
visas Lietuvos himno tekstas. 

D. Klimavičius ir architek
tas Viktoras Gricius pateikia iš 
esmės pakeistų formų darbą — 
9,5 m aukščio persišviečiančią 

piramidę-fontaną iš rudo grū
dinto stiklo lakštų, su kupolu ir 
po juo kabančiu varpu iš švie
saus organinio stiklo. Varpas 
apšviečiamas iš vidaus, o visas 
paminklas, kuriuo tekėtų van
duo, būtų apšviečiamas prožek
toriais iš keturių kampų. 

S. Žirgulis ir architektas 
Adomas Skiesgelas pateikia du 
paminklo variantus — erdvinę 
kompoziciją su 47 varpų karilio
nu ir trispalviu luitiniu vitražu 
bei kitą projektą — keturis 
rust ikinius granito pilonus, 
tarsi kylančius iš žemės, su in
krustuotu bronziniu V. Kudir
kos reljefu. 

Paminklo konkursą yra 
paskelbęs Labdaros ir paramos 
fondas V. Kudirkos atminimui 
įamžinti. Apytikrė paminklo 
kaina siekia 0,5 mln. Lt 
Paminklą Lietuvos himnui ir jo 

Klaipėdiečio Arūno Sakalausko 
paminklo Lietuvos himnui ir jo 
autoriui dr. Vincui Kudirkai pro
jektas 

Tomo Černiševo (Elta) nuotr. 

autoriui V. Kudirkai sutvarky
toje aikštėje numatoma pas
tatyti iki 2006 metų vasaros. 

(Elta) 

Politiniai šachmatai 

Š
iuo metu galima išvesti tam tikrą paralelę 
t a rp Lietuvos Prezidentūros ir JAV 
Baltųjų rūmų. Iš šiapus, ir anapus 

Atlanto formuojama nauja vyriausybė. Prieš 
pradėdamas antrąją kadenciją, JAV prez. Bush 
perrikiuoja savo kabinetą. Jau pasi t raukė 
keturi ministrai (čia vadinami „sekretoriais"), 
kurių žymiausias ir labiausiai Amerikos 
užsienio politikoje pasireiškęs, buvo Valstybės 
sekretorius Colin Powell. 

Itin įtemptu ir sunkiu Amerikai laiko
tarpiu, pirmosios prez. Bush kadencijos metu, 
Powell dažnai buvo tarytum „ramybės uostas", 
nors jo pareigos reikalavo keliauti į pačias 
„karščiausias" mūsų planetos vietas ir mėginti 
rasti taikią išeitį iš labai pavojingos padėties. 
Daugeliu atveju Valstybės sekretoriui pavykda
vo tą vaidmenį atlikti. Tačiau tarp prezidento ir 
Colin Powell kartas nuo karto atsirasdavo 
ryškūs sprūdžiai, kuriuos Vašingtonas steng
davosi „užglostyti". Visgi, atėjus laikui po 
rinkimų suformuoti naują kabinetą, Colin 
Powell pasitraukė. Spėliojama, kad jam buvo 
pasiūlyta „savanoriškai" atsistatydinti. Iš 
dalies tuos spėliojimus patvirtina prezidento 
skubiai pasirinktas pakaitalas — pirmosios 
kadencijos metais artimiausia patarėja užsienio 
reikalais — dr. Condoleezza Rice. Kai ką stebi
na , kad prez. Bush net nemėgino Powell 
prikalbėti dar kurį laiką pasilikti Valstybės 
sekretoriumi, ypač šiuo kritišku metu, kai 
palestiniečiai ruošiasi rinkti naują savo vadovą, 
o Irake taip pat artėja pirmieji demokratiniai 
valdžios rinkimai. Powell patirtis būtų tikrai 
buvusi naudinga ir prezidentui, ir Amerikai, ir 
galbūt pasaulio taikai. 

Condoleezza Rice yra nuostabaus sumanu
mo, įžvalgumo moteris, užsienio politikos 
žinovė (ji gerai susipažinusi ir su Lietuva). 
Prez. Bush jos patarimais naudojosi jau 
ketverius metus. Kadangi jos ir prezidento 
nuomonė visuomet sutapdavo, svarbiųjų prob
lemų sprendimas Baltiesiems rūmams tikrai 
palengvės. Dabar, galima sakyti, visi pagrin
diniai Vašingtono pareigūnai „pūs į tą pačią 
dūdą": prez. George W. Bush, viceprez. Diek 
Cheney, Valstybės sekretorė dr. Rice, na, ir 

gynybos sekretorius Donald Rumsfeld. O visgi 
kar ta is neblogai, kai atsiranda ir skirtingų 
nuomonių. J a s derinant, pasiekiamas geresnis 
įžvalgumas ir tikslesnis problemų sprendimas. 

Lietuvoje t a ip pat vyksta pasikei t imai 
Vyriausybėje. Galima t iktai užjaust i prez. 
Valdą Adamkų, kur iam t enka „pasir inkti" 
premjerą ir pasiūlyti (ar pasiūlomus atmesti) 
asmenis ki t iems ministrų postams. Viena prob
lema, atrodo, išspręsta nesunkiai ir labai teigia
mai — Seimo pirmininku vėl išr inktas Artūras 
Paulauskas . Užsienio lietuviai jo politinę kar
jerą pastaruoju metu stebi su ypatingu dėme
siu, ypač po to, kai , nušalinus nusižengusį prez. 
R. Paksą, A. Paulauskui teko laikinai perimti 
Prezidentūrą. Jo r imtas požiūris į sunkias 
pareigas, laikysena, nors ir laikino, preziden
tavimo laikotarpiu, buvo be priekaištų. Tikime, 
kad A. Paulauskas Seimo pirmininko pareigas 
atliks sąžiningai ir šios ketverių metų Seimo 
kadencijos darbas bus daug našesnis visos 
Lietuvos gerovei. Kaip praei t is parodė, A. 
Paulauskas neblogai sutaria ir su prez. V. 
Adamkumi, t ad ir pastarajam problemas bus 
lengviau spręsti , projektus įgyvendinti. 

J a u „visa burna" kalbama, kad greičiausiai 
premjero kėdėje pasiliks Algirdas Brazauskas. 
Tai nebūtų pati blogiausia išeitis (geriau, negu 
K. Prunskienė, V. Uspaskichas, ar kuris kitas, 
sparną apie premjero kėdę rėžiantis). Jeigu A. 
Brazauskas nėra pats veiksmingiausias prem
jeras, tai jis bent ne pats kenksmingiausias: pir
mosios jo kadencijos metu Vyriausybė neiš
gyveno ypatingų krizių, atliko ne vieną valsty
bei naudingą darbą. Nors Brazauskas yra senas 
nomenMatūrininkas, bet per daug gudrus, kad 
rausvus savo praeities skalbinius viešai ant 
tvoros kabintų. Kaip ir Seimo pirmininko, šio 
premjero veikla nedaug kirtosi su Prezidentūra, 
todėl galima tikėtis, kad tos trinties nebus ir 
toliau. Lie tuva , pirmoji pa tv i r t inus i ES 
Konstituciją (užbėgo už akių ne t Europos 
Parlamentui!), sulaukė nemažai gerų žodžių iš 
užsienio. Būtų neišmintinga, formuojant 
Vyriausybę, įsivelti į nesutarimus ir tą teigiamą 
įvaizdį sunaikinti . 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTONIS 

Nr.6 

Gąsdinantis reiškinys Lietuvoje yra tai, kad 
apie trečdalis ar ketvirtadalis rinkėjų tiki šarla
tanų skleidžiamomis nesąmonėmis. Tie žmonės 
yra tiek sovietmečiu sukvailinti ir pasimetę ligi 
tokio laipsnio, kad atpratę savarankiškai, nor
maliai galvoti. Nesusipažinę su Seimo nariu. 
Vyriausybės bei prezidento pareigomis bei jų 
galių ribomis, ir tautiškai nesusipratę, jie yra 
politiškai „negramatni", buvusių tremtinių vadi
nami rusišku terminu „debilais" — žmonėmis, 
negalinčiais galvoti. Kaip atskira grupė, jie 
sudaro Lietuvos politinio nepastovumo pagrindą. 
Dėl to Lietuvoje kas keli metai pasirodo naujos 
politinės jėgos—partijos. Ši politiškai neišprusu
sių rinkėjų dalis lengvai patiki stebuklus 
žadančiais politikieriais, kurie visus kitus poli
t ikus ir partijas kaltindami korupcija, žada 
krašte įvesti tvarką — pakelti pensijas ir atlygi
nimus, grąžinti rublinius indelius, bet nepasako, 
iš kur gaus tam pinigų. Ši rinkėjų grupė savo 
savotišku elgesiu Lietuvoje kelia nepastovumą. 

Artėjant antram rinkimų ratui , politinis 
įtempimas didėjo. Sutikau pažįstamą, grįžusi iš 
Anykščių. Jo buvimo metu savo agitacijos kam
panijoje ten lankėsi K. Prunskienė. Pasak pažįs
tamo, diena buvusi šaltoka ir lietinga, o Pruns
kienė galbūt buvo užsivilkusi daugiau drabužių. 

— Tokią „bobą" būtų gėda siųsti į užsienį 
reprezentuoti Lietuvai, — pareiškė pažįstamasis. 
— „Ji nėra visiškai panaši į latvių elegantišką 
Vairą Vyką Freibergą, kurią galima siųsti į Lon
doną ar Paryžių ir ji visur pritiks, nepadarydama 
gėdos. Mūsų Kazimira visiškai netinka pasirodyti 
užsienyje, nebent kaip kolchozo pirmininkė pas 
kaimyną Lukašenka, o ne dalyvauti tarptau
tinėse konferencijose Vakaruose". — pasakojo 
linksmai nusiteikęs kaunietis. 

„Kauno dienoje" pasirodė ilgokas, su keturio
mis nuotraukomis K. Bobelio straipsnis, girian
tis Prunskienės kvalifikacijas prezidentės pozici
jai ir ragindamas balsuoti už ją. Teko susitikti 
nemažai ir tokių, kurie buvo nusivylę abiem kan
didatais ir skundėsi, kad nėra pasirinkimo tarp 
šių prastų kandidatų. 

— Jei būtų patekęs į antrą ratą Auštrevičius, 
viskas būtų buvę kitaip, — apgailestavo jie. 

Vieną vėlų vakarą per „Panoramos" žinias 

Visiems lygiai teisingas 

Valdo Adamkaus rinkiminė reklama. 
teko matyti keistą įvykį. Nematoma žurnalistė 
paklausė K. Prunskienę apie kažkokios energijos 
įmonės akcijas. Staiga supykusi , kandidatė 
pradėjo išmetinėti ir barti žurnalistę už tokių 
klausimų kėlimą ir siejimą privačios nuosavybės 
reikalų su oficialia tarnyba. Susinervinusi ji 
bandė atsisegti mikrofoną nuo savo drabužių, bet 
kažkaip nesisekė ir vargšė moteris savotiškai 
muistėsi, bandydama tai padaryti . Pagaliau po 
keliasdešimties sekundžių pasisekė ir. dar pasa
kiusi keletą žodžių jau švelnesniu tonu, Pruns
kienė išėjo iš studijos. Toks kandidatės į Prezi
dentūrą elgesys — viešas pyktis ir įžeidinėjimai 
ją apklausinejančiai žurnalistei TV programoje 
— neleistinas elgesys politikams. Kalbant dabar
tine terminologija, toks „TV klipas", viešai paro
dytas , butų buvusi geriausia V. Adamkaus 
agitacinės kampanijos dalis Rytojaus dieną net 
ir „Panoramos" žinių laidose šis TV epizodas su 
K. Prunskiene buvo „išvalytas" — ji buvo tik 
trumpai rodoma, pasakiusi porą žodžių prieš išei
dama iš studijos B u s d a u g i a u . 
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LEGENDINE 
UGNIES MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS" / / 

Po 30 metų pertraukos 
Vilniaus „Pergalės" kino 
teat re atgims legendinis 

kompozitoriaus Giedriaus Kup
revičiaus miuziklas „Ugnies 
medžioklė su varovais". 

Lapkričio 11 d. spaudos 
konferencijoje miuziklą prikėlu
sius atl ikėjus pristatė pats 
kūrinio autor ius . Kompozi
torius G. Kuprevičius džiaugėsi, 
kad legendinį kūrinį atliks ne, 
kaip dabar madinga, pop
muzikos žvaigždės, o talentingi, 
bet dar nežinomi atlikėjai. 

Dešimtyje spektaklių vai
dins trys dainuojančių aktorių 
sudėtys. Dauguma aktorių di
džiojoje scenoje pasirodys pirmą 
kartą. 

„} kvietimą dalyvauti kon
kurse atsiliepė 30 dainuojančių 
jaunų žmonių ir, organizatorių 
siaubui, visi tiko", - bendro 
darbo pradžią su prodiuserinės 
agentūros „Tactus Verus" va
dovu Sigitu Sparnaičiu prisi
minė kompozitorius. 

Jaunieji dainininkai atliko 
po 4 kūrinius ir beveik visi, pri
tar iant kompozitoriui, dainavo 

populiariąsias „kregždutes". 
„Jei būtų galima iš miuziklo ką 
nors išmesti, visų pirma išim-
čiau šitą staiga išpopuliarėjusią 
dainą", - juokavo G. Kupre
vičius. 

A š t u n t a j a m e - d e v i n t a m e 
dešimtmetyje įvairių tea t rų 
statytą „Ugnies medžioklę su 
varovais" per praėjusias Kalė
das atliko ir Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio menų mokyk
los moksleiviai. Į jaunimo 
orkestrą, roko grupę susibūrę 
„čiurlioniukai" gros ir Gyčio 
Padegimo režisuotuose spektak
liuose. 

Miuziklo klausytojai „Per
galės" kino teatre išgirs vieną 
naują numerį - Rolando baladę 
apie karal iaus šunį, ki ta ip 
skambės ir miuziklo finalas. 
„Advento laiku kūrinys baigsis 
liūdniau, o po Kalėdų skambės 
antrasis 'Ugnies medžioklės su 
varovais' finalo variantas", -
intrigavo kūrinio kompozito
rius. 

Miuziklo režisierius G. Pa
degimas spaudos konferencijos 
proga teigė, susiradęs prieš 30 

metų dėvėtą džinsinį švarkelį, 
su kur iuo klausėsi pirmojo 
miuziklo spektakl io J a u n i m o 
teatre. 

„Miuziklas mane pakerėjo 
dar jaunystėje. Tuomet buvau 
įsimylėjęs dainininkę Gintarę 
Jau taka i tę ir įsivaizduodavau 
save šio miuziklo režisieriumi", 
- prisiminė G. Padegimas. 

82-ąjį spektaklį kur ian t i s 
režisierius džiaugėsi susipa
žinęs su jaunaisiais aktoriais, 
kurie gyvena „pi rk-parduok" 
laikais, tač iau bendrauja i r 
dirba taip pat nuoširdžiai, kaip 
hipių kar ta . „Jaunimo užsidegi
mas rodo, kad prieš 30 metų 
užsiplieskusi 'Ugnies medžioklė' 
tebedega, o mano darbas - t ik 
pakurs ty t i ugnį", - sakė G. 
Padegimas. 

1975-aisiais miuzikle de
biutavęs Vytautas Kernagis ir 
kūrinio kompozitorius G. 
Kuprevičius jaunajai kar ta i per
davė simbolinę miuziklo ugnį. 

„Ugnies medžioklę su va
rovais" pagal Sauliaus Šaltenio 
ir Leonido Jacinevičiaus libretą 
G. Kuprevičius sukūrė 1974 

BEBRAI IS PAVOGTŲ PINIGŲ 
PASTATĖ UŽTVANKĄ 

Netoli Jungtinių Valstijų 
Baton Rouge miesto bebrai rado 
krepšį su pavogtais pinigais ir 
juos įpynė į viename upelyje 
pastatytos užtvankos pagalius 
bei brūzgynus. 

„Banknotų bebrai nesu
plėšė. J ie vis dar sveiki", — 
sakė mjr. Michael Martin iš 
apygardos šerifo tarnybos. 

Šie pinigai buvo pavogti iš 
Grinsburg, esančio maždaug 50 
km į šiaurės rytus nuo Baton 
Rouge, lošimo namų „Lucky 
Dollar". Vagis iš šio sunkveži
mių stovėjimo aikštelėje įsikū
rusio pokerio automatų salono 
praėjusią savaitę pagrobė iš 
viso 70,000 dolerių. 

St. Helen apygardos šerifo 
pavaduotojai apkaltino vieną 
kazino apsaugininke, kad ši 
išjungė vaizdo kameras. 25 
metų Jacąueline Wall dėl šios 
vagystės buvo suimta, teigė M. 
Martin. 

Tyrėjams ji pasakojo, kad 
kaukėtas ir ginkluotas užpuo
likas privertė ją ištuštinti visus 
kazino seifus. Po to plėšikas ją 
pagrobė, trenkė per galvą, o 
vėliau paleido negyvenamame 
rajone. 

Šerifo pavaduotojai pavogtų 
pinigų ieškojo kelias dienas, kol 
vienas advokatas gavo slaptos 
informacijos, jog banknotai 
buvo išmesti į upelį. 

Dabar advokato kl ientas 
tikisi susitarti su prokurorais, 
nurodė Grinsburg policijos 
viršininkas Ronald Harrel l . 
Vieną krepšį su pinigais pa
reigūnai rado iš karto. Antrasis 
gulėjo kiek toliau, priešais 
bebrų užtvanką. Giliame upely
je ieškodami trečiojo krepšio, 
šerifo pavaduotojai pradėjo 
ardyti užtvanką, kad išleistų 
šiek tiek vandens ir paieškas 
galėtų tęsti seklesnėje vagoje. 

Štai tada jie išvydo bran
gias užtvankos puošmenas. 
Galiausiai buvo apt iktas ir 
trečiasis krepšys, kuriame dar 
buvo likę šiek tiek banknotų. 
„Kazino lankytojai nudžiugo, 
jog atgaus pinigus, nors kai 
kurie iš jų ir bus permirkę", — 
teigė R. Harrell. Pavaduotojai 
rado iš viso 40,000 dolerių. 
Likusius pinigus jie tikisi rasti 
vieno Mississippi valstijos 
banko seife. 

(Delfi) 

DRAUGAS SKELBIA 
KONKURSĄ 

sk i r tą „Draugo" 95- r ių me tų sukakčiai paminė t i . 
T e m a : „Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių 

d ienų. 
R a š i n i o apimt is : 100 maš inė le ar kompiu te r iu 

r a š y t ų puslapių (gali būti i r daugiau) 
D a l y v a u t i gali is tor ikai , žurnal is ta i , rašytojai , 

s t u d e n t a i ir kiti, sugeban tys rašyt i . 
U ž g e r i a u s i ą t e k s t ą s k i r i a m a 1,000 dol . pre 

m i j a , k u r i o s m e c e n a t a s y r a K a z i m i e r a s 
R o ž a n s k a s . 

R a š i n i a i turi būt i a t s i u s t i iki 2005 m. liepos 12 
dienos. 

R a š i n i a i p a s i r a š o m i s l a p y v a r d ž i u , o a t sk i 
r a m e voke įrašoma tikroji au to r i aus pavardė, a d r e s a s 
ir telefonas. 

S i u s t i „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai 
Remienei „Draugo" adresu : 4545 West 63rd. Str . , 

į jChicago, IL 60629. 

~ ~ 

1975—aisiais miuzikle debiutavęs Vytautas Kernagis (kairėje) ir kūrinio 
kompozitorius G. Kuprevičius jaunajai kartai perdavė simbolinę miuziklo 
ugnį. 

Mykolo Ambrazo (Elta) nuotr. 

meta is . Pirmoji premjera įvyko 
netoli Rygos, Valmieros dramos 
t ea t re . Jaunimo teatre režisierė 
Dal ia Tamulevičiūtė pirmąjį 
l ie tuvišką miuziklą pas t a t ė 
1976-aisiais. 

„Ugnies medžioklę su va
rovais" išsivertė ir žiūrovams 

ŽYMIŲ DAILININKŲ PAMOKOS 
Garsių dailininkų —juvely

ro ir skulptoriaus Sauliaus Vai
t iekūno ir tapytojo Vilmanto 
Marcinkevičiaus kūrybinėse dirb
tuvėse lankosi kelios dešimtys 
Vilniaus globos namų auklė
tinių. 

Nevyriausybinės organi
zacijos „Socialinės atsakomybės 
centras" vykdomo projekto „Su
prasti vienas kitą" metu sos
tinės globos namuose gyvenan
tys vaikai skat inami imtis kū
rybos ir supažindinami su dai
lininkų darbo užkulisiais, j ų 
naudojamomis meninėmis tech
nikomis gali jas išbandyti. 

„Dailininko dirbtuvės — 
įdomus, daugeliui nepažįs ta
mas pasaulis. Nuoširdžiai ti
kiuosi, kad bent keletui vaikų 
jos padarys įspūdį, ir jie imsis 
teptuko. Kita ver tus , akcija 
nau-dinga ir man. Menininkui 
labai svarbus žmonių požiūris į 
kū-rinius, jų vertinimas. Vaikai 
— bene vieninteliai, galintys 

pasaky t i nuoširdžią ir atvirą 
nuomonę", — sako akcijoje dalyvau
jantis tapytojas V. Marcinkevičius. 

Susipažinę su dailininkais 
ir jų darbo ypatumais, globos 
namuose augantys vaikai galės 
išvysti ir kūrybos rezultatus — 
vieną vakarą jie praleis sostinės 
„Vartų" galerijoje. Vaikai apžiū
rė s čia veikiančią S. Vaitiekūno 
ir portugalų skulptoriaus Nuno 
Vasa parodą, dalysis dienos įspū
džiais, aptars dailės kūrinius. 

Pasak „Socialinės atsako
mybės centro" projektų vadovės 
Indrijos Aškelovičienės, projek
to „Suprasti vienas kitą" tikslas 
— sujungti vaikų, augančių glo
bos namuose , ir menininkų 
pasau l i u s į vieną šių dienų 
pasaulį — darnią ir pilietišką 
Lietuvos visuomenę. „Socialinės 
atsakomybės centras" šį projek
tą įgyvendina kartu su „Vartų" 
galerija. Projektą remia Kul
tūros ministerija. 

(Elta) 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

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

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

rodė 5 buvusios Tarybų Sąjun
gos respublikos. Jį atliko estai, 
moldavai, ukrainiečiai, rusai, 
latviai. Tačiau „gyvai" miuzik
las nuskambės tik šiemet. „Per
galės" kino teatre, - sakė 
kompozitorius G. Kuprevičius. 

(Elta) 

SIŪLO DARBA 

HOUSEKEEPER 
PARTTTME 

to aid bus y Household. 
2 daysAveek - 8:30 am - 4:30 pm. 

1 day cleaning. 
1 day preparing meaLs. 

Mušt have references & 
speak Engiish. 

Cafl 773^61.0606. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Miestas, valstija, zip code 

0"M£ 21. 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
YdceNfcA 773354-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldneLatt.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
- r g_ .. 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 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOULS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 & Kaiše Chėgo, L 60629 
Prekyba, hstafcnrimas, aptamsinąs 
— Ucensed — Booded— Insured 

7 7 3 7 7 8 4 0 0 7 
773531 1833 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Fifty second lesson. (Fiffcy 
sekand leson) — Penkiasde
šimt antra pamoka. 
At the gift shop. (Ęt tha gift 
šap) — Dovanų parduotuvėje. 
Helio, h o w may I help you? 
(Helou, hau mei ai help jū) — 
Labas, kuo galiu jums patar
nauti? 
I am iooking for a birthday 

; present for my daughter. 
! (Ai em luking for e birthdei 
į prezent for mai doter) — Aš 

ieškau savo dukrai gimtadienio 
Į dovanos. 
| What d id you have in mind? 
<Uat didž jū hev in maind) — 
Kuo jūs domėtumėtės? 
I thought that she might 
l ikę a good quality hand-
bag. (Ai tbot thęt šy mait lai
ke gud kuality hendbęg) — Aš 
manau, kad jai patiktų geros 
kokybės rankinukas. 
We have a good selection of 
h a n d b a g s . what kind of a 
fa andbag would you likę t o 
see? (Ui hev a gud selekšen af 
hendbegs, uat kaind af e hend
bęg uod jū laik tū sy) — Mes 
turime gerą pasirinkimą ran
kinukų, kokį rankinuką norė
tumėte matyti? 
Show me a medium sized 
blue handbag, with a lot of 
compartments . (Šou my e 
mydijum saizd bliu hęndbęg 
uit e lat af kompartments) — 
Parodykite man vidutinio 

dydžio mėlyną rankinuką su 
daug kišenėlių. 
H e r e is a good ąual i ty 
handbag, a pretty b lue , it i s 
cal led an o r g a n i / e r , there's 
a place for everything. (Hyr 
iz e gud kuality hendbęg, e 
pr i ty bliu, it iz kold en 
organaizer. thers e pleis for 
evryting) — Štai šis yra geros 
kokybės rankinukas , gražiai 
mėlynas, jame y ra vietos 
viskam, todėl vad inamas 
„organizatoriumi". 
I t ' s very nice, but my 
d a u g h t e r doesn't l ikę to 
carry such a l a r g e p u r s e , 
c a n you show me s o m e t h i n g 
smal le r? (Its veri nais , bat 
mai doter daznt laik tū kery 
sač e lardž piurs, ken jū šou my 
samthing smolerj — Tikrai 
gražus, bet mano dukrai 
nepatinka nešiotis tokį didelį 
rankinuką, ar galite parodyti 
ką nors mažesnio? 
We have a smal ler h a n d b a g , 
but i t doesn' t have a n y com
p a r t m e n t s . (Ui hev e smoler 
hęndbęg, bat id dasnt hev eny 
kampartments) — Mes turime 
mažesnį rankinuką, bet jame 
nėra jokių kišenėlių. 
No, thank you, I don't t hi n k 
that she would Hke that. 
(Nou, thenk jū, ai dont think 
thęt šy uod laik thęt) — Ne, 
ačiū, aš nemanau, kad tas jai 
patiktų. 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBA 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

SPA CONSTANTINE NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

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

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620 - S650: 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

.DRAUGAS" IEŠKO 
SAVANORIŲ - TELEMARKETING. 

Jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

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

Valentinui tel. 773-585-9500. 

KALĖDINIAI JlUNTiNIAI LĖKTUVU 

PRIIMAMI IKI LAPKRIČIO 25 DIENOS 

A 
txpres$wip. 

mmc 
)re$$Com, 

Mūsų atstovai: 
Los .Angeles 334 E. Santa Anita, Tel:818-842-1719, Tei:818-731-9777 
Bravo Coffec 238 Main Str, LEMONT, IL 60439, Tei:63O-257-33O0 
KaKisa Corp. 338 S. Roh!wirsg Road. PALATINE. IL 60067. Te!:847-776-7766 

Mūsų ištaigos: 
2719 W 71 Str. CH1CAGO, IL 60629. Tel:773-434-7919 

8801 S. 78 th Ave. Bridgeview, IL 60455, Tel:708-599-%80 
Dirbame: Pirm-Penk S a.m.-6p.m.. Treč iki 7 p.m„ Šest. nuo 8 a.m.- 3 p.m 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

I MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
ANO L O A N ASSOClATTOft OF C H I C A G O 

2212 Wcst Ccrmak Road, Chkago , IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M Oksas, pr<xident 

Patarnautum Čikagm ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

mailto:d.i.mayer@worldneLatt.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. APr i«tertax, fTAR-TASS. BNS 

žinių ageraOfų pranešinąs) 

EUROPA 
J L RUSIJA 

STRASBOURG 
Europos Parlamentas ket

virtadienį didele balsų persvara 
patvirtino Jose Manuel Barroso 
vadovaujamą naujos sudėties 
Europos Komisiją ir taip iš
sprendė tris savaites trukusią 
institucinę krizę. Už pertvarky
tos 25 narių Europos Komisijos 
patvirtinimą balsavo 449 ES 
asamblėjos parlamentarai , 
prieš — 149, 82 europarlamen-
tarai susilaikė. J. M. Barroso 
pavyko užsitikrinti daugumos 
europarlamentarų paramą tik 
tuomet, kai jis savo siūlytą ko
mandą, pakeitė prieštaringai 
vertintą Italijos atstovą Rocco 
Buttiglione ir Latvijos euro
skeptike Ingridą Ūdrę kitais 
kandidatais. 

LONDONAS 
Šalis, kurioje geriausia gy

venti, kitąmet bus Airija, prog
nozuoja įtakingas Londono žur
nalas „The Economist". Didžia
usiam pasaulio ūkiui — JAV — 
teko tenkintis 13 vieta po Suo
mijos. „Pačius geidžiamiausius 
naujų vertybių elementus — 
ketvirtą pagal dydį pasaulyje 
BVP dalį vienam gyventojui, 
mažą nedarbą ir politinę laisvę 
— Dublin vyriausybė pajėgė su
derinti su 'senosiomis' vertybė
mis, tokiomis kaip stabili šeima 
ir bendruomenė", teigia „The 
Economist". Sąrašo viršūnėje po 
Airijos rikiuojasi Šveicarija, 
Norvegija, Liuksemburgas, Šve
dija ir Australija. Pačioje apa
čioje yra Zimbabvė, o priešpa
skutinėse vietose atsidūrė Hai
tis, Nigerija, Rusija ir Pakis
tanas. 

ROMA 
Italijos premjero pavaduoto

jas Gianfranco Fini ketvirtadie
nį buvo paskirtas užsienio rei
kalų ministru. G. Fini, deši
niųjų Nacionalinio aljanso par
tijos pirmininkas, pakeičia 
Franco Frattini, kuris išvyksta į 
Briuselį kaip naujasis Europos 
Sąjungos teisingumo ir saugu
mo komisaras. G. Fini paskyri
mas, kuris nebuvo netikėtas, 
vainikuoja šio veikėjo pasikei
timą iš pofašistinio veikėjo į pa
grindinės politinės srovės fi
gūrą. Pastaruosius trejus metus 
jis kaupė diplomatinę patirtį. 

MASKVA 
Prezidentas Vladimir Pu t in 

pareiškė, kad Kremliaus pasiū
lyta valdžios reforma nepažeis 
demokratijos principų šalyje i r 
dar kartą atmetė siūlymus pa
keisti Rusijos Federacijos kons
tituciją. V. Putin pabrėžė, jog 
siūlydamas reformuoti valdžią, 
konkrečiai — pakeisti regionų 
vadovų rinkimų procedūrą, j is 
neturėjo tikslo gauti da r dau
giau įgaliojimų santykiuose su 
regionų pareigūnais, o vadova
vosi pirmiausia faktais, rodan
čiais, kad neveiksminga dabar
tinė sistema, kur pernelyg dide
lė kai kurių ekonominių grupių 
įtaka. 

gali reikšti, jog mėginama pa
daryti galą asmens kultui , arba 
rodo opozicijos Kim Jong-Il stip
rėjimą. 

AFRIKA 

JAV 

NEW YORK 
Neoficialiame kandidatų į 

2004-ųjų žurnalo „Time" renka
mo „Metų žmogaus" titulą sąra
še pirmauja Baltųjų rūmų pata
rėjas Kari Rovė, antradienį pa
aiškėjo per šiam k laus imui 
surengtą komisijos susirinkimą. 
Be K. Rovė, kuris didele dalimi 
prisidėjo prie prezidento George 
W. Bush perrinkimo, komisija 
šiam apdovanojimui gauti pa
siūlė patį prezidentą ir reži
sierius Mel Gibson bei Michael 
Moore. 

KHARTOUM 
Sudano vyriausybė ir šalies 

pietinėje dalyje kovojantys suki
lėliai ketvirtadienį pažadėjo kuo 
greičiau paruošti taikos susita
rimą, kuris užbaigtų j au 21-
erius metus t runkant į pilietinį 
karą ir pagaliau priverstų jame 
dalyvaujančias šalis susitaikyti. 
JAV tikisi, kad penktadienį Ta
rybos akivaizdoje šal ims pavyks 
pasirašyti susi tar imo dokumen
tą. J T Saugumo Taryba ketina 
šeštadienį ar penktadienį priim
ti naują rezoliuciją, paraginti 
Europos Sąjungą, Pasaul io 
Banką ir Jungt ines Tautas pra
dėti ruošti šalies a ts ta tymo pla
nus , kuriuos bus galima pradėti 
įgyvendinti, pasirašius pilietinį 
karą nutrauksiant į taikos susi
tarimą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

AZIJA 

SEOUL 
Šiaurės Korėjos žiniaskiai-

dos priemonės liovėsi vadinu
sios dabartinį valstybės vadovą 
Kim Jong-Il „mylimu vadovu", 
kuris buvo neatskiriamas jo ti
tulas, turintis atspindėti šios 
stalinistinės šalies liaudies pa
garbą jam. Tai remdamasis duo
menimis, kuriuos gavo Japoni
jos radijo laidų tarnyba, ketvir
tadienį teigia Seoul la ikrašt is 
„Chosun ilbo". Kalbėdamos apie 
valstybės vadovą Šiaurės Korė
jos centrinė radijo stotis ir ša
lies centrinė telegramų agen
tūra vartoja tik jo oficialius t i tu
lus. Anksčiau pasirodė informa
cija, kad visuomeninėse įstai
gose neva nukabinami Kim 
Jong—II portretai. Užsienio po
litologų manymu, šie žingsniai. 

MOSUL 
Trečiajame pagal dydį Irako 

mieste Mosul ketvirtadienį su
kilėliams a takavus provincijos 
guberna tor iaus būs t inę , žuvo 
vienas gubernatoriaus asmens 
sargybinių, o da r keturi buvo 
sužeisti, pranešė JAV kariuo
menė. 2 mln. gyventojų turin
čiame mieste smur t a s prasiver
žė prieš 10 dienų, kai prasidėjo 
JAV vadovaujamas puolimas 
prieš Fallujah. Tuo t a rpu Fal-
lujah JAV kariai teigia baigią iš
valyti nuo sukilėlių ir pradeda 
kalbėti apie miesto atstatymą. 

L AUSTRALIJA 

CANBERRA 
Irako Fallujah mieste rasta 

nužudyta moter is t ik r iaus ia i 
yra britų humani ta r inės pagal
bos darbuotoja Margare t Has-
san, ketvirtadienį sakė Austra
lijos premjeras J o h n Howard. 
Daugiau detalių j is nepateikė. 
Bri tų laikrašt is „The Times" 
nurodo, kad nužudyta moteris, 
kuriai nukirstos rankos ir kojos, 
sekmadienį buvo ras t a Fallujah 
vakaruose. 

Prokuroras vers l in inkui siūlo 12 ,500 l i tų baudą 
Atkelta iš 1 psl. 

Tada prezidentas viešai pa
reiškė, kad rinkimų kampanijos 
metu neįvertino J. Borisov, at
siriboja nuo jo ir neketina tole
ruoti spaudimo. 

Pasak prokuroro, R. Paksas 
pats parašė kelias šios kalbos 
tezes, kuriose sakoma, kad J. 
Borisov nedviprasmiškai leido 
jam suprasti, kad jeigu nepa-
skirs jo patarėju, paskelbs neva 
R. Paksą kompromituojančią in
formaciją. 

M. Dūdos manymu, tai lei
džia daryti kategorišką išvadą 
dėl J. Borisov kaltumo. 

„Neginčijamai nustatyta, 
kad reikalavo paskirti patarėju, 
suteikti pilietybę, byloje nusta
tyta, kad buvo įsipareigojimai ir 

pažadai", per baigiamąją kalbą 
sakė prokuroras. 

Jis pažymėjo, kad buvo pa
darytas nusikal t imas pr ieš 
aukščiausią valstybės vadovą. 

Kalbėdamas apie R. Paksą, 
kuris tikino pareigūnus nepaty
ręs J. Borisov grasinimų, M. 
Dūda sakė, kad įstatymas gina 
R. Paksą ne tik kaip fizinį asme
nį, o kaip politiką. 

..Be to, R. Pakso supra t imas 
apie žalą yra įtakotas subjekty
vių faktų, o taip pat, kaip rodo 
parodymai, ir prastos a tmin
ties", teigė M. Dūda. 

Tuo tarpu kaltinamojo J . 
Borisov gynėjas advokatas Ado
mas Liutvinskas prašė išteisinti 
jo klientą. Jis teismą tikino, kad 
nebuvo jokio susitarimo ta rp R. 

Pakso ir J. Borisov, o tik „pa
mąstymai kompiuteryje". 

Po advokato paskutinįjį žodį 
t a rė pats kal t inamasis . Į teismą 
jis prabilo lietuvių kalba. Iki tol 
j is su proceso dalyviais bendra
vo rusiškai , p a d e d a m a s ver
tėjos. Verslininkas iš lapo skaitė 
iš anksto paruoštą kalbą. 

„Gerbiamas teisme, sunku 
patikėti, kad pagalba, kurią aš 
ir mano organizacija teikė Ro
landui Paksui, gali išsirutulioti į 
baudžiamąją bylą", sakė jis. 

Kaltinamasis sakė nuošir
džiai tikėjęs R. Paksu ir ne jo 
kaltė, kad ta pagalba atsisuko 
prieš jį ir R. Paksą. J. Borisov 
užsiminė, kad ši byla sujaukė jo 
ir jo šeimos gyvenimą ir paprašė 
jį išteisinti. 

Seimas patvirtino parlamentinių komite tų sudėtis 
Atkelta iš 1 psl. 
reikalingos Statuto pataisos. 

Kaimo reikalų komitete ne
dirbs nė viena moteris, užtat 
Socialinių reikalų ir darbo ko
mitete net 7 vietas iš 10-ties 
užims moterys. 

Komitete dirbs profesinės 
sąjungos „Solidarumas" pirmi
ninkė, liberaidemokratų frakci
jai priklausanti Aldona Balsie
nė ir iki šiol jam vadovavęs so
cialdemokratas Algirdas Sysas, 
į socialinės apsaugos ir darbo 
ministrus siūloma V Blinkevi-
čiūtė. 

„Labai gerai, kad tiek daug 
moterų. Jos geriau įsigilins į ko

mitetui priklausančius klausi
mus, nes dažniau su socialinė
mis problemomis susiduria", sa
kė A. Sysas. 

I Kaimo reikalų komiteto 
sąrašą įtrauktas buvęs nušalin
tojo prezidento Rolando Pakso 
patarėjas Remigijus Ačas. 

Aktyvi R. Pakso gynėja 
Aušrinė Pavilionienė k u r u o s 
švietimą, mokslą, kultūrą. J i 
priekaištavo, kad minėtame ko
mitete nedirbs laikinasis švieti
mo ministras Algirdas Monkevi
čius, į trauktas į Informacinės 
visuomenės plėtros komiteto są
rašą. 

Buvęs Valstybės saugumo 

depar tamento pa r e igūnas Al
ber tas Sereika, kur is , ignoruo
damas savo vadovybės nurody
mus , tuometiniam prezidentui 
R. Paksui jo prašymu atidavė 
operatyvinę alkoholio bendro
vės „Alita" privatizavimo bylą, 
dirbs Teisės ir teisėtvarkos ko
mitete. 

Kita nušalintojo prezidento 
patarėja — Onutė Valiukevi
čiūtė — dirbs Žmogaus teisių 
komitete. 

Švietimo, mokslo ir kultū
ros komitete dirbs pirmasis į 
Seimą išrinktas regėjimo nega
lią turintis šiaulietis Edvardas 
Žakaris. 

BBC GALBŪT ATLEIS 
PUSĘ DARBUOTOJŲ 
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Corbis/Scanpix Televizijos 
ir radijo korporacija BBC ketina 
per pusę mažinti savo perso
nalą. Naujienų redakcija „BBC 
News" neteks beveik trečdalio 
tarnautojų — tai būsią padary
t a per ar t imiausias ketur ias 
savai tes , praneša vakarinis 
Londono laikraštis „The Eve-
ning Standard", remdamasis 
aukštais BBC pareigūnais. 

Tokia akcija norima page
rinti ekonominę BBC padėtį, 
prieš pateikiant dešimties metų 
veiklos ataskaitą 2006 metais. 

Vakarinis laikraštis primi
nė BBC vadovų anksčiau saky
tus žodžius, kad" bus atleista 
apie 6,000 iš 28,000 tarnautojų. 
Tačiau realybė gali būti baises
nė. „Evening Standard" kore
spondentė Alexa Baracaia rašo, 
kad BBC generalinis direkto
r ius Mark Thompson ket ina 
apie etatų mažinimą paskelbti 
per ar t imiausias ke tur ias 
savaites, arba dviem savaitėmis 
anksčiau negu laukta. Norima 

tai padaryti iki Kalėdų. „Jei bus 
laukiama dar savaitę ar dvi, jau 
bus Kalėdos", — aiškino BBC 
pareigūnas. 

Šiuo klausimų BBC vadovy
bė kviečia profesinės sąjungos 
atstovus į pasitarimą, įvyk
siantį gruodžio 8 arba 9 dieną. 
Tiesa, pačios BBC atstovas 
spaudai neigia pranešimus apie 
masinį atleidimą. „Būtų kvaila 
teigti, kad atleidimų nebus, bet 
visi pranešimai apie konkrečius 
skaičius yra tik gandai", — sakė 
BBC atstovas. Laukiama, kad 
M. Thompson paskelbs savo 
vertinimą, kurį jis rengia nuo 
pat pirmos savo dienos poste, 
apie BBC bendrovės veiklą 
pagal tris sritis: komercinę 
veiklą, personalo perkėlimą į 
regionus ir išlaidų mažinimą. 
Ketvirtoji apžvalga — apie 
gamybą ir pardavimus, kaip 
sudėtingesnė, matyt, iki 
Naujųjų metų nebus baigta. 

(Elta) 

KAIP MAITINOSI TIRANOZAURAI 
Plėšrusis dinozauras, loty

niškai vadinamas Tyranno-
saurus rex, nuplėšdavo mėsą 
nuo savo aukos šonkaulių, 
panašiai kaip žmogus dantimis 
lupa ant ugnies keptą mėsą nuo 
kaulų. Taip apie iškastinio 
dinozauro mitybos būdą aiškina 
JAV geologai. 

Ant iškastinių kaulų, su
rinktų Amerikos vakaruose, 
likusios dantų žymės yra aki
vaizdus faktas, kad dinozaurai 
savo riestais dantimis mikliai 
nuplėšdavo mėsą nuo kaulų, o 
tik po to grauždavo juos kaip 
šiuolaikiniai šunys, pasakojo 
Wisconsin universiteto Madison 

mokslininkas Daniel Hyslop 
Amerikos geologų draugijos 
konferencijoje. 

Iškastiniuose kauluose 
aptinkama durtinių įdubimų, 
kuriuos galėjo padaryti kūgiški 
dantys. Tokius turėjo garsusis 
tiranozauras, mano D. Hyslop. 
Atrodo, mėgstamiausias anų 
laikų žiauriausio plėšrūno gro
bis būdavo hadrozaurai ir trira-
giai triceratopai, klajoję laukais 
prieš 65 milijonus metų. Tiesa, 
kol kas dar nenustatyta, ar tira
nozauras labiau mėgo šviežieną 
ar dvėselieną. 

(Elta; 

STATYS POŽEMINĮ 
TUNELĮ VARLĖMS 

Lenkijos greiteklių departa
mentas susirūpino, kad grupės 
gatves kertančių varlių gali 
kelti pavojų automobilių vairuo
tojams ir sudarė planus, pagal 
kuriuos varliagyviams bei ki
tiems gyvūnams bus pastatyti 
trys tuneliai, kad padarėliai šo
kuotų po greitkeliais, o ne ant jų. 

Projektui, kurio vertė siekia 

520,000 zlotų (157,000 JAV 
dolerių), lėšų skiria Lenkijos ir 
Danijos vyriausybės. Pagal pro
jektą perėjos varlėms bus 
padarytos Budzinsko mieste 
(greta sienos su Lietuva) bei dar 
dviejose vietose, kur beuodegiai 
varliagyviai vairuotojams daž
nai sukelia bėdų. 

(Elta) 

NAMĄ NUSIPIRKĘS 
JAME RADO NEGYVĖLĮ 

Vienas namą nusipirkęs 
britas gavo daugiau, nei tikė
josi — miegamajame antrajame 
aukšte jis rado smarkiai apirusi 
lavoną, rašo „The Daily Te-
legraph". 

Žmogaus palaikai šiame 
98,000 svarų (484,000 litų) 
kainavusiame apleistame name 
Birmingam centrinėje Anglijoje 
galėjo būti mažiausiai dvejus 
metus. 

Niekas lavono nerado, nors 
kaimynai ir skundėsi dėl sklin
dančio dvokimo. Buvo nuspręs
ta, kad blogą kvapą skleidžia 
šiukšlės, nugaišę balandžiai, 
kurių namo teritorijoje prisi
kaupė, kol jis buvo tuščias. 
Manoma, kad vyras, kurio tapa
tybė nenustatyta, miegodamas 
mirtinai sušalo. Jo mirties aplin
kybės nelaikomos įtartinomis. 

BNS 

LAS VEGAS SIAUČIA 
PASLAPTINGA LIGA 

Daugiau nei 1,200 vieno 
Las Vegas kazino lankytojų 
buvo paguldyti į ligoninę dėl 
nežinomos ligos. Ligos simp
tomai panašūs į gripo, tačiau 
ligoniams taip pat labai skauda 
galvą, jie skundžiasi skrandžio 
sutrikimais. 

Vietos medikai siekia išsi
aiškinti, ar kas nors sieja visus 
susirgusius žmones: gal jie 
lankėsi toje pačioje vietoje, 
valgė toje pačioje kavinėje ar 
restorane, dalyvavo tame pa
čiame pasirodyme ir pan. 

ABC televizijos teigimu, 
šiuo metu uždaryta 200 vieš
bučio, kuriame yra kazino, 
kambarių, jie dezinfekuojami, 
siekiant apsisaugoti nuo viruso 
plitimo. Las Vegas valdžia taip 
pat dezinfekuoja kitus miesto 
kazino, viešąsias vietas ir net 
miesto transporto priemones. 

Du iš nukentėjusių žmonių 
jau padavė į teismą kazino, 
kuriame buvo atrastas nežino
mas virusas, savininkus. 

Ž. 

PLĖŠIKAS PAGĄSDINO TIK PIRŠTU 
Palangoje gyvenantis Mar

tynas Dočkus, užėjęs į parduo
tuvė „Iki", įrėmęs kasininkui į 
nugarą pirštą, tyliai pareikala
vo pinigų, rašoma „Lietuvos 
ryte". 

Nors parduotuvėje tuo metu 
buvo pilna pirkėjų, išsigandęs 

kasininkas įžūliam vagišiui ati
davė 5,720 litų. M. Dočkus buvo 
sulaikytas keli šimtai metrų 
nuo prekybos centro. Vakar 
Palangos apylinkės teismas 
leido jį suimti dešimčiai dienų. 

(Elta) 

A t A 
EVE A. LUKAS 

Mirė 2004 m. lapkričio 16 d. Christ ligoninėje, Oak 
Lawn, IL, sulaukusi 94 metų. 

Gyveno Marąuette Park. 
Gimė 1910 m. birželio 28 d. 
Nuliūdę liko: sūnėnas Michael su žmona Marjorie, 

dukterėčia ir krikšto duktė Kathryn; sūnėnas James; Jen-
nifer, Kristen, Mary ir Michael. 

A.a. Eve buvo duktė a.a. Walter ir Anna, sesuo a.a. 
Michael, Richard, Alexandria, Estelle ir Bernice. 

Velionė 40 metų dirbo Western Electric Company, 
buvo Lietuvos Filatelistų Čikagoje draugijos prezidentė, 
aktyvi Baizeko muziejaus Moterų Gildijos narė, priklausė 
Amerikos Romos Katalikių moterų sąjungai ir Lietuvos 
vyčiams. 

Velionė pašarvota penktadienį, lapkričio 19 d. nuo 5 
v. p.p. iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. California Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 20 d. Iš laidoji
mo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

A f A 
ADELĖ VERBICKIENĖ 

Mirė 2004 m. lapkričio 17 d., sulaukusi 88 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Alsėdžiuose, Amerikoje išgyveno 56 metus. 
Nuliūdę liko: duktė Dalia Ancevičienė, žentas Algis; 

anūkai Gintas, Lya Kubilienė su vyru Andriu; trys pro-
anūkai — Aleksas, Lukas, Diana; anūkas Sigitas su 
žmona Karen, dvi proanūkės Camille ir Claire; anūkė 
Daina Matusaitienė su vyru Tomu ir proanūkė Maya; bro
lis Aleksas Smilga. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. agronomo Antano Ver
bicko. 

Velionė pašarvota penktadienį, lapkričio 19 d. nuo 2 
v. p.p. iki 9 v.v. Palas-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. 
Southwest Hwy. (7700 W.) Palos Hills, IL. 

Laidotuvių Mišios ir paskutinis atsisveikinimas pra
sidės šeštadienį 9 v. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Park. Po šv. Mišių a.a. Adelė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukra su vyru, anūkai, p r o a n ū k a i , gi
minės i r pažįs tami. 

Laidot. direkt. David Gaidas, Jr., tel. 708-974-4410. 

SODE AUGINS KANAPES 
Vienai Anglijos hercogienei 

oficialiai leista savo nuodin
game sode auginti kanapes, 
aguonas ir haliucinogeninius 
grybus, rašo Didžiosios Brita
nijos dienraštis „Daily Teleg-
raph". Didžiosios Britanijos 
vidaus reikalų ministerija skel
bia išdavusi leidimą Nortum-
bria hercogienei Olnviko pilyje 
esančiame pirmajame šalyje 
nuodingų augalų sode auginti 
minėtus augalus. 

Tarp kitų augalų čia galima 
rasti ricinmedį, iš kurio gami
namas nervus paralyžiuojantis 
ricinas, rusmenę, tabaką bei 

laukines salotas, sukeliančias 
komą. 

„Džiaugiamės šiuo spren
dimu. Šis sodas yra daugiau nei 
graži vieta, kurioje galima pail
sėti, — dienraščiui sakė herco-
gienė. — Mane domina augalų 
galia ir tai, kaip jie nuo amžių 
buvo naudojami ne tik gydyti, 
bet taip pat ir žudyti". 

Šį sodą visą žiemą galės 
lankyti mokinukų ekskursijos. 
Siena apjuostą sodą saugos 
apsaugininkai, turėsiantys pa
sirūpinti, kad nuodingi augalai 
nebūtų liečiami. 

Ž. 

PRIVERTĖ ŽMONĄ 
MIEGOTI ANT LAIPTŲ 

Austrijoje ant daugiabučio 
laiptų rasta mieganti „valkata" 
pasirodė besanti vieno buto šei
mininkė, kurią laukan išgujo 
vyro knarkimas. Kaip rašo 
laikraštis „Kronenzeitung". 
Austrijos Linco mieste į lėbavi
mais pagarsėjusį dvylikaaukštį 
buvo iškviesta policija. 

Pareigūnams paskambinęs, 
daugiaaukščio gyventojas sakė, 
pastebėjęs ant laiptų tįsantį 
kūną be gyvybės ženklų — 

pasak jo, veikiausiai ten guli 
koks valkata. Tačiau, kaip pa
aiškėjo vėliau, ant laiptų miego
jo tame pat name gyvenanti 
moteriškė, kuri, neapsikentusi 
vyro knarkimo, buvo priversta 
miegui pasiieškoti kitos vietos. 
Kurtinamo knarkimo iškamuo
ta, moteris pasiėmė čiužinį ir 
vienmarškinė įsitaisė miegoti 
ant laiptų. 

(Delfi) 

PRENUMERUOKITE 
„DRAUGĄ 

D*t 
-*--•'-~---"~ . *«* **' 

»TO H - * - * ' 

Metams JAV — 100 dol 
Metams t * šeštadienio laida 

60 dol. 
Metams t * „Bičiulystės 

laida 40 dol. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

NE VISA LIETUVA YRA LAISVA. 
Mažoji Lietuva prie Baltijos 
krantų šimtus metų kovojusi 
dėl laisvės ir kūrusi savo tautinį 
gyvenimą šiandien tebėra 
karinio smurto genocido auka. 
Lapkričio 28 d., sekmadienį, 2 
v.p.p. vyks Tilžės akto -
Mažosios Lietuvos prisikėlimo 
minėjimas Šaulių sąjungos 
salėje. Įspūdingoje programoje 
dalyvauja krašto darbuotojai ir 
organizaciniai veikėjai. Jaus-
kime, kad tai didi pareiga 
apžvelgti gyvosios tautos pa
reigas tam kraštui ir jo žmo
nėms. Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis kviečia visus 
dalyvauti istoriniame minėjime 
ir kavutės pabendravime. 

LAPKRIČIO 25 D., KETVIRTA
DIENĮ, Čikagos Jaunimo sąjun
ga kviečia visus 16 metų am
žiaus ir vyresnius į „Kalakutų 
šokius". Šokiai, su DJ, vyks 
PLC Fondo salėje, 8 v.v. Įėjimas 
10 dol. Daugiau informacijos 
galima rasti wwwJithchatcom 

KUN. A. PALIOKAS AUKOS šv. 
Mišias už visus Ateitininkų šal
pos fondo narius, mirusius ir 
gyvus, šį šeštadienį, lapkričio 
20 d., Ateitininkų namų apa
tinėje salėje, 3 v.p.p. Po Mišių 
vyks metinis Fondo narių 
suvažiavimas. Po suvažiavimo 
Fondo metinės loterijos laimin
gų bilietų traukimas ir paben
dravimas prie užkandžių. 

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapijoje gruodžio 
5 d., tuoj po šv. Mišių bus susi
tikimas su teisės advokatu. 
Galėsite klausti jums rūpimais 
klausimais. Kava ir vaišės už 
dyką, visi laukiami. 

LAPKRIČIO 21 D., SEKMADIENĮ, 
vyks LR Kariuomenės šventė. 
10:30 v.r. - pamaldos jėzuitų 
koplyčioje; 12:30 v.p.p. progra
ma Šaulių namuose. Dalyvaus 
LR konsulas Čikagoje ir LR 
Gynybos atašė Vašingtone. 

LAPKRIČIO 20 D., ŠEŠTADIENĮ, 
dr. Petras Vytenis Kisielius 
kalbės tema „Šalkausko ir 
Dovydaičio idėjiniai skirtumai 
ateitininkijoje" Ateitininkų šal
pos fondo narių metiniame 
susirinkime. Suvažiavimo pra
džia 2:30 v.p.p. Ateitininkų 
namuose, Lemonte, apatinėje 
salėje. 

JAUNIMO CENTRO TRADICINĖ 
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. 

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. 

RAŠYT. ČESLOVUI SENKEVIČIUI 
IR RAŠYT. STASIUI DŽIUGUI 
Lietuvių rašytojų draugijos 
2004 m. literatūrinių premijų 
įteikimas bus 2004 m. lapkričio 
21 d., sekmadienį, 3 v.p.p. 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. 

TARPTAUTINE MOKYKLA Vil
niuje (American International 
School of Vilnius - AISV) ieško 
mokyklos direktoriaus atei-
nantiemsa 3-5 metams, pra
dedant darbą 2005 m., Uepos 
mėnesį. Ieškoma pedagogo -
vadybininko, turinčio magistro 
laipsnį ir susikalbančio lietu
viškai. Kandidatai prašomi 
atsiliepti iki gruodžio 1 d. Visą 
informaciją suteiks John 
Magagna, Search Associates 
(search-associates.com.) arba 
Marčia D. Barker, AISV Search 
Committee Chair (barkerb-
mem@yahoo.com). 

ŠVENTĖS ARTĖJA! Išmokime 
kepti meduolį ir šližikus. 
Kviečiame tuoj pat užsire
gistruoti kepimo pamokai su 
Violeta Abariute, vyksiančiai 
lapkričio 20 d., nuo 10 v.r. iki 1 
v.p.p. Skambinti Dianai Tu-
kienei, tel. 248-449-4047, arba 
Ritai Kasputienei, tel. 248-
553-0135 ir ei. paštu: amberos-
es@hotmail.com. 

ČIKAGOS RAMOVĖNAI, talki
nant birutietėms ir šauliams, 
rengia 86 m. Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties 
paminėjimą lapkričio 21 d., 
Šaulių namuose, Čikagoje. 
Minėjimas prasidės pakeliant 
vėliavas prie Laisvės kovų 
paminklo Jaunimo centro sode
lyje. Iškilmingos pamaldos bus 
10:30 v.r. tėvų jėzuitų koplyčio
je. Jas aukos ir pamokslą sakys 
kun. Antanas Gražulis, SJ, 
giedos Vilija Kerelytė, vargonu
os muz. Manigirdas Motekaitis. 
Po pamaldų - apeigos prie 
Laisvės kovų paminklo, pager
biant kovojusius ir žuvusius, 
gynusius Lietuvos laisvę. Mi
nėjimas Šaulių salėje prasidės 
12:30 v.p.p. Pagrindinis kalbė
tojas - generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius, o 
meninę dalį atliks Algimantas 
Barniškis. Kviečiame organi
zacijas atsinešti vėliavas, o 
visuomenę gausiai dalyvauti ir 
pagerbti Lietuvos kariuomenės 
86 m. sukaktį. Po minėjimo ofi
cialios dalies - užkandžiai ir 
kavutė. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rinkimų į naują tarybą komisi
ja, susidedanti iš dr. Petro 
Rasučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, kreipi
asi į LF bičiulius, kviesdama 
siūlyti kandidatus į LFB 
Tarybą iki š.m. gruodžio 20 d., 
gavus kandidato sutikimą. 
Kandidatų sutikimus siųsti 
LFB rinkimų komisijos pir
mininkui dr. Petrui Rasučiui: 
3808 W. 66th Str., Chicago, IL 
60629. Taip pat prašo visus LF 
bičiulius siųsti kuo skubiau 
rinkimų komisijai savo adresus 
ir telefonus. 

ČIKAGOS GEN. T. DAUKANTO 
jūrų šaulių tradicinė „Rudens 
puota" įvyks lapkričio 20 d. 
Šaulių namuose. 

LAPKRIČIO 19-21 D. BALZEKO 
lietuvių kulūros muziejuje vyks 
programa „Karas po karo", 
skirta partizaninės kovos 
pradžios Lietuvoje 60-mečiui 
paminėti. Lapkričio 19 d., penk
tadienį, 7 v.v. bus rodomas rež. 
V. Žalakevičiaus meninis filmas 
„Niekas nenorėjo mirti" (90 
min.) ir rež. E. Zubavičiaus do
kumentinis filmas „Partiza
nai" (60 min). Lapkričio 20 d., 
šeštadienį, 5 v.v. vyks parodos 
„Karas po karo" atidarymas, 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. Dau
sos ir rež. A Grikevičiaus meni
nis filmas „Jausmai" (90 min.) 

Eglės Juodvalkės kūryba, 
kaip ir visa jos asmeny
bė, pripildė šiluma tuš

tumą poezijos vakare. Tuš
tuma... Tai dalis būties kiek
vieno mūsų gyvenime. Tai 
panašu į tylą, į naktį, į nieko 
nebuvimą... Eglės Juodvalkės 
poezijos knygoje „Veidrodis ir 
tuštuma", poetė nežaidžia dvi
prasmybėmis, o palieka vietos 
pamąstymams, asmeninei pa
tirčiai, filosofijai. Anot Ramo-
nos Lukauskaitės, studijuo
jančios Illinois universiteto 
Lituanistikos katedroje, Eglės 
Juodvalkės poezijoje žodis, tai 
tarsi būties patirties kvintesen
cija, būties išgyvenimas, liū
desys, bet kartu ir paguoda: 

Gimtinės niekada nemačiau 
Kai pravėriau akis 
Ji jau buvo kita 

Tėvų portretus 
Auskarais įsikabinau į ausis 
Tai viskas 
Ką tikro turiu 
Bet ir jie blunka... 

R. Lukauskaite rašo: „Eg
lės Juodvalkės rinkinio eilė
raščiai, tarsi gilūs pergyveni
mai, pajautimai, perduoti frag
mentišku žodžiu. Jie atrodo 
kaip blykstelėjimai stiklo pa
viršiuje. Gyvenimas nėra opti
mistiškas, bet tie blykstelėji
mai suteikia stiprybės". 

Lietuvių rašytojų draugijos 
surengtas vakaras, skirtas 
poetei, premijos laureatei Eglei 

SKELBIMAI 

• Amerikos lietuvių radijas, 
vad. Anatolijus Siutas — 

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

Francisco, Chicago, IL 60632. 

ir rež. J. Saboliaus dokumenti
nis filmas „Ketvirtasis prezi
dentas" (63 min.). 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 5 d., sekma
dienį, 1 v.p.p. kviečia visus į 
užsiėmimą, kurio metu galėsite 
mokytis, kaip padaryti šiau
dinukus Kalėdų eglutei. Re
gistruotis telefonu 773-582-
6500. 

LAPKRITIS - MALDOS už miru
siuosius mėnuo. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijoje, esančioje 
PLC 14911 - 127th St„ Lemont. 
lapkritį pradedame šv. Mišių 
devyndienį už mirusiuosius. 

LAPKRIČIO 21 D. PALAIMIN
TOJO Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misijos didžiojoje 
salėje, esančioje PLC 14911 -
127th St., Lemont, kapelionas 
pasakos įspūdžius iš kelionės 
Roma-Liurdas-Fatima 

http://search-associates.com
mailto:mem@yahoo.com
mailto:es@hotmail.com


Filosofinės prasmės... tuštumoje 

Nuotraukoje, iš kairės: Nijolė Penikaite, Stasė Petersonienė, Vaclovas Mažeika, Eglė Juodvalkė, Ramoną Lukauskaitė, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 
ir Apolonija Steponavičienė. Nuotrauka V i ta lyos Pu lok ienės 

Juodvalkei, vyko penktadienį, 
lapkričio 12 d., Čikagos Jau
nimo centre, Čiurlionio galerijo
je. Atvykusiems labai pasisekė, 
mat planuotas vakaras vyko 
visai ne pagal planą, o buvo gan 
neįprastas, pilnas netikėtumų, 
ekspromto, šiltų sveikinimų, 
poezijos ir dainų. 

Vakarą pradėjo Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkė 
Stasė Petersonienė. Pristačiusi 
vakaro svečius - Lietuvių rašy
tojų draugijos valdybos sudary
tos premijai skirti komisijos 

pirmininką dr. Alfonsą Šešplau-
kį-Tyruolį ir Lituanistikos ka
tedros studentę Ramoną Lu
kauskaitė - pasveikino šio va
karo laureatę Eglę Juodvalkę. 

Kai ji prakalbo, mes nuo
lankiai nusileidom vienu laip
teliu žemiau, užleisdami vietą 
galingajai ir liūdnajai filosofijai 
- poezijai. Kaskart užduodu sau 
klausimą: kas gali prilygti poe
zijai? Nebent meditacija... 

Susirinkusiems pasiklau
syti poezijos labai pasisekė, nes 
Eglė Juodvalkė, neseniai vie

šėjusi Lietuvoje, mielai papa
sakojo savo kelionės įspūdžius. 
Pasisekė klausytojams ir todėl, 
kad meninės programėlės atli
kėjai Apolonija ir Petras Ste
ponavičiai, supainiojo dienas, 
manydami, kad vakaras įvyks 
šeštadienį. Todėl, metusi visus 
darbus šonan ir atskubėjusi į 
Eglės vakarą, Apolonija dainavo 
ekspromtu. Būdama nepapras
tai talentinga, pagal profesiją 
aktorė, Apolonija sukūrė labai 
šiltą atmosferą. Ji betarpiškai 
bendravo su susirinkusiais, 

pasakodama vienos ar kitos 
dainos istoriją. Kai atėjo laikas 
sveikinimams, poezijos mylėto
jai tiesiog stojo prieš auditoriją, 
dėkodami Eglei už galimybę 
pažinti ją ir jos nuostabią poezi
ją. Visi turėjo ką pasakyti, nes 
Eglė Juodvalkė yra labai 
draugiška, visuomeniška ir ben
draujanti asmenybė. Prisilie
timas prie jos poezijos veikia 
kaip eleksyras - gyvybiškai 
svarbus žmonėms, sielos peno 
ieškantiems kūrybinėje erdvėje. 

Vitalija Pulokienė 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

Lenkų tautinis ansamblis 
„Lira", atliekantis lenkų liau
dies dainas bei šokius, paruošė 
naują švenčių programą, kurią 
pristatys lapkričio 28 d., sek
madienį, 3 v.p.p., „A Polish 
Christmas at Orchestra HalF. 
Bilietų kainos nuo 20 dol. iki 45 
dol. Dėl informacijos skambinti 
tel. 773-508-7040. 

Ansamblis „Lira" susikūrė 
prieš 39 metus. Įdomu tai, jog 
viena ansamblio įkūrėjų buvo 
Alice Stephens, Amerikos lie
tuvė, kuri labai domėjosi 
kultūriniu gyvenimu, ypač 
muzikiniu ir daug nuveikė 
Čikagos lietuvių bendruome
nėje. 

Nuotraukoje „Lira" ansam
blio dainininkės. 

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARVBA 
Litfruantan - Americen Commun 

Artėja didžiausias šių metų kultūrinis renginys - XI Teatro 
festivalis, kuris įvyks lapkričio 26 - 28 dienomis Jaunimo cen
tre, Čikagoje. Festivalyje dalyvaus Los Angeles dramos sam
būris, Čikagos „Žaltvykslė" ir New York „The Baltic Theatre". 
Sekmadienį, po paskutinio spektaklio, vyks vaišės ir „Oskarų" 
apdovanojimų teikimas, kurio metu bus pristatyta nauja knyga 
apie išeivijos teatralus. 

Programa: 

Penktadienį, lapkričio 26 d., 6 v.v. - New York „The 
Baltic Theatre" parodys miuziklą, pagal dramaturgo Kazio Sajos 
pjesę „Savaitgalio romanas arba Palangos Liūtas". 

Šeštadienį, lapkričio 27 d., 3 v.p.p. - Čikagos „Žaltvyks-
pristatys tragikomediją, pagal dramaturgo Ūglis Seglis vie

naveiksmę pjesę „Kampelis". 
ie 

Sekmadienį, lapkričio 28 d., 3 v.p.p. Los Angeles Dramos 
sambūris Teatro festivalio žiūrovams parodys spektaklį, pagal 
Anatolijaus Kairio premijuotą pjesę „Pilietybė". Tai komedija, 
kurią režisierius perkrikštijo „Pilietybės godos". 

Sekmadienį, lapkričio 2S d., 6 v.v. - Jaunimo centro kavi
nėje vyks „Oskarų" teikimas ir knygos „Lietuvių scenos darbuo
tojų sąjunga Chicagoje" pristatymas. Knygą pristatys aktorius ir 
režisierius iš Lietuvos Viktoras Valašinas. 

Rengia JAV LB Kultūros taryba. 


