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V. Adamkus Lenkijos prezidentui į te ikė ordiną 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (k) ir Lenkijos vadovas Aleksandr Kwas-
niewski — lietuviškos mokyklos „Žiburio" vardo suteikimo ceremonijoje Seinuo
se. Džojos Gundos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Seinai/Vilnius, lapkričio 4 d. ceremonijoje ir už asmeninius nuo-
(ELTA) — Prezidentas Valdas Adam- pelnus plėtojant Lietuvos ir Lenkijos 
kus Seinuose dalyvavo lietuviškos tarpvalstybinius ryšius apdovanojo 
mokyklos „Žiburio" vardo suteikimo Lenkijos prezidentą Aleksandr 

Kwasniewski. 
Lietuvos ir Lenkijos prezidentai 

penktadienį dalyvavo iškilmingoje 
„Žiburio" vardo suteikimo Seinų lie
tuviškai mokyklai ceremonijoje, ati
dengė lietuvių ir lenkų kalbomis len
tas su mokyklos pavadinimu. 

Prezidentas V. Adamkus pažy
mėjo, kad „Žiburio" vardo lietuviš
kai mokyklai suteikimas yra simbo
linis aktas, ženklinantis Seinų kraš
to švietėjiškų tradicijų tąsą ir liudi
jantis kokybiškai naujus dviejų tau
tų bei valstybių ryšius. 

Lietuvos vadovas pabrėžė, kad 
abiejų valstybių artimi santykiai — 
tai didžiulis kadenciją baigiančio 
Lenkijos prezidento nuopelnas. „Be 
Jūsų pastangų i r geranoriškumo 
Lenkijos ir Lietuvos artėjimas, sie
kiant bendrų tikslų ir geros kaimy
nystės, tikriausiai nebūtų toks spar
tus ir rezultatyvus", — Lenkijos pre
zidentui sakė Lietuvos vadovas V. 
Adamkus. 51-erių prezidento A. 

Kam reikia nauios ministerijos? 
Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) — 

Prezidentą Valdą Adamkų nustebino 
Darbo partijos vadovo Viktoro Us-
paskicho pareiškimas apie tariamą 
valstybės vadovų susitarimą atgai
vinti Informatikos ministeriją, kuri 
buvo panaikinta prieš septynerius 
metus. 

„Šalies vadovas griežtai pasisa
ko prieš valstybes biurokratinio apa
rato plėtimą. Tokios pačios nuomo
nės prezidentas V. Adamkus laikėsi 
ir po šio Seimo rinkimų, kai valdan
čioji koalicija formavo Vyriausybę. 
Prezidentas tuomet nepritarė Darbo 
partijos siūlymams steigti viceprem

jero postą ir naują ministeriją", — 
rašoma penktadienį i šp la t in tame 
prezidento spaudos tarnybos pra
nešime. 

Tuo ta rpu premjeras Algirdas 
Brazauskas aiškios pozicijos šiuo 
klausimu neturi . 

Penktadienį paklaus tas apie 
naujos ministerijos steigimą, social
demokratų vadovas pripažino, kad 
apie tai buvo kalbėta prieš metus, 
derantis dėl valdančiosios koalicijos 
sudarymo ir dalijantis postus. 

„Aš dabar nei 'prieš', nei 'už' — 
visa tai dabar staiga iškilo. Bet tai 
ne pirmas Nukel ta \ 6 psl. 

Konservatorę pašiurpino planai 
Vilniuje surengti gėjų konferenciją 

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) — 
Seimo konservatorę Viliją Alek-
naitę-Abramikienę papiktino planai 
Vilniuje rengti tarptautinę lesbiečių 
ir gėjų konferenciją. 

Pasak parlamentarės, ketinimai 
2007-aisiais Vilniuje surengti Euro
pos gėjų ir lesbiečių suvažiavimą — 
„didelė klaida". 

„Pripažindami ir gerbdami ma
žumų teises, turime matyti bei įver
tinti platesnį socialinį kontekstą. 
Lietuvai, kurios dauguma piliečių 
laiko save katalikais, tokie ketini
mai pagrįstai gali atrodyti kaip pro
vokuojantis ir nedraugiškas žings
nis", — konservatorių frakcijos iš
platintame pranešime cituojama V. 
Aleknaitė-Abramikienė. 

Parlamentarės teigimu, „dirbti
nis asmens lytinės orientacijos iš
viešinimas, įžūlus demonstravimas 
ir politizavimas ne tik neugdo visuo-

Vilija Aleknaitė-Abramikienė 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

menėje tolerancijos, bet priešingai 
— ją skaldo ir kiršina". 

Planų Vilniuje surengti tarptau
tinį lesbiečių ir gėjų suvažiavimą pa
šiurpinta konservatorė tikisi, jog 
Europos seksualines mažumas at
stovaujančios organizacijos iš naujo 
apsvarstys Nukel ta \ 6 psl. 

Vagyste 
apkalt intas 
advokatas 

•»mogė atgal 
Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) — 

250,000 litų, kuriuos teismas iš Ma
rijampolės ligoninės priteisė medikų 
apdegintiems dvyniams Martynui 
bei Laurynui Zdaniams, dingimo is
torija tampa vis painesniu detekty
vu. 

Advokatas Stanislovas Riabčiu-
kas, neseniai berniukų tėvo Gintau
to Zdanio apkaltintas atidavęs tik 
250,000 litų iš priteistų pusės milijo
no litų, užvakar Advokatų tarybai 
įteikė pareiškimą, rašo „Lietuvos 
rytas". 

Advokatas tvirtino, kad šių me
tų birželio 14 dieną buvusiam savo 
klientui G. Zdaniui atidavė 250,000 
litų, o kitą dieną jo žmonai Vilmai 
Zdanienei įteikė tokią pat sumą. 

Dvynių motina sakė, kad visus 
šeimos pinigų reikalus ji sprendžia 
kartu su vyru, todėl nesuprantama, 
kodėl ji atskirai turėjusi pasiimti 
pusę žalos atlyginimui priteistos su
mos. 

G. Zdanys sakė, kad pagal advo
katų pateiktą versiją jis turėtų kal
tinti žmoną, jog ši nuslėpusi nuo šei
mos 250,000 litų. 

Marijampolės prokuratūroje už
vakar buvo pradėtas ikiteisminis ty
rimas dėl dvynių M. ir L. Zdanių pa
žeistų interesų gauti jiems priteistą 
žalos kompensaciją. 

Prokurorai j au apklausė ber
niukų tėvus. Šie turėjo paaiškinti, 
kodėl pinigai neatsidūrė vaikų sąs
kaitose, rašoma „Lietuvos ryte". 

Kwasniewski kadencija baigsis 
gruodžio 23 dieną. 

Prezidentas V. Adamkus palin
kėjo, kad ši tautų ir valstybių bičiu
lystė bei supratimas būtų ne vien tik 
valstybinio gyvenimo bruožas, o ir 
visų žmonių art imas bendravimas. 

Lenkijos prezidentas A. Kwas-
nievvski palinkėjo lietuvių ir lenkų 
jaunimui šilto ir nuoširdaus bendra
vimo, tolerancijos, pagarbos kar tu 
žengiant į XXI amžiaus Europą. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • vWVW.DRAUGAS.ORG 

Siame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Pažadai ir tikrovė. 
Baikim, broliai... 
Pompėja: išsiveržimo 
istorijos. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Kodėl nevienodas 
geležinkelių vėžės plotis. 
Mūsų šeimose. 
JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos skyrius. 
„Žaltvykslė" stato naują 
veikalą. „Lietuvių 
Charta" „Seklyčioje". 

Val iu tu santykis 
1 USD — 2.893 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų Gyvenimo 
M e d ž i a g ą s iųs t i : V ida i Kupry te i c o Draugas • 4 5 4 5 W 6 3 St • C h k a g o , IL 6 0 6 2 9 • e -adresas: d r a u g a s @ a t e i t i s . o r g 

jaunųjų ateit ininkų sąjungos globėjų sąskrydžio daiyvės. Vita Vilkienė, Daiva Kisielienė, Jolita Narutienė, Nijolė 
Balčiūnienė, Alma jankienė, Grasilda Reinytė, Laima Aleksienė, Rita Giedraitienė, Rasa Kasniūnienė. 

Suskrido jaunučių globėjos 
Siaurės Amerikos Jaunųjų ateitininkų sąjungos globėjų sąskrydis 
Kas dvejus metus susirenka 

jaunųjų ateitininkų globėjai kartu 
padiskutuoti ir pasidalinti veiklos 
darbais. Šiemet spalio 15d. susirinko 
į Ateit ininkų namus, Lemonte, 
globėjos iš kun. Stasio Ylos kuopos 
Los Angeles — Vita Vilkienė, Aušros 
Vartų kuopos Detroito" — Rita 
Giedraitienė su Alma Jankienė ir 
Daumanto-Dielininkaičio kuopos 
Čikagos — Laima Aleksienė ir Rasa 
Kasniūnienė. Trūko Kazio Razgaičio 
iš rytų pakraščio Atgimimo kuopos, 
Ramunes Totoraitienės iš Cleveland 
Maironio kuopos ir Mildos Palubins
kaitės kuri įsteigė naują kuopą New 
Yorke. 

Rytinėje sesijoje kiekviena kuo
pa pristatė praėjusių metų atliktus 
darbus ir šių metų veiklos planą. 
Pasidalino mintimis, idėjomis ir rū
pesčiais viena su kita ir centro val

dyba. Buvo paskelbta kad jaunučių 
stovykla planuojama Dainavoje lie
pos 3 - 12 d. 

Popietinė sesijoje buvo suskirs
tyta į dvi dalis. Pirmoje dalyje keturi 
prelegentai pristatė savo pasiūly
mus kaip pritraukti į ateitininkų or
ganizaciją naujai atvykusius į Ame
riką lietuvius. Tai buvo Ramunė Mo-
tekait ienė, Jūra te Kwiatkowski, 
Erika Kunickiene ir Mindaugas 
Bielskus. Visi pabrėžė geros rekla
mos svarbą - kas ta ateitininkija, ir 
labai svarbu šiltai priimti norinčius į 
šią organizaciją įstoti. Bet tuo pačiu 
nekompromituodami atei t ininkų 
principų. % 

Antroje sesijos dalyje ŠAAT 
pirmininkė Nijolė Balčiūnienė pasi
dalino savo asmenine istorija su 
ateitininkais. Paragino toliau visom 
užsidegusiai dirbti, kadangi organi-

Studentų savaitgalis Dainavoje 
Spalio 14-16 d. Dainavoje įvyko 

JAV Studentų ateitininkų savaitgalis. 
Susirinko per 30 studentų iš Detroito, 
Clevelando. Čikagos ir iš įvairių JAV 
-: n: versite tų. Kursams vadovavo Vytas 
Vaitkus, o visus valgvdino Gvtis 
Mikuiionis. Akademine programa 
b-jv; :t:n įdomi: šeštadieni kalbeio dr. 
Ati^ru-t :nas Idzelis apie savo ruošiamą 
knyua ..1941" apibudinančią Lietuvos 
penime padėtį tai? metais. Po pietų 
vvko diskusijos apie atetininkų organi-
/<icijo> reikšme ir lietuvybės svarbą 
n;':m.~ SavaitcTaii'-' nwVc VYKO -tuden-

imnKu suvažiavimus, per Kuri ,-i t i : 

Andrius Giedraitis ir Vytas Vaitkus 
davė Studento ateitininko įžodį. Taip 
pat buvo renkama nauja SAS valdyba. 

Per savaitgalį buvo skirta laiko 
pailsėti nuo studijų ir pabendrauti 
viens su kitu. Darius Norvilas vedė 
grupelę Dainavos gamtos takeliu. 
Vakare, visi apsirengę kaip ,,roko 
žvaigždes", linksminomės prie laužo. 

Sekmadienį, deja. turėjome iš
siskirstyti ir grįžti prie savo mokslų ir 
darbu. Palikom rudens grožiu pa
puošta Dainava. 

Darius Norvilas 

Roko žvaigždes studentu ateitininku savaitgali, Dainavoje. 

zacijos pagrindas nėra pasikeitęs, ir 
kaip tik šiomis dienomis reikalingas 
pasauliui nukrypusiam nuo Dieviš
kos tiesos. 

JAS CV pirmininkė Laima Alek
sienė užbaigė sąskrydį, padėkodama 
visom apsilankiusiom. 

Grasilda Reinytė 

ŠAAT RINKIMAI 
Kviečiame patiems 

kandidatuotis ir siūlyti kitus 
Šiaurės Amerikos ateit ininkų 

tarybos (ŠAAT) rinkimai vyks 2006 
m. sausio/vasario mėnesį. Kandi
datus i ŠAAT gali pasiūlyti kiek
vienas atei t ininkas, a t s iųsdamas 
sutinkančio/os kandidatuoti užpil
dytą ,,Kandidato/ės siūlymo į ŠAAT" 
formą Tarybos nominacijų komisijai, 
Loretai Grybauskienei, 72 Šilo 
Ridge Rd., Orland Park, IL 60467, 
telef: 708/349-7426, ei paštas: 
vlasr@aol.com iki gruodžio 1 d. Šią 
formą galima gauti pas Loretą Gry-
bauskienę arba išsispausdinti iš in-
terneto http://ateitis.org/saat/ Lau
kiam kandidatų! 

Ateitininkų kalendorius 
Prašom visų ateitininkų paskelbti 

savo numatytus susirinkimus ir 
renginius „Ateitininkų kalendoriuje" 
Kalendorių tvarko Lidija Ringienė. el-
paštas: l.ringus@comcast.net Para
šykite, jai kas vyksta, kur, kokiomis 
datomis ir su kuo susisiekti ir ji 
įtrauks į kalendorių. Šį visų ateitinin
ku veiklos kalendorių galima rasti 
internete: www.ateitis.org 

Ateitininkų šalpos fondo 
narių susirinkimas ir pokylis 

Ateitininku talpos fondo narių 
suvažiavimas įvyks lapkričio 19 d. 
Ateitininkų namuose, f,emonte. 

Po susirinkimo — pokylis. Daly
vaudami paremsite ASF ir pasigar
džiuosite Aldonos Soliunienes. skaniai 
pagamintu maistu Pasisvečiavimas 6 
vai., vakariene 7 vai Bilietu kaina o7' 
dol. asmeniui. Labai kviečiame visa 
ateitinmkiška visuomene užsakyti 
stalus, skambinant Pranutei Do-
manskienei tel 708-246-0049. 

Kviečiame į moksleivių 
rekolekcijas Lemonte 

Kun. Alfonso Lipniūno/Prez . 
Aleksandro Stulginskio Čikagos 
moksleivių ateit ininkų kuopos reko
lekcijos įvyks lapkričio 11-12 d. 
Atei t ininkų namuose , Lemonte . 
Rekolekcijos vyks nuo šeštadienio 6 
v.v. iki sekmadienio 10 v.r. Kvie
čiame visus moksleivius. 

Moksleiviai y ra r ag inami iš 
anksto užsiregistruoti . Kre ipki tės 
pas kuopos p i rmininkes Kris t iną 
Quinn, KiwiQ06@aol.com Reginą 
Čyvaitę cyvaite@ c o m c a s t . n e t 
arba kuopos globėją Marių Polikaitį, 
Mariuspol ikait is@aol .com 

Pasirodė naujas 
„Ateities" numeris 
Šiomis dienomis J u n g t i n e s 

Amerikos Valstijas paštu pasiekė 
naujausias 2005 m „Ateities" rudens 
numeris skirtas praėjusios vasaros 
ateitininkų stovykloms, kurių JAV 
ir Lietuvoje buvo net 20! Nuot raukų 
kupinuose puslapiuose už t iks i te 
daug pažįstamų veidų, ir susipažin
site su naujais. 
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BAIKIM, BROLIAI 
Prof. V. Landsbergio kalba JAV LB XVII Tarybos trečioje 

sesijoje Detroite 2005 m. rugsėjo 24 d. 

DANUTE BINDOKIENE 

Pažadai ir tikrovė 
Noriu prisistatyti — aš vienas 

tų, kurie balsavo, darbavosi, tikėjo, 
kad išeis. Paskui pateko į bėdą. Da
bar stebiuosi padarais, kurie tėvynės 
širdį ėda. Taip maždaug ir kalbėsiu, 
ne vien linksmus dalykus, turbūt 
priklausau prie tų nelaimingų idea
listų, kurių visada truputį reikia, ne 
per daug, nes jie pridaro bėdos. Bet, 
jei jų nebūtų, tai nebūtų pažangos. 
Aš buvau vienas iš daugelio tų 
žmonių, kurie turėjo Lietuvos idealą, 
paskui pradėjo aiškėti, kad tas lais
vos Lietuvos idealas nevienodai su
prantamas. Vis dėlto pakako pada
ryti tai, ką šiandien apibendrindami 
vadiname „Kovo 11-osios Lietuva". 
Idealizmas lėmė ir kai kurias mūsų 
gal ir klaidas. Buvau linkęs galvoti 
— laisvė yra svarbiausias dalykas ir 
toks svarbus, kad laisvi žmonės 
suras kelią, nes žmogus iš prigimties 
yra geras. Gal čia irgi idealizmas. 
Toks manymas ir pasitikėjimas, kad 
turi eiti geryn, galėjo lemti ir kai ku
riuos, ne iki galo padarytus, darbus. 

Vėliau, kai aš jau buvau opozici
joje, Europos Taryboje, kurioje aš 
buvau delegacijos nariu man teko 
susidurti su labai svarbiu dokumen
tu. Dokumentas buvo parengtas 
vieno austro, socialdemokrato. Do
kumento esmė buvo perspėjimas 
naujosioms demokratijoms, kaip 
tada vadino, šalims ir t au toms, 
kurios išsilaisvino iš komunistinių 
diktatūrų, kad jos nepasikl iautų 
vien tik savaimine eiga ir tokia iliu
zija, kurią skelbė laisvosios rinkos 
šalininkai, bei apskritai liberaliosios 
ideologijos žmonės. Suteikus žmogui 
laisvę ir akcentuojant laisvę, perėjus 
į laisvą rinką, kuri pati a trenka ir 
reguliuoja, nereikia jokių didelių 
reguliavimų; iš dalies ir aš taip 
mąsčiau. 

Tačiau minėtame pranešime 
buvo perspėjimas, kad čia galima 
labai apsigauti ir ypač gali apsigauti 
tos šalys, kurios turi sunkų komu
nizmo paveldą, nes žmonėms, kurie 
buvo toje santvarkoje, nepasakysi, 
kad savaime kada nors. kaip nors 
bus geriau. Pasikliaujant ir nesi-
imant valstybiškai labai atsargiai, 
labai rūpestingai, palaipsniui daryti 
perėjimą į laisvąją rinką, galima 
susidurti su visokiais komunizmo 
atgimimais, kitokiais populizmais. 
Nepasitenkinimas ir nusivylimas 
bus puiki dirva bet kokiems avan
tiūristams. Europa jau buvo mačiusi 
tokių reiškinių anksčiau, perspėjo, 
kad jie nepasikartotų. 

Tai buvo protingas dokumentas, 
bet. kaip dažnai atsitinka, protingi 
dokumentai, taip pat kaip ir Šventa
sis Raštas, nebūna apmąstomi iki 
galo. netampa įstatymu ir veiklos 
pagrindu. Mes tą patyrėm Lietuvoje, 
ir ne mes vieni, beveik visos šalys, 
kurios išsivadavo iš komunizmo, bet 
ne iš jo paveldo. 

Mes esame prie Baltijos, prie 
Lenkijos, greta Rusijos. Visi tie 
dalykai įtaigoja atkurtos nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą ir tuo 
pačiu padėtį Lietuvoje, nors ta 
padėtis turi savaiminių priežasčių. 
Kodėl mūsų buvo tokia lemtis, toks 
likimas9 Mes buvome patekę į ne
normalią, nenatūralią, prievartinę ir 
labai žiaurią priešprigimtinę sis
temą, kuri siekia iškreipti pati 
žmogų, iškreipti visuomenę, iškreip
ti santykius. Tame pavelde galime 
išskirti ekonominę socialinę padėti ir 

jos problemas, galime išskirti mora
linę politiką, apie ką buvo nedaug 
kalbama. Apskritai, Vakarų civili
zacijoje politikai pirmiausia kalba 
apie ekonomiką, o žmogaus kokybė, 
žmogaus problema yra toks savai
minis dalykas, lyg tai ir nesvarsto
ma. Tai yra ta klaida: bent jau ma
tyti ir svarstyti reikia. Lietuvos poli
tikai rūpinasi ekonomine socialine 
padėtimi. Gerai, kad tuo rūpinasi, 
bet blogai, kad jie tik tuo rūpinasi. 

Atsimenu kun. A. Svarinską, 
gana dažnai sakantį vieną mintį, 
kurią jis nuolatos pakartoja, labai 
paprastą ir racionalią. Kalbėjimas 
apie ekonomiką, apie ūkį, visa tai 
yra blėniai, jeigu nekalbama apie 
žmogaus padorumą, apie dorovę. Jis 
sakydavo: „Susitvarkykim su dorove 
ir pakils ūkis". Aš manau, kad čia 
yra didelis tiesos grūdas ir kadangi 
labai didelis, tai mažai kas mato. O 
moralinė, politinė padėtis Lietuvoje 
šiandien yra kažkokiame prieštara
vime. Su pasididžiavimu skelbiame 
ekonomikos augimą, vidaus produk
tas yra tiek ir tiek procentų, jau mes 
vėl pasaulyje pirmaujam, jau mes 
vėl visiems nušluostysim nosį, o 
padėtis visuomenėje gana klaiki. Tas 
išsiskyrimas žirklių, ne tik socia
linės žirklės, apie kurias labai daž
nai kalbama, yra nedaug labai tur
tingų ir labai labai daug labai 
neturtingų. Ir labai retai atsiranda 
tų vidutiniškai pasiturinčių, vadi
namojo vidutinio luomo, be kurio 
nieko nebus. Bet Lietuvoje mažai 
daroma, kad jis atsirastų ir kad kuo 
greičiau stiprėtų. 

Deja moralinė politinė stagnaci
ja yra akivaizdi. Aš nenoriu kon
krečiai kalbėti apie partijas, apie 
asmenis, bet apie mąstyseną. Ta 
mąstysena, kuri dabar duoda toną 
Lietuvos gyvenimui, iš tikrųjų neturi 
humanistinės ar dvasingos vizijos, 
nes nėra tokio požiūrio į žmogų ir 
tokio vertinimo. Tas požiūris buvo 
išnaikintas, užmuštas beveik, gal ne 
visai. Staiga jis atsirado Sąjūdžio 
bangoje, bet, Sąjūdžio bangai nuslū
gus, liko daugybė senų šiukšlių, 
kurios nebuvo taip nuplautos, kaip 
mums tada atrodė — išnešė ledus ir 
išneš visų šiukšlyną. Potvynis nuslū
go ir krantai pūva. Tai tokia dvilypė 
padėtis yra Lietuvoje. 

Galima tikėtis, kad, ūkiui 
tvarkantis, iš dalies gerėjant žmonių 
materialiniam gyvenimui, pajudės 
kiti dalykai. Tai man primena amži
nai girdėtą sovietų laikais teoriją, 
kad dabar pinigų kultūrai trūksta, 
tas bus vėliau. Pirmiau reikia žmogų 
pamaitinti, o tas maitinimas tęsiasi 
dešimtmečiais. Tai vėlgi primena 
tragišką padėtį po karo. kai kūrėsi 
kolūkiai, buvo naik inamas visas 
ūkis ir visiškai nesirūpinama netgi 
slopinamas dvasinis gyvenimas, nes 
jis juk pavojingas ir nekontroliuoja
mas. Tuometinė valdžia turėjo viską 
kontroliuoti. Tai štai mes paveldė
jom tam tikrą vertybių supratimą, 
arba nesupratimą, kuris lemia tam 
tikrą kritišką padėtį, kur toliau eis 
mūsų kraštas. 

Dabar Lietuvos padėtis prie 
Baltijos, prie Lenkijos, greta Rusijos. 
Kas yra Lietuva šiandien9 Politiškai 
ir pagal politinę geografiją, mes 
pasiekėme tikslą. kuris buvo 
nemažiau neįmanomas, kaip neprik
lausomybe. Jus niekada nepateksite 
\ NATO. kiek mes daug prisik-

Nuolat kalbama ir rašoma 
apie galimą paukščių gripo 
epidemiją arba pandemiją. 

Nors šia liga užsikrėtė dar tik 121 
žmogus (deja, apie pusė jų mirė), 
tvirtinama, kad gripo virusas, ži
nomas H5N1 vardu, yra mirtinai 
pavojingas žmonėms. 

Kol kas virusu užsikrečiama 
nuo sergančių naminių paukščių, 
tačiau tikima, kad virusas gali 
pasikeisti ir tuomet gripas bus per
duodamas nuo žmogaus į žmogų. 
Kadangi žmonija šiems virusams 
neturi na tūra laus imuniteto, o 
vienintelių skiepų prieš paukščių 
gripą atsargos toli gražu nepa
kankamos (nėra ištirta ar „Ta-
miflu" skiepai tikrai būtų veiks
mingi pandemijos atveju), kad 
būtų paskiepyti visi žmonės, ku
riems gresia pavojus, skubiai atlie
kami tyrimai ir ieškoma kitų prie
monių kovoti su šia liga. 

Daugeliui neaišku, koks skir
tumas tarp epidemijos ir pandemi
jos, juo labiau, kad pastarasis žo
dis vis dažiau siejamas su masiniu 
žmonių susirgimu. 

Pandemiją turi graikų kalbos 
šaknis: „pan" reiškia visas, visuo
tinis, arba visiškas, o ,,demos" — 
žmonės. Vadinasi, pandemiją galė
tume paaiškinti, kaip visuotinį 
žmonių susirgimą, kuris gali 
pasireikšti bet kur pasaulyje tuo 
pačiu metu ir sukelti pavojų vi
siems žmonėms. Pandemijos pa
vyzdžiu laikomas vadinamasis 
„ispaniškas gripas", visoje plane
toje 1918 m. numarinęs daugiau 
kaip 50 milijonų žmonių. 

Epidemija apibūdinama, kaip 
daugelio žmonių susirgimas vienu 
metu, bet toje pačioje vietovėje — 
mieste, kaime, valstybėje. Šis 
žodis taip pat kilęs iš graikų kalbos 
ir paprastai vartojamas masi
niams susirgimams apibūdinti . 
Kitaip tariant: pandemiją pasireiš
kia globaliniu mastu, o epidemija 
— vietiniu, bet abu atvejai didžiai 
pavojingi ir pareikalauja daug 
aukų. 

Naminių paukščių susirgimai 
gripu jau išsiplėtė už Azijos, kurio
je jie prasidėjo, ribų. Nors Europos 
žemyne dar nepasitaikė užsikrė
tusių žmonių, bet sergančių paukš
čių rasta Turkijoje, Kroatijoje. 
Rumunijoje, Anglijoje ir ki tur . 
Šiaurės Amerikos žemyne žinomas 
dar tik vienas atvejis — Kanadoje. 
Kol kas JAV susirgimų nėra. 
Spėliojama, kad galbūt pavojin

giausias laikas bus pavasarį, kai 
par lėks paukščiai , nes būtent jie 
šią ligą daugiaus ia plat ina, už-
krėsdami ir namin ius paukščius. 

JAV prez. George W. Bush lap
kričio 1 d. paskelbė planą, kaip 
bus stengiamasi valstybės gyven
tojus apsaugoti nuo paukščių gri
po. J is žadėjo prašyt i Kongreso 
sk i r t i 7.1 mlrd . dolerių ne t ik 
skiepų ir kitų priešvirusinių vaistų 
įsigijimui, bet ir tyr imams, kad 
b ū t ų iš ras ta da r veiksmingesnė 
apsaugos priemonė. Tačiau iš tos 
sumos skir iama t ik palyginti ne
didelė dalelė, apie 250 mln., padėti 
šalinis, kuriose būtent randamos 
to gripo „peryklos". Kol šie virusų 
šalt iniai nebus užakę, nėra ko ti
kėt is saugumo bet kur iame pasau
lio kraš te . Seniai praėjo laikai, kai 
buvo galima rūpin t i s t ik savo ša
lies saugumu ir gerove, juo labiau, 
kad ligų virusai ir kiti kenkėjai ne
pripažįsta jokių užtvarų — kaip 
parodė toks grei tas paukščių gripo 
pers imetimas ir į Europą, ir į Šiau
rės Ameriką. Pagal iau dar lieka 
k laus imas , kaip Amerikos valdžia 
galės susidoroti su šia problema, 
kai valstybės deficitą nuolat didina 
k a r a s Irake, audrų padaryti nuos
toliai ir kitos priežastys? Pinigus 
lengva skirstyti , bet iš kur juos 
pasemti? 

Nenuostabu, kad Vašingtonas 
ta ip stropiai susirūpino apsauga 
nuo paukščių gripo, o prezidentas 
t au tą įtikinėjo net 28 minutes, kad 
daroma viskas, norint užtikrinti 
kiekvieno gyventojo saugumą: Bal
tieji rūmai gavo stiprų nepasiten
kinimo antausį po labai prasto at
siliepimo į Golfo įlankos pakraš
čius nusiaubusių uraganų padary
tą žalą ir sujauktą pagalbos tie
kimą nukentėjusiems. Kai pasiti
kėj imas prez idento vadovavimu 
yra jau nukr i tęs iki 39 p roc , būti
na ką nors daryti , kad jo, ir apskri
tai Respublikonų partijos, vertini
mas tautoje bent kiek kilstelėtų, 
ki taip gresia skaudus pralaimėji
mas rinkimuose: ne tik prezidento, 
bet ir „žemesnio rango" respu
blikonų — valstijų bei miestų savi
valdybės pareigūnų, Atstovų rūmų 
nar ių ir pan. Todėl demokratai 
t r ina rankas iš pasi tenkinimo ir 
tikisi laimėjimų. Tik vargiai ir jie 
šiuo atveju galėtų „stebuklus pa
daryti": pažadai visuomet labai 
skiriasi nuo tikrovės, kurią būtina 
paremti darbais , ne žodžiais. 

lausėm, todėl, kad Vakarai tūpčios ir 
bijos Rusijos. Rusija neleis ir nors 
bus kalbama, kad niekas neturi veto 
teisės, bet neoficialiai veto teisę 
suteiks ir jums bus pasiūlyta kas 
nors kita. Vis dėlto pasiekėme ir jūs, 
Amerikos lietuviai, prie to labai 
daug prisidėjot. Bet ar tai reiškia, 
kad mes esame dabar vakarietiškos 
demokratijos erdvėje? Ne esminis 
dalykas ir ne pirmaeilis, kad sus-
tatėm tam tikras valstybines struk
tūras , patenkinom tam t ikrus 
reikalavimus. Mes turime tą ir tą, 
taip kaip reikia dideliam mieste, o 
mūsų kaimas yra didelis kolchozas. 
Lietuva, būdama Vakaruose tam 
tikrais atžvilgiais ir parametrai:-, 
tebėra Rytuose kitais parametrais 

Iš dalies pavyko įgyvendinti 
ka ip mūsų mažą laivelį atkabint i 
nuo skęstanči laivo ir paplaukti šiek 
t iek į šalį. Toliau dar nežinia. Kai 
t a s didelis laivas garmės į dugną, 
nes jis garmės, j is pūva toliau, jo 
dugnas sutręšęs . Gali pr is ikraut dar 
deš imtkar t daugiau pa t rankų ant 
denio, ir tada dugnas nutemps gilyn. 
Gal mūsų nenutemps , bet dabar tai 
t empia atgal . Tą lemia paveldas 
žmonių galvosenoj, pažiūrose, verty
bių sistemoje. Mes mokame, gal ne 
visai iš eilės te is ingai , pasakyt i 
deš imt Dievo įsakymų, maždaug 
žinome apie juos, bet visai nereiškia, 
kad mes pagal juos gyvename. 
Daugeliu atžvilgių mes gyvename 
priešingai Nukelta i 5 psl. 
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KODĖL NEVIENODAS 
PASAULIO GELEŽINKELIO VĖŽĖS PLOTIS? 

ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Pasaulis niekaip nesusitaria -
kurios kelio pusės turėtų laikytis 
automobiliai, mat, geras penkta
dalis, o gal ir daugiau, pasaulio 
laikosi ne mums įprastos dešinės, 
bet kairės pusės. Tačiau automobilių 
vairuotojai, aišku, labai atsargiai, 
gali važiuoti ir jiems neįprasta puse, 
pvz., kontinentinės Europos vairuo
tojai Didžiojoje Britanijoje". Žymiai 
sudėtingesnė padėtis yra su nevie
nodu geležinkelio vėžės pločiu. Čia, 
skirtingai nuo automobilių, trauki
niai negali važiuoti jiems neįprasta 
vėže, net jeigu ji skiriasi jau keliais 
centimetrais. Europoje ir apskritai 
pasaulyje yra skirtingų vėžių ge
ležinkeliai. Vienaip ar kitaip tie vė
žių skirtumai yra įveikiami. Tačiau 
verta paklausti, kaip atsirado tos 
skirtingos geležinkelio vėžės? 

* * * 

Geležinkelio aušros metais, t.y. 
XIX amžiaus pradžioje, jokių tarp
taut inių geležinkelio vėžės s tan
dartų, aišku, nebuvo (beje, jų nėra ir 
dabar). Pirmieji Prancūzijos „de-
cauville" (siaurieji geležinkeliai; 
buvo vos 500 mm (pusmetrio) pločio, 
o Anglijos „Great Western Railways 
- net 2140 mm (daugiau nei dviejų 
metrų). Kiekviena šalis tiesė ge
ležinkelius tokius, kokie jai atrodė 
geriausi. 

Pavyzdžiui, siauruko statyba ir 
eksploatacija buvo žymiai pigesne, 
be to, jie galėjo „įsirašyti" net ir į 
miestų gatves. Tačiau platieji gele
žinkeliai buvo patikimesni, didesnis 
buvo ir jų pralaidumas. Laikui 
bėgant, geiežinkeliai pradėjo jungtis 
ir t ada paaiškėjo, kad perkraut i 
prekes iš \ieno geležinkelio į kitą 
kainuoja brangiau negu pats prekių 
vežimas. Todėl kilo būtinybe ieškoti 
pločio „aukso vidurio'". Deja, tų 
„vidurių" atsirado net keli. 

S t a n d a r t i n e , e u r o p i n ė 

Pati populiariausia Europoje, o 
ir pasaulyje, yra 1,435 mm vėžė, dar 
vadinama „standartine" arba „euro
pine". Bendras jos ilgis - maždaug 
720 tūkst . kilometrų, tokiu gele
žinkeliu galima būtų 18 kartų ap
juosti žemę. Šios vėžės pradininkas. 

ka r tu ir geležinkelio eros pionierius, 
buvo George Stephenson. Jo fabriko 
lokomotyvai XIX amžiaus pirmojoje 
pusėje monopolizavo visas Anglijos 
geležinkelio linijas, šie modeliai tapo 
garvežių statybos etalonu visam 100 
metų. 1846 m. Anglijos par lamentas 
priėmė Bėgių pločio įstatymą (angį. 
Gauge Act), kur iuo ir buvo įteisinta 
s t a n d a r t i n ė vėžė. Beje, minė tas 
„Great Western Railway" į s tandar
tinę vėžę buvo per tvarkytas tik 1892 
m. 

Dėl minėto garvežių monopolio 
dauguma pasaul io šalių irgi pasi
rinko tokį bėgių plotį, kokį nus ta tė 
George Stephenson: 4 pėdos ir 8,5 
colio arba 1,435 mm. De facto tai yra 
Europos, ta ip pa t ir š i au rės Ame
rikos s t anda r t a s Tokio pločio euro
pietiško geležinkelio, kaip žinome, 
Lietuvoje t ė ra 21,8 km - nuo Šeš
tokų į Lenkijos pusę. Likusiems dėl 
įvairių aplinkybių pasir inkta rusiš
koji vėžė - 1,520 mm... 

A m e r i k a r e m i a s i e u r o p i n e v ė ž e 

Vėžės pločių įvairove iš pradžių 
pasižymėjo J u n g t i n i ų Valstijų ir 
Kanados geležinkeliai . Kai kurios 
linijos, ypač Šiaurės rytuose, naudo
josi s tandar t ine europietiška vėže, 
tačiau k i tu r ji skyrėsi , buvo net 
1,829 mm vėžė. Tačiau geležinkelių 
suvienijimą daugiau nulėmė ne ne-

• priklausomybės nuo Anglijos paskel
bimas, bet praktiniai, daugiausia kro
vinių perkrovimo, sumetimai. „Auk
so viduriui" dažniausiai buvo renka
masi s tandar t inė europietiška vėžė. 

Pietinėse valstijose tuomet do
minavo platesnė, dabar sakytume -
rusiškoji (1,524 mm) vėžė. Po pi
lietinio karo Šiaurė ir Pietūs paga
liau pradėjo intensyviai prekiauti , 
todėl poreikis suvienodinti geležin
kelio vėžę tapo pirmaeile ekonomine 
būtinybe. Po ilgų svarstymų daugu
ma pie t in ių vals t i jų geležinkelių 
perėjo prie 1,448 mm vėžės, taip va
dinamo Pennsyivania standarto. 

Afr ikoje , Azi jo je . Aus t r a l i j o j e 
ir.. . S a c h a l i n e 

Viena populiaresnių yra ir vadi
namoji Kapo vėžė (pavadinimas nuo 
Pietų Afrikos Kapo provincijos, angį. 
Cape Gauge) - 1,067 mm. Tiesa, yra 

ir kitas pavadinimo kildinimas - nuo 
inžinieriaus Carl A. Philis inicialų, 
kuris daug pasidarbavo, diegdamas 
tokią vėžę kai kuriose Norvegijos 
šiaurės teritorijose. Daugiau 1,067 
mm geležinkelių yra pietinėje Af
rikos pusėje, t a ip pa t Azijoje -
Japonijoje, Indonezijoje. 

Beje, tokios vėžes visą tūkstantį 
kilometrų Rusija sau „pasidovanojo" 
po II pasaulinio karo, prisijungusi 
Pietų Sachaliną, kuriame kaip tik ir 
buvo japonų nutiestas tokio pločio 
geležinkelis. Jis veikia ir dabar. 

Rus i ja saugojosi pr iešu 

Tačiau pagrindine vėže Rusijoje 
tapo kita - dar XIX amžiuje pa
sirinkta, platesnė nei europinė vėžė. 
Šis sprendimas buvo aiškinamas 
poreikiu apsiginti nuo potencialių 
priešų, kad j ie įsiveržę negalėtų 
pasinaudoti Rusijos geležinkeliais. 
Istorija parodė, kad šis argumentas, 
deja, neįrodė savo gyvybingumo. 
1,520 mm „rusiškasis" s tandartas 
buvo pr i ta ikytas visoje Rusijos 
imperijoje: Baltijos kraštuose, Uk
rainoje, Baltarusijoje, Kaukaze, Cen
trinėje Azijoje, Mongolijoje. Beje, 
Suomijoje naudojama visiškai pa
naši 1,524 mm vėžė, šis skirtumas 
važiavimui praktiškai neturi esmi
nės įtakos. 

Gelež inkel iu vėžės s k i r t u m a i 
daugelyje šal ių 

Ispanijoje ir Portugalijoje naudo
jama ati t inkamai 1,674 ir 1,665 mm 
vėžė. Toks nedidelis 9 mm skirtumas 
vėlgi nesudaro ypatingų sunkumų, 
vis dėlto pastaraisiais metais pradė
ta pereiti prie vieningos Iberijos 
vėžes - 1,668 mm. Tačiau greitųjų 
geležinkelių linijos čia yra standar
tines europinės vėžes, nes jos. kirtę 
Prancūzijos sieną, įsijungia į Euro
pos greitųjų geležinkelių tinklą. 
Ispanijoje yra atkarpų, kur nutiesti 
treji bėgiai - Iberijos ir europinei 
vėžei kartu, tai leidžia jas išnaudoti 
visiems traukiniams. 

Australijoje dar XIX amžiuje 
buvo susitarta tiesti europinės vėžes 
geležinkelius, bet vėliau nutar ta juos 
praplatinti iki 1,600 mm, tačiau po 
kurio laiko South Wales nutarė vėl 
grįžti prie standartines vėžės. Tai 
dar ne visos Australijos bėdos, nes 
Queensland, Tasmanijoje, Vakarų 
Australijoje ir kai kuriuose Pietų 
Australijos regionuose yra nutiesti 
gerokai siauresni, 1.067 mm gele
žinkeliai. 

Tokio nesusitarimo pavyzdžiu 
yra ir kur kas arčiau, štai Airijoje ir 
Šiaurės Arijoje traukiniai važinėja 
ant platesnių bėgiu nei Stephenson 
standartas , jų plotis 1.600 mm. 

Amerikos San Francisco apylinkėse 
veikianti „Bay Area Rapid transit" 
greitojo transporto sistema pasirin
ko dar platesnę - 1,676 mm vėžę. 

Buvusiose Anglijos kolonijose 
Azijoje daugiausia geležinkelių yra 
1,676 mm pločio. Pastaraisiais me
tais į šį standartą keičiami ir siau
resni šių šalių geležinkeliai. Beje 
lygiai tokie patys geležinkeliai yra ir 
Pietų Amerikos šalyse - Argentinoje 
ir Čilėje. 

Pietryčių Azijoje - Vietname, 
Kambodžoje, Laose, Tailande popu
l iar iausia yra lygiai vieno metro 
(1,000 mm) geležinkelio vėžė, tačiau 
projektuojamas bendras ASEAN 
geležinkelis turėtų būti j au standar
tinės europinės vėžės. 

Japonijos geležinkeliai dau
giausia yra 1,067 mm pločio, tačiau 
greitasis „Shinkansen", j au vien dėl 
didesnio stabilumo, lekia standar
tine vėže. Aišku, kad kyla sunkumų, 
suderinant šias abi vėžes. Lygiai 
tokia pati vėžės nesuderinimo prob
lema ir Taivane. 

Ge lež inke l iu v ė ž ė s 
v i e n o d i n i m a s E u r o p o j e i r 

pasau ly je 

Ateityje ne be globalizacijos fak
toriaus geležinkelio vėžės standarti
zavimas turėtų įgauti pagreitį. 
Australija ir Indija čia rodo sektiną 
pavyzdį. Tačiau ir Europoje nes
naudžiamą. Europos Sąjunga imasi 
iniciatyvos vienodinti ne tik vėžės 
plotį, bet ir ryšio bei elektros sis
temas . Visiems žinomas planas 
pakeisti geležinkelio vėžę Šeštokų -
Taline ruože, Lietuvoje tai greičiau 
galima vadinti naujo geležinkelio 
tiesiniu. ES remia ir Ispanijos gele
žinkelių sujungimą su Europos gele
žinkelių greitkeliais. Beje, visos pa
saulio greitojo geležinkelio linijos 
yra standartinės vėžes pločio, taigi 
su tam tikromis išlygomis galima teig
ti, kad ateitis priklauso būtent joms. 

Jungtinėse Tautose svarstomas 
projektas sujungti geležinkeliais 
Europą su Ramiuoju ir Indijos van
denynais: šiauriniu koridoriumi iki 
Korėjos pusiasalio - j is jungtų 
Kinijos, Kazachstano. Mongolijos, 
Rusijos ir Korėjos geležinkelius: 
pietiniu koridoriumi iš Europos į 
Pietryčių Aziją - jis sujungtų Tai
landą ir Pietų Kinijos Juanio provin
ciją su Turkija per Mianmarą, 
Bangladešą, Indiją, Pakistaną. Ira
ną; Siaurės Pietų koridoriumi iš 
Šiaurės Europos į Persijos iianka -
per Rusiją. Centrinę Aziją ir Kau
kazo regiono šalis. Sie planai anaip
tol nereikalauja suvienodinti visus 
minėtų šalių geležinkelius, tačiau 
siūlo naujai ir efektyviai spręsti 
visas vėžių sandūrų problema^. 

M a r g u m y n a i 

Susilaukė 13-oio vaiko 

Siaurasis geležinkelis — „Siaurukas" — Panevėžyje. 

55 metų mokytoja iš Berlyno 
pagimdė 13-ąjį vaiką ir Vokietijos 
bulvariniam laikraščiui „Bild" sake, 
KaG ". .'" jos riuKra jaučiasi gerai. ,.As 
pati Duvau iaoai nustebusi, nes pas-
Kutnus kūdiKis r.fo-ivri D,anuota-'". 
-- rituodamas motina rase laikraštis 

..Suz;:io;a-: anie ta: būdama 11 
savaičių r.escm ". sa.Ke Annesrret 
RaunigK. A. RaunigK savo pirmojo 
vaiko susilaukė būdama 19 metų. 

,,Iš pradžių aš norėjau tik vieno 
vaiko, — sakė ji. —Ne visi buvo pla
nuoti. Tačiau taip nutiko. Aš nesu 
planuotoja, dažniausiai tai nutinka 
savaime. Bet vaikai padeda man 
likti jaunai". 

Kiti išsiskyrusios motinos vaikai 
yra nuo 13 iki 34 metų amžiaus. A. 
Raunigk taip pat turi penkis vaikai
čius, kurių amžius siekia nuo aš
tuonių mėnesių iki 16 metų. BNS 

file:///ieno
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Detro i to LB a 
nė ir prof. Vytautą: 

f ie ld , M l . 

Atkelta iš 3 psi. 
Yra įsakymas „Nekal

bėk netiesos!" Labai re tas 
ir keistuolių užsiėmimas 
kalbėti tiesą, o norma yra 
kalbėti netiesą. Esi kvai
las, jei kalbėsi apie tokius 
dalykus, apie kuriuos ne
reikia kalbėti, arba tai net 
pavojinga. Seniau tai buvo 
kitaip pavojinga, bet šian
dien irgi pavojinga. Pavo
jinga tam tikruose dar
buose pasakyti, kad pri
klausai Tėvynės sąjungai, 
arba jei kas nors prisime
na, kad buvai ak tyvus 
sąjūdininkas, ger iausiu 
atveju gali būti pašaipos 
objektu. Reikia dvasios 
stiprumo. 

Štai tokia yra dvasinė būsena 
Lietuvoje ir ji nesitęs amžinai . Mes, 
idealistai, tikime, kad ji nerevoliu-
cionuos į pražūtį. Bus pasiektas kri
tinis taškas tame dviejų vektorių 
prieštaravime. Dar vienas vektorius 
— tai yra augančios naujos kartos. 
Didelis potencialas išvažiuoja iš 
Lietuvos, bet dar ne v iskas . Tie 
žmonės, kurie gyvena Lietuvoje, 
studijuoja, gal galvoja ku r nors iš
važiuoti, bet yra daug tokių, kurie 
jaučia, kad Lietuvoje negerai ir tai 
nereiškia, kad reikia ją palikti . Rei
kia ką nors daryti, kad ta ip nebūtų. 

Dar neatsirado kokios nors 
vienijančios idėjos ar juo labiau or
ganizacijos, kaip Sąjūdis, bet tai gali 
atsirasti. Aš pasakyčiau — reikalin
gi antrabangiai, reikalinga Antroji 
banga. Ir tai juntama, apie tai kalba
ma, tik kaip toje pasakoje būna, o 
kas pirmas? Jis gali būti išjuoktas, 
sudirbtas. Ateis momentas , kada tie 

Amb. V. Ušackas skaitė paskaita Creighton universitete 

r j "Kes p; Raminta Vilkie-
AV LB XVII Tary

bos trečiojoje sesijoje š.m. rugsėjo 24 d. South-
jono Urbono nuotrauka. 

dalykai nebeveiks, staiga pasirodys 
geros valios žmonių. Jų yra labai 
daug. Jie pasakys: „Baikim!" Ka
daise rašydavau eilėraščius, para
šiau „Naktigonę". 

Baikim, broliai, šitą naktį — 
Laikas laužui užsidegti, 
Drumsčias rūko kamuoliai, 
Prunkštauja balti arkliai. 

Laikas žolei atsitiesti, 
gerti rasą po nakties, tai 
sulankstyk languotą gūnią 
braukdams kurmrausio 

viršūnę! 

Kad būtų daug, kurie pasakytų: 
„Baikim, broliai, baikim!" Tai ir būtų 
t a Antroji banga, o jei reikės, tai gal 
ir Trečioji. Gal ir bus ilgas kelias, bet 
idealistai tiki, kad jis bus vėl kylan
tis kelias. 

Spaudai paruošė 
L i u d a R u g i e n i e n ė 

Lietuvos Respublikos ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas š.m. 
lapkričio 2 d. Creighton universiteto, 
Omaha, NE, studentams skaitė pas
kaitą tema „ES ir NATO plėtros įta
ka Europos ir Amerikos santykiams". 

„ES ir NATO plėtra buvo svar
bus žingsnis, kur iant laisvą, vien
tisą, saugią ir stiprią Europą; tokią 
Europą, kuri būtų pasirengusi ko
voti su XXI a. grėsmėmis ir iššū
kiais, ir kuri būtų lygiavertė part
nerė Jungtinėms Amerikos Valsti
joms, plečiant demokratijos ir lais
vės erdvę bei ginant žmogaus teises 
pasaulyje", — kalbėjo Lietuvos diplo
matas. 

V. Ušackas pažymėjo, kad ES ir 
NATO plėtra panaikino „pilkąsias 
zonas", kurių egzistavimas Vidurio 
Europoje sukėlė Pirmąjį ir Antrąjį pa
saulinį karą bei nusikaltėliško Mo-
lotov-Ribbentrop pakto padarinius. 

„ES ir NATO plėtra taip pat 
galutinai įtvirtino demokratines re
formas regione, ir padarė jas negrįž-
tančiomis, — kalbėjo Lietuvos amba
sadorius, pažymėdamas, kad ši dvi
guba plėtra išplėtė saugumą ir sta
bilumą regione. Plėtra tapo patrauk
liu pavyzdžiu tokioms kaip Ukrai
nai, Gruzijai, Moldovai, Kroatijai, 
Serbijai ir Juodkalnijai, Makedo
nijai, Albanijai, Bosnijai ir Hercego
vinai, ir kitoms, nuosekliai tęsti de
mokratines ir laisvosios rinkos refor
mas, bet spręsti tarpusavio konflik
tus tik taikiomis priemonėmis — 
kalbėjo V. Ušackas. — Šiandien yra 
svarbu, kad narystė ES ir NATO 
būtų atvira visoms laisvę mylin
čioms ir demokratines vertybes iš
pažįstančioms tautoms. NATO ir ES 

plėtra į Juodosios ir Adrijos jūros 
regiono valstybes išplėstų laisvės ir 
demokratijos erdvę link Irako, Afga
nistano bei kitų valstybių plates-
niųjų Artimųjų Rytų regione, ir 
„paslinktų gravitacijos centrą šiame 
regione demokratijos naudai" , — 
kalbėjo Lietuvos diplomatas. 

Lankydamasis universitete, am
basadorius Vi Ušackas susitiko su 
universiteto prezidentu kun. John 
Schlegel ir viceprezidentu akademi
niams reikalams Christine Wiseman. 

Vizito metu V. Ušackas taip pat 
susitiko su Omaha miesto vers
lininkais bei vietinio Rotary klubo 
nariais. Pažymėdamas glaudų susi
giminiavusių Šiaulių ir Omaha 
miestų bendradarbiavimą, V. Ušac
kas pristatė investicijų galimybes 
Šiauliuose bei regione. J i s pakvietė 
Omahos versl ininkus pra tur t in t i 
akademinį ir kultūrinį Šiaulių bei 
Omahos bendradarbiavimą konkre
čiais investiciniais projektais bei 
prekybiniais ryšiais. 

Vizitą organizavo Creighton uni
versiteto politinių mokslų profeso
rius Terry Clark, 1998—1999 metais 
politinius mokslus dėstęs taip pat 
Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų insti
tute ir Šiaulių universitete. 

Katalikiškasis Creighton uni
versitetas buvo įkurtas Jėzuitų ordi
no 1878 m. 2004 m. visoje Amerikoje 
žinomas žurnalas „U.S. News and 
World Report" išrinko Creighton 
universitetą geriausiu universitetu 
visame JAV vidurio vakarų regione. 

LR a m b a s a d o s JAV 
p r a n e š i m a s 

Yra sakoma: „Jei nori, kad darbas būtų greitai 
ir gerai atliktas, kreipkis pas labai užsiėmusį 

žmogų". Gal todėl, kai buvo nu ta r ta organizuoti 
ASK „Lituanica" krepšininkiukų trečią kelionę į 
Lietuvą, krepšininkiukų bei kelionės vadovas dr. 
Donatas Siliūnas kreipėsi pagalbos pas savo žmo
ną Dainą, ankstyvesnių krepšininkiukų kelionių 
organizatorę. Ta lk inant i skau tams , atei t inin
kams, dirbanti parapijinėje pradžios mokykloje, 
keturių vaikų motina, Daina Siliūnienė, gal pasi
kliaudama organizuotumo įgūdžiais, įsigyjant 
MBA laipsnį, apsiėmė nemažą užduotį. Kaip ir 
anksčiau, ypač organizuojant varžybas ir turizmą 
Žemaitijoje, ženkliai prisidėjo „l i tuanikiukų" 
treneris Stepas Žilys. 

Mainų pagrindu krepšininkiukų kelionės į 
Lietuvą išsivystė dr. Donato Tijūnėlio iniciatyva, 
kai jis pasiūlė tuometinei „Šarūno Marčiulionio" 
krepšinio mokyklos direktorei Zitai Marčiu
lionytei (dabar Grigonienė), varžyboms į Čikagą 
atvežti penkiolikmečių komandą. „Marčiulioniu-
kai" su treneriais ir rėmėjais atvyko dešimčiai die
nų, penkioms varžyboms, kurių grafiką sudarė dr. 
Donatas Siliūnas, o jų apnakvydinimu ir turizmu 
rūpinosi Daina Si l iūnienė. Tokiu pagr indu 
„marčiulioniukai" Čikagoje viešėjo du kar tus , o po 
to buvo kviečiamos komandos iš kitų Lietuvos 
miestų, samprotaujant, kad vilniečiai ir šiaip daž
niau gauna progų išvysti pasaulį. 

Taip į Lietuvą du ka r tus vyko „lituanikiukai". 
Pirmoje kelionėje dalyvavo apie 25 žmonės. 
Krepšininkus globojo „Marčiulionio" mokykla, jie 
buvo apgyvendinti ir mai t inami mokyklos ben
drabutyje, o tėveliai, su nuolaida, galėjo apsistoti 
„Šarūno" viešbutyje. J iems pasitaikė ypatingai 
šiltas oras ir net laimė praleisti Velykas Lietu
voje. 

Kadangi pirmoji kelione sklandžiai ir malo
niai praėjo, po dvejų metų į antrąją kelionę susi
darė apie 90 norinčių vykti — net trys komandos 
su savo šeimomis. Vieną komandą, tiesioginę pen
kiolikmečių „mamų" komandą, vėl globojo „Mar
čiulionio" mokykla. Daina Siliūnienė suorganiza
vo nakvynes, transportaciją. keliones po Lietuvą. 
Dr. Donatas Siliūnas tvarkė varžybas, o treneris 
Stepas Žilys su žmona Renata — varžybas ir tu
rizmą Žemaitijoje. 

VIEŠNAGE - KAIP 
AKIMIRKA 

INDRE TIIUNĖLIENĖ 
Nr. 1 

Ir ši kelionė praėjo sėkmingai. Tačiau tai 
reikalavo daug darbo ir įtampos. Daina džiaugėsi, 
bet sakė — „Daugiau niekada'" Sakoma, kad gim
dymo skausmai pasimiršta. Gal taip ir nemigo 
naktys, telefoniniai ir elektroniai ryšiai su Lie
tuva, su tėveliais detalių išsiaiškinimas, laiku 
įmokų surinkimas ir persiuntimas viešbučiams 
bei autobusų firmai — visa tai laikas išlygino ir 
Daina bei Donatas Siliūnai su Stepu Žiliumi su
gebėjo 2005 m. birželio mėn. įvykdyti trečią „li
tuanikiukų" kelionę į Lietuvą. 

Važiavo net septynios komandos (3 mergaičių ir 
4 berniukų) — 148 žmones! Šį kartą j a u nebe-

sirišo tiesiogiai su „Šarūno" mokykla. Daugelis 
apsistojo naujame „Novotel" viešbutyje Vilniaus 
centre. Kadangi viešnagę teko derinti su JAV 
mokslo metų pabaiga bei JAV lietuviškų stovyklų 
(ateitininkų, skautų) datomis, daugumas į Vilnių 
atvyko birželio 21 dieną 
ir išvažiavo liepos 3 die
ną. „Lituanikiukų" ke
lionė taip pat nebuvo tie
siogiai surišta su Sporto 
švente Lietuvoje, tačiau 
į viešnagės pabaigą, 
prieš išvykstant jie spė
jo sudalyvauti ir Sporto 
šventės krepšinio varžy
bose. 

JAV krepšminkiu-
kai !nno antro skyriaus 
iki antrųjų gimnazijom 
metu džiaugėsi, kad 
Sporto Šventėje ju 

„Sporto ir kultūros" departamentas visiems iš 
užsienio atvykusiems skyrė simbolinę piniginę 
paramą pragyvenimui. „Lituanikiukai" apie tai 
sužinojo vakarą prieš išvažiuojant iš Lietuvos, tad 
ne visus buvo galima „sugaudyti" užpildyti Rimo 
Dirvonio pateiktas anketas, gautas iš „Sporto" 
departamento. Pasitarę krepšminkiukai, jų tėve
liai ir treneriai, nutarė gaunamą sumą paaukoti 
Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė" ir per 
Indrę Tijūnėlienę paremti t ragiškai žuvusio 
krepšinio trenerio jauną šeimą bei aklos motinos 
šeimą Vilniuje. Nesmagu iš Amerikos atvyku
siems naudotis Lietuvos finansine parama. „Sau
lutė" dėkoja Čikagos „Lituanicai" ir Detroito 
„Kovui" ir gražų sumanymą. 

Antradienį, krepšininkiukams ir jų šeimoms 
vos įsikūrus savo gyvenvietėse, j au 4:30 vai. 

p.p., prasidėjo turistinis susipažinimas su Vil
niumi pasamdytais atviro stogo autobusais su 
gidais. Kelionė baigėsi prekybos centre „Akropo
lis", kur buvo galima susipažinti su po vienu stogu 
moderniomis parduotuvėmis (pvz., nuostabia „Hy-
per-Maxima") ir restoranais. Savitarnos resto
ranas „Delano" tiko net išrankiausiam skoniui, o 
gražiai išstatyti „Soprano" ir „Valentino" ledai 
gundė pamiršti dietas ir tapti smaližiais. Nusta
tytu laiku pasamdyti autobusai pavargusius ke
liauninkus grąžino prie „Novotel". Bus daugiau. 

1986 19*8 m. 10 

va i k i na i net peine auk
so meda l ius . L i e tuvos Lietuvos jaunimas, pasitikęs krepšininkiukus jėzuitų stovykloje prie Trakų. 
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Kam reikia naujos ministerijos? 

Atkelta iš 1 psl. 
atvejis, kai aš girdžiu apie šitą mi
nisteriją. Prezidento reakcija yra 
neigiama", — sakė A. Brazauskas. 

Tačiau premjeras teigia, kad In
formacinės visuomenės plėtros ko
mitetas (TVPK) prie Vyriausybės at
lieka tokios ministerijos funkciją, o 
dėl naujos ministerijos kūrimo,— 
„kaip dauguma nuspręs, taip ir bus". 

Vis tik A. Brazauskas sako, kad 
reikia būti atsargiems, nes naujos 
institucijos kūrimas sukelia reakciją 
visuomenėje ir žiniasklaidoje. Be to, 
toks sprendimas turi būti priimtas 
parlamente, nes reikėtų daryti Vy
riausybės įstatymo pataisas. Taip 
pat, įstatymo pataisų gali nepasira
šyti prezidentas. 

Premjeras tikina, kad susitari
mo steigti Informatikos ministeriją 
ir atiduoti ją „darbiečiams" nebuvo, 
taip pat tuomet nekalbėta ir apie tai , 
kas galėtų vadovauti tokiai ministe
rijai. 

A. Brazauskas pripažįsta, kad 
keturioms partijoms ne taip lengva 
pasidalinti postus, tačiau nemano, 
kad daugiausiai vietų Seime turint i 
Darbo partija liko nuskriausta. 

Valdančiąją koaliciją sudariu
sios Naujosios sąjungos (sociallibe
ralų; vadovas, Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas taip pat pareiš
kė nieko nežinantis apie tar iamus 

ketinimus įsteigti tokią ministeriją. 
„Aš negalėčiau pasakyti, kad ji 

yra kuriama. Tik dabar mes išgirdo
me, kad yra tokių ketinimų, minčių, 
bet žinome teisines procedūras — tu
ri būti pakeistas Vyriausybes įstaty
mas ir kiti įs tatymai, tai nėra taip 
paprasta ir greita", — sakė A. Pau
lauskas. 

Tuo ta rpu Darbo partijos va
dovas V Uspaskichas penktadienį iš
platino pareiškimą, kuriame stebisi 
prezidento neigiama reakcija. 

„Esu nustebęs šios dienos Valdo 
Adamkaus pareiškimu, kuriuo jis 
prieštarauja pats sau", — sako V. 
Uspaskichas. 

Anot jo, vieša Prezidentūros po
zicija, nepalaikanti Informatikos mi
nisterijos kūrimo, yra prieštaravi
mas paties prezidento išsakytai pozi
cijai koalicijos formavimo metu. 

V. Uspaskichas pareiškė, esą 
prezidentas V. Adamkus ir premje
ras Algirdas Brazauskas dar vasarą 
sutarė įsteigti naują Informatikos 
ministeriją, kurios vadovo portfelis 
atitektų Darbo partijos atstovui. 

Po nepriklausomybės atkūrimo 
1990 metų kovą buvo įsteigta Ryšių 
ministerija, vėliau ji reorganizuota į 
Ryšių ir informatikos ministeriją, o 
1998 metais, premjero konservato
riaus Gedimino Vagnoriaus Vyriau
sybėje ši ministerija panaikinta. 

Europos Komisija: Lietuva gerai 
pasirengė euro įvedimui 

Konservatorę pašiurpino planai Vilniuje 
surengti gėjų konferenciją 

Atke l t a iš 1 psl. 
ir pakoreguos savo planus. 

Savaitgalį Paryžiuje pasibaigu
sioje Tarptautinės iesbiečių ir gėjų 
asociacijos Europos regiono konfe
rencijoje nuspręsta Vilniuje 2007 
metais surengti Tarptautines Iesbie
čių ir gėjų asociacijos Europos regio
no konferenciją. 

Lietuvos gėjų lyga (LGL) dėl tei
sės būti asociacijos 31-osios metinės 
konferencijos šeimininke rungėsi su 
Austrijos gėjų ir Iesbiečių organiza
cija. Konferencijos delegatų sprendi
mui balsuoti už Vilnių įtakos turėjo 
neseni neapykantos gėjams prover
žiai Baltijos šalyse ir Lenkijoje, pra
nešė LGL. 

Latvijoje ir Estijoje šiemet vykę 
seksualinių mažumų paradai susi
laukė didelio visuomenės pasiprie

šinimo — Rygos gatvėmis pirmą kar
tą šalies istorijoje atvirai žygiavę gė
jai ir lesbietes buvo įžeidinėjami ir 
apmėtyti kiaušiniais. Rugsėjo pa
baigoje Vilniuje buvo surengtas pike
tas prieš galimus gėjų paradus Lie
tuvoje ir homoseksualizmo plitimą. 

Tarptaut inės Iesbiečių ir gėjų 
asociacijos Europos skyriui priklau
so daugiau nei 200 organizacijų iš 
įvairių Europos šalių. Si nevyriausy
binė organizacija (NVO) turi atstovo 
statusą Europos Taryboje, ji priklau
so Europos socialinių NVO platfor
mai. Pagrindinė organizacijos misija 
— atstovauti europiečių, kurie dis
kriminuojami dėl lytinės orientacijos 
ar lyties tapatybės, teises. 

Europos Komisija paskelbė 
2007-uosius Europos lygių galimy
bių metais. 

* Kauno „Žalgirio" krepši 
ninkai sėkmingai pradėjo ULEB 
Eurolygos sezoną, svečiuose pir
mojo rato A grupės rungtynėse 
78:75 įveikę Liublianos „Union 
Olimpija'' ^Slovėnija) komandą. 
..Rungtynes nebuvo patrauklios žiū
rovams, kadangi dar tik pati sezono 
pradžia. Abi komandos prarado daug 
kamuolių, dažnai klydo. Manau, jog 
ne viena komanda neparodė to, ką 
sugeba iš tiesų. Esu laimingas, jog 
po tiek daug metų pagaliau pavyko 
nairaieT; Oumpna" krepšininkus", — 
po rungtynių kalbėjo Kauno ..Žalgi
rio"* treneris Antanas Sireika. 

Antrą pergalę iš ei lės NBA 
iškovojo Šarūno Jas ikev ič iaus 
Indiana „Pacers" komanda, ket
virtadienį svečiuose 105:102 įvei
kus: M;ami ..Heat" krepšininkus. 
Lietuvis nugalėtojams pelne 9 Taš
kus, per 13 minučių pataikęs vienin
teli tritaškį. 2 dvitaškius iš 4 bei pa
taikęs abu baudų metimus. Po krep
šiais S Jasikevičius atkovojo vieną 

bei perėmė du kamuolius, atliko du 
rezultatyvius perdavimus, dukar t 
suklydo ir kartą prasižengė. Antra
jame kėlinyje po penkių iš eilės Lie
tuvos krepšininko taškų „Pacers" 
pirmavo 11 taškų skirtumu. 

* Antrą rezul tatyvų perda
vimą keturio l iktose NHL regu
liariojo s e z o n o rungtynėse atli
ko Darius Kasparaitis, o lietuvio 
New York ..Rangers" komanda iško
vojo septintą pergalę. Rytų konferen
cijos Atlanto pogrupyje pirmaujan
tys ,,Rangers" ledo ritulininkai sve
čiuose 4:2 nugalėjo trečiojoje vietoje 
pogrupyje esančią New Jersey „De-
vils" komandą. 

* S ė k m i n g a i Rus i jos „Pro 
Tour" s ta lo ten i so čempionatą 
Sankt P e t e r b u r g e pradėjo abi 
Lietuvos atstoves — Rūta Garkaus-
kaite-Būdiene ir Lina Misikonyte. R. 
Garkauskai te-Būdiene 1 64 finalo 
4 1 nugalėjo rusę Olga Michailova ir 
1 32 finalo susitiks su japone Terui 
Moemi. 

Lietuvos bankuose jau dabar galima 
lengvai pasikeisti litus į eurus. 

Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) — 
Lietuva, Estija, Slovakija ir Slovė
nija, kurios tikisi nuo 2007 arba 
2009 metų įsivesti eurą, yra toliau
siai pažengusios praktiškai ruošian
tis įsivesti bendrą ES valiutą. 

Tačiau Estijai ir Lietuvai, kurios 
siekia įsivesti eurą nuo 2007-ųjų 
pradžios, reikia dar labiau paspar
tinti euro įvedimo pasiruošimo dar
bus bei išsklaidyti gyventojų būgš
tavimus, kad dėl euro įvedimo bus 
padidintos kainos, teigiama Europos 
Komisijos antrojoje ataskaitoje apie 
praktinį pasirengimą euro įvedimui 
naujosiose valstybėse narėse. 

Ataskaitoje apžvelgiamas t ik 
praktinis pasirengimas euro įvedi
mui ir nedaroma išvada, ar bet kuri 

iš 10 naujųjų narių tenkins Maas-
tr icht sutartyje kriterijus, nes kitais 
metais pasirodys atskira ataskaita 
šia t ema . 

„Tinkamas ir laiku pradėtas pa
siruošimas ir informacija yra būtina, 
kad visuomenė teigiamai vertintų 
euro įvedimą", — teigė Europos Ko
misijos narys Joaąuin Almunia, at
sakingas už ekonomikos ir pinigų 
reikalus . 

Lietuva, Estija, Slovakija ir Slo
vėnija j au parengė planus pasiruošti 
euro įvedimui — juose numatyta, 
kiek laiko bus atsiskaitoma abiem 
valiutomis, kaip bus apsaugomi var
totojai, sukur tas euro monetų na
cionalinės pusės dizainas, kaip bus 
aps i rūp inama būtinu euro banknotų 
ir monetų kiekiu. 

Ataskaitoje teigiama, kad Lietu
va, Estija, Slovakija ir Slovėnija tin
kama i atsižvelgė į pirminio ir an
trinio aprūpinimo eurais reikalavi
mus , tačiau mažiau dėmesio kol kas 
skyrė administracijos, finansų, biu
džeto ir apskaitos sistemų viešajame 
ir pr ivačiame sektoriuje pritaiky
mui , kur is bus brangiausia ir dau
giausia laiko pareikalausianti euro 
įvedimo proceso dalis. 

Lietuvai dar reikia nustatyti , 
kaip įvedant eurą dirbs bankai, pa
sirūpint i euro banknotų ir monetų 
bei išimamos iš apyvartos nacionali
nės valiutos t ransportavimu ir sau
gojimu, numatyt i informacijos apie 
komunal inių paslaugų tarifus bei 
vals tybės darbuotojų at lyginimus 
pateikimą dvejomis valiutomis. 

Jaunųjų d ramaturgų seminare -
septyniolikos merg inų pjesės 

Svetlana Dimcovič 
Roko Medonio f ELTA) nuotr 

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) — 
Septyniolikos jaunųjų dramaturgių 
pjesių skaitymais sostinės Menų 
spaustuvės „Kišeninėje'' salėje šeš
tadienį baigiasi seminaras jaunie
siems dramaturgams. Šešias dienas 
vykusiam seminarui vadovavo jauna 
serbų kilmės režisierė ir dramaturge 
Svetlana Dimcovič iš Jungtinės Ka
ralystės. 

Pjesių, kurias sukūrė septynioli
ka 15-20 metų dramaturgių, temos 
— toli gražu ne tik jaunatviškos ir 
linksmos. Nors tarp jų esama ir ko
medijų, tačiau daugiausia vyrauja 
savižudybės ir mirties temos. 

Seminaro vadoves iniciatyva 
Menų spaustuvės „Kišeninėje" salė
je keturi Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos ketvirtojo kurso aktori
nio meistriškumo studentai, vado
vaujami Vlado Bagdono, skaitė se
minaro metu kurtas pjeses. Kadangi 
pjeses dar nebaigtos, bus skaitomos 
tik atskiros scenos ir vyks autorių 

susi t ikimas su publika. 
Moksleivių rudens atostogų me

tu vykusiame seminare dalyvauti 
buvo kviečiami rašantys arba norin
tys išmokti rašyti pjeses visos šalies 
jaunuoliai . Iš 40 norinčiųjų buvo at
r inktos 17 merginų iš Vilniaus, Kau
no, Alytaus, Panevėžio ir Kupiškio. 
Pasak S. Dimcovič, visos seminare 
dalyvavusios merginos yra talentin
gos ir pasižymi labai geru išsilavini
mu, puikiais anglų kalbos įgūdžiais. 

Birmingham universitete reži
sūros studijas baigusi S. Dimcovič 
mokėsi ir Karališkojo teatro studijo
je. J i yra Londono „The Gatės" tea
tro ta rp taut inė par tnerė ir šio teatro 
Jaunųjų rašytojų programos vadovė. 
Menininkė per trejetą metų sugebė
jo šį teatrą paversti t ikra jaunų žmo
nių t raukos ir kūrybinės raiškos 
erdve . Žiūrovus ir profesionalius 
t e a t r a l u s ypač sudomino į „The 
G a t ė s " tea t ro r epe r tua rą patekę 
pas ta tymai pagal programoje daly
vavusių jaunuolių pjeses. 

Darbas dramaturgijos seminare 
Vilniuje buvo pradėtas nuo rašymo 
t e a t r u i pagrindų: formos, žanro, 
cha rak te r io ir pat ies pasakojimo 
konstravimo. „Dirbdama su jaunais 
žmonėmis aš susikūriau savo darbo 
metodą. Jungtinėje Karalystėje jau
ni dramaturgai yra labai skatina
mi", — teigia S. Dimcovič. 

„Manau, kad su jaunais rašyto
ja is turėtų būti elgiamasi taip pat 
kaip ir su profesionalais. Mano po- ' 
žiūris į darbą yra vienodas, nesvar
bu, ar režisuoju aštuoniolikmečio, ar 
aštuoniasdešimtmečio pjesę", — pa
sakojo S. Dimcovič. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, iTAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

J. Carter griežtai 
krit ikuoja 

G. W . Bush 

Jimmy Carter 

Washington, DC, lapkričio 4 d. 
(„Reuters'VBNSj — Buvęs JAV pre
zidentas Jimmy Carter griežtai su
kritikavo dabartinio šalies vadovo 
George W. Bush vyriausybę. Ameri
ką ištiko moralinė krizė, pareiškė jis 
interviu amerikiečių stočiai CNN. 

J. Carter gėda pavadino tai, kad 
Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV* 
Rytų Europoje ir kitose šalyse tur i 
slaptų kalėjimų įtariamiems teroris
tams. Apie tokių kalėjimų egzistavi
mą pranešė laikraštis ,,Washington 
Post", 

J. Carter, kuris dėl savo kovos 
už žmogaus teises visame pasaulyje 
yra apdovanotas Nobelio taikos pre
mija, smerkė debatus apie kankini
mų metodus JAV kalėjimuose, di
džiulį prekybos deficitą, kurį lėmė 
mokesčių sumažinimas turtingiau
siems, ir vyriausybės neveiklumą 
aplinkosaugos srityje. 

„Tai griauna principines morali
nes vertybes, vadovaujantis kurio
mis buvo sukurta ši valstybė"', — 
kalbėjo buvęs prezidentas. 79 metų 
J. Carter neseniai parašė knygą 
„Mūsų pažeistos vertybės: moralinė 
Amerikos krizė". 

JAV įvaizdžiui iškilęs pavojus 
visame pasaulyje, sake J. Carter. J is 
atkreipė dėmesį į viceprezidento 
Diek Cheney spaudimą senatoriams 
atšaukti įstatymų projektus, katego
riškai draudžiančius kankinimus. 

Irako karą J. Carter pavadino 
nereikalingu. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos Pilietinė platforma nu

rodė neparemsianti konservatyviųjų 
mažumos vyriausybės per kitą sa
vaitę įvyksiantį balsavimą dėl pa
sitikėjimo, todėl šiai teks siekti ma
žesnių, reformoms nepri tariančių 
partijų paramos. Anksčiau konser
vatyviųjų „Įstatymas ir teisingu
mas" a tmetė galimybę padaryti nau
jų nuolaidų deryboms su Pilietine 
platforma dėl valdančiosios koalici
jos atgaivinti, nors abi šios partijos 
rugsėjį vykusius rinkimus laimėjo 
žadėdamos valdyti kartu. Abiejų 
partijų, kurių ištakos siekia „Solida
rumą", derybos nutrūko nepavykus 
išspręsti ginčo dėl vyriausybės postų 
paskirstymo ir ekonomikos politikos. 

ROMA 
Italijos žvalgybos vadovas Nicolo 

Pollari griežtai paneigė, jog prieš 
Irako karą perdavė amerikiečiams 
suklastotus dokumentus, kurie esą 
rodė, kad Baghdad sieke Nigeryje 
įsigyti urano. Tačiau kol kas neaiš
ku, ar jo karinės žvalgybos agentūra 
SISMI perspėjo sąjungininkus apie 
šias klastotes. Po susitikimo su N. 
Pollari. kuris vyko už uždarų durų, 
pa r l amen ta ra i sake, kad vadina
mąją Nigerio bylą platino buvęs SIS
MI bendradarbis, kurio atžvilgiu Ita
lijoje pradėtas tyrimas. Nigerio byla 
Italijoje labai domimasi, nes kairio
sios pakraipos laikraštis ..La Repub-
blica" tiesiogiai apkaltino SISMI 
perdavus minimas klastotes tam. 
kad būtų galima paremti teiginius 
apie Irako branduolines ambicijas. 

PARYŽIUS 
Prancūzijoje daugiau kaip savai

tę nesiliauja gatvių susirėmimai. 
Jau aštuntą neramumų naktį auto
mobiliai pirmą kartą buvo deginami 
ne tik sostinėje Paryžiuje. Policija 
pranešė, kad riaušininkai padegė iš 
viso 400 automobilių, daugiausia — 
skurdžiuose Paryžiaus pakraščių ra
jonuose, kur naktiniai jaunuolių su
sirėmimai su policija prasidėjo spa

lio 27-ąją. Tačiau mašinos buvo 
padeginėjamos ir šalies ry tuose 
esančiame Dijon, pietuose esančia
me Marseille ir šiaurėje esančioje 
Normandie. Paryžiaus šiaurinėje ir 
rytinėje dalyse buvo padegtos pen
kios firmos; ugnis visiškai sunaikino 
didelę kilimų ir grindų dangos par
duotuvę netoli Charles de Gaulle oro 
uosto. Paryžiaus pietvakariuose di
džiulis gaisras nuniokojo autobusų 
parką, kur sudegė 27 t ranspor to 
priemonės. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Pirmą kartą per visą George W. 

Bush prezidentavimo laiką ameri
kiečiai suabejojo asmeniniu prezi
dento sąžiningumu, o jo vert inimais 
pagal svarbiausius klausimus smu
ko iki naujų žemumų, rodo „ABC 
News"/„Washington Post" apklausos 
rezultatai. Tik gerokai mažiau negu 
pusė apklaustųjų (40 proc. j sakė, 
kad G. W. Bush yra sąžiningas ir 
vertas pasitikėjimo, tačiau 67 proc. 
apklaustųjų jo darbą užt ikr inant eti
kos normų laikymąsi vyriausybėje 
įvertino neigiamai. Mažiau kaip pu
sė — taip pat pirmą kartą — ap
klaustųjų vadino jį stipriu vadovu. 
Apie 60 proc. amerikiečių nepat inka 
prezidento veikla. Kaip nurodo ABC, 
tokio vertinimo „nebuvo nuo tų lai
kų, kai dėl ekonomikos nuosmukio 
posto neteko jo tėvas", buvęs prezi
dentas George Bush. Pritariančiųjų 
prezidento veiklai buvo 39 procentai. 

P. AMERIKA 
i 

MAR DEL PLATA 
Argentinos Mar del Plata ku

rorte parduotuvių savininkai lento
mis užkalė vitrinas, o gyventojai 
traukėsi iš miesto, kur tūkstančiai 
demonstrantų rengiasi protestuoti 
prieš JAV prezidentą George W. 
Bush, atvykusį į Amerikos žemynų 
prezidentų susitikimą. JAV vadovas 
į šį pajūrio kurortą, kur dvi dienas 
vyks Siaurės Amerikos ir Pietų Ame

rikos viršūnių susitikimas, atvyko 
vėlai ketvirtadienį. Argentinoje G. 
W. Bush daug kam ne-patinka dėl 
Irako karo ir JAV remiamos laisvo
sios rinkos politikos, dėl kurios, dau
gelio nuomone, skurde atsidūrė mili
jonai žmonių. 

RUSIJA 

MASKVA 
Kelios stambios Europos ben

drovės, investavusios į Rusijos eko
nomiką milijardus dolerių, ketina 
t r auk t i s dėl pernelyg didelės korup
cijos rizikos, pranešė antikorupcinių 
ty r imų ir iniciatyvų centro „Trans-
parency International" Rusijos sky
r i aus vadovė Jelena Panfilova. Spalį 
„Transparency Internat ional" pa
rengė korupcijos vertinimą, kuriame 
Rusija per metus prarado apie 30 
pozicijų ir užėmė 126 vietą tarp 159 
šalių, atsidūrusi šalia Albanijos, Ni
gerio ir Siera Leonės. Pasak J. Pan
filova, šios užsienio kompanijos keti
na t raukt i s iš Rusijos, nors sparčiai 
augan t i šalies r inka ir žada didelius 
pelnus. Nacionalinio antikorupcinio 
komiteto pirmininkas Kiril Kobanov 
patikslino, kad ta i didelės Europos 
kompanijos, sparčiai besivystančios 
ne žaliavos šakose. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
„Al Qaeda" karinis sparnas Ira

ke pakartojo savo grasinimą žudyti 
užsienio pasiuntinius Baghdad. Tai 
grupuotė pareiškė po dienos, kai 
pranešė nužudysianti du pagrobtus 
Maroko ambasados darbuotojus. 
„Al Qaeda" dar kartą nurodė, kad 
tokius pasiuntinius ji laikys „neti
kėl ių vyriausybės" kolaborantais. 
Anksčiau šiais metais A. M. al-Zar-
qawi grupuotė nužudė du Alžyro 
diplomatus, dirbusius Baghdad. 

JERUZALĖ 
Izraelis mini dešimtąsias minis

tro pirmininko Yitzhak Rabin, kurį 
žydų ekstremistas nušovė už susi
taikymo su palestiniečiais politiką, 
žūties metines. Oficialios ceremoni
jos, skirtos žymiausiam Izraelio mi
nis t rui pirmininkui atminti, įvyks 
kitą savaitę, kai lygiai dešimt metų 
nuo jo nužudymo sukaks pagal heb
rajišką kalendorių. 

Rusijos politologai abejoja, ar šalyje 
prigis nauja šventė 

Maskva, lapkričio 4 d. („Inter-
fax/BNS) — Politikos tyrimų institu
to direktorius Sergej Markov mano. 
kad Liaudies vienybes diena, kaip ir 
bet kuri nauja šventė, prigis Rusijos 
visuomenėje, kai valdžia pasieks ko
kių nors realių teigiamų rezultatų. 

„Taip yra todėl, kad viena ver
tus, niekas gerai nežino, kas buvo 
lapkričio 4 dieną, antra vertus, švęs
ti dabar nėra ką, nes. žmonių nuo
mone, jie gyvena blogai", — sakė S. 
Markov. 

„Tačiau valdžios logika visiškai 
akivaizdi — pageidautina atsitolinti 
nuo lapkričio 7-osios, nes neįma
noma švęsti bolševikų perversmo, 
kai valdžioje yra daug antikomunis-
tų arba net kraštutinių antikomu-
nistų, be to, šiuo metu ieškoma nau
jų valstybingumo simbolių", — mano 
politologas. 

Drauge, jis mano, „valdžiai ne
užtenka drąsos visiškai atsitraukti 

nuo lapkričio 7-osios, ir todėl šventes 
skiriamos šalia šios datos". 

Tačiau, jo nuomone, „užuot da
vus laiko žmonėms pagirtauti lap
kričio pradžioje, būtų geriau skirti 
dieną tarp gegužės švenčių bulvėms 
pasisodinti". 

Panaikinus bolševikines lapkri
čio šventes. Dūmos nariai norėjo. 
kad žmonės neprarastų patnoimių 
paskatų, o svarbiausia — įprastų po
ilsio dienų lapkriti. Įstatymo projek
to autoriai daug nesvarstydami pa
rinko patriotinę datą lapkričio mė
nesį, arčiau lapkričio 7-osios. 

Paaiškinamajame rašte pataisų 
autoriai teigė, kad „1612 metų lap
kričio 4 dieną liaudies pašauktinių 
kariuomenė kovai su Žečpospolitos ir 
Švedijos intervencija, vadovaujama 
Kuzma Minin ir Dmitnj Požarskij. 
prie Maskvos sumušė Žečpospolitos 
kariuomenes rinktinę ir išvadavo 
Maskvą iš interventų lenkų". 

t i l t i š 
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8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. I 800-775-7363 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JolietJL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.c»r^9rfcxsurgeryarxt>rBastheatficom 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Centef 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi-
ropraktika,manualine terapija, akupunktūra. 

6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463 
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo, gahras skausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų specafiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

s 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
ChkT3practic & Rehab Camc 

Manualine ir fizine terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kakio ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 
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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 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES L I G O S 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 127th St Ste 200 

Lemont, IL 50^39 
630-7 <-9-4 799 

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

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W . 1 4 3 r d SL Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communi ty Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, pGslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo.diagnozės ir 
gydymo specialistai 

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

Akiu ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636^622 
Holy Cross Hospital. #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELiGIJUS LELiS 
Akių l igos ir ch i rurg i ja 

1192 VValter St, Lemont IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNĄ; 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D . SX. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
531 į A-. Arcner Ave. Ste 5 ir C 

Chicago, IL 5063a 
Valandos pagal susitarimą 

RAMONĄ C, MARSH, MD SC 
Gcs'etncs & Gynecoiogy 

3825 Highland A^e- -e Su te 4A 
Dowe"S G-cve 'L 50515 

630-852-9400 
/ a 3 - T caqa S.JS fa< 

Pirmasis siunčiamos lietuviškos 
muzikos geriausias dešimtukas 

Portalo „Ore.lt" rubrika „Grotu-
vas" — didžiausias Lietuvos porta
las, kuriame grupės ir atlikėjai gali 
paskelbti naujus muzikos kūrinius, 
apibendrino spalio mėnesio duome
nis. Populiariausia iš interneto 
siunčiamos muzikos atlikėja tapo 
Vilniaus roko grupė „Caramel Mem-
bers" ir jų daina „Maironiui". 

„Ore Grotuvas" dažniausiai in
ternete siunčiamų ir klausomų dai
nų dešimtukus pradėjo skelbti po to, 
kai šiame interneto portale paskelb
tų grupių ir atlikėjų skaičius viršijo 
50. Iš viso per mėnesį „Ore Grotuvo" 
lankytojai kūrinius perklausė ar 
siuntė daugiau kaip 11,000 kartų — 
30 proc. dažniau, nei rugsėjį. 

Tiek spalį, tiek rugsėjį tarp po
puliariausių dominavo jau minėti 
„Caramel Members", bene žymiausia 
Lietuvos hip hopo grupė „G&G 
Sindikatas", elektroninę muziką 
atliekantys „Pieno Lazeriai", „ska" 
orkestras „Lagamino turinys", 
šmaikštieji „Poliklinika" ir aštrų 
roką grojantys vilniečiai "IR". 

Šį mėnesį sparčiausiai kilusia 
grupe dešimtuke buvo sostinės „funk 
jazz" sekstetas „The Chemicals", o 
tarp dešimtuko naujokų iškilo Lon
done gyvenantis elektroninės muzi
kos prodiuseris Emkah, Kauno gy
vos elektroninės muzikos grupė 
„Resound" ir „indie" stiliaus roką 
grojantys „Gravel". 

Tarp debiutuojančių atlikėjų, 
kurie portale muziką skelbia „mp3" 
formatu, daugiausia dėmesio susi
laukė „Lagamino turinys" iš Vil
niaus, o taip pat eksperimentuotojas 
Emkah ir nerimastingieji „The 
Chemicals". 

„Pastebima tendencija, kad de
šimtuke aukščiau būna tos grupės, 
kurios rūpinasi savireklama ar jau 
turi savo interneto puslapį. Tačiau 

mes esame demokratiški — skelb
sime įvairią muziką, nesvarbu, ar tai 
būtų į sceną sugrįžtanti pop žvaigž
dė, ar debiutuojantis atlikėjas. 
Svarbu — noras, entuziazmas", — 
sakė „Ore Grotuvo" projekto vadovas 
Marius Stavaris. 

„Ore Grotuvo" komanda kviečia 
visus šalies atlikėjus ir grupes dėl 
„transliacijos" susisiekti su jais elek
troninio pašto adresu 

grotuvas@ore.lt 
Projekto įgyvendintojai žada 

talpinti įvairių stilių muziką, ne
priklausomai nuo atlikėjų amžiaus, 
socialinės padėties ar kūrinyje nau
dojamos kalbos, jei ji tik atitiks mi
nimalius muzikos kokybės kriteri
jus. Projektą remia LR Spaudos, 
radijo ir telvizijos rėmimo fondas. 

„Ore Grotovo" „TOP 10," 
2005 m. spalis 

Grupės ir atlikėjai (pozicija 
šį mėnesį, pozicija praeitą mė
nesį, rekomenduojamas kūrinys) 

1. (3) — CARAMEL MEMBERS, 
„Maironiui"; 

2. (2) — PIENO LAZERIAI, 
„Comfort"; 

3. (1) — G&G SINDIKATAS, 
„Pasaka apie 2 brolius"; 

4. (4) — LAGAMINO TURINYS, 
„Nusipirk"; 

5. (5) _ POLIKLINIKA, „Mari
jonai, kodėl tu užkimai?"; 

6. (7) — IR, „Idol"; 
7. (N) — EMKAH, „Maximum 

Escape Velocity"; 
8. (N) — RESOUND, „Telling 

Stories"; 
9. (22) — THE CHEMICALS, 

„Santechnikas"; 
10. (N) — GRAVEL, „Lisa". 

Marius Stavaris 
projekto vadovas 
grotuvas@ore.lt 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 771-Sa5-9500 

http://www.c�r%5e9rfcxsurgeryarxt%3erBastheatficom
http://www.illinoispain.com
http://�Ore.lt
mailto:grotuvas@ore.lt
mailto:grotuvas@ore.lt
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JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax. 773-436-6906 

/ / MEDICARE & YOU 
(tęsinys) 

/ / 

Medicare knygoje Illinois valst i
jos gyventojams informacija ap ie 
receptinius vaistus yra pate ik iama 
psl. 92 ir 93 (paaiškinimai) ir psl. 94 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K - vais tų 
planų lentelėse. Čia tie paaiškinimai: 

1. C o m p a n y N a m e (bendrovės 
pavadinimas). Tai bendrovė, k u r i 
susitarė su Medicare siūlyti Medi
care Advantage Plans ir kt. Medi
care Health Plans savo receptinių 
vaistų planus. 

2. A p p r o v a l S t a t u s (Medicare 
patvirtinimas). Čia paaiškinama, a r 
Medicare patvirtino bendrovės siū
lomą receptinių vaistų planą 2006 
m. „as submitted by organization", 
reiškia, kad bendrovė turi sus i tar t i 
su Medicare, bet Medicare dar ta
riasi dėl kainos 2006 m. 

3 . M e d i c a r e P l a n T y p e paaiš
kinama, ar tai yra a) Medicare Ad
vantage Plan (Medicare H e a l t h 
Maintenance organization P l a n 
(HMO); b) Point-of-Service P l a n 
(Pos); c) Medicare Preferred Pro-
vider Organization Plan (PPO); d) 
Medicare Private Free-For-Service 
Plan (PFFS); e) Medicare Special 
Needs Plan, ar f) Medicare Cost Plan. 

4. Specia l R u l e s . Čia paaiški
nama, ar yra taikomos specialios 
taisyklės įs irašymui į recept in ių 
vaistų planą. 

5. Qua l i ty M e a s u r e . apklau
sos duomenys). Pateikiami rezul
tatai iš 2004 m. „Beneficiary Sat is -
faction Survey" - apklausos, kurioje 
matoma, kiek žmonės yra patenkint i 
teikiamais patarnavimais , naudo
jant skaičius nuo 0 iki 10. Nulis 
reiškia blogiausią, o 10 - geriausią 
patarnavimą. „Not avai lable" -
reiškia, kad duomenys negau t i . 
Daugiau apie įvertinimo duomenis 
galima rasti kompiuteryje 

w w w . m e d i c a r e . g o v . 
6. N a m e of t h e M e d i c a r e 

P l a n . Tai receptinių vaistų p lanas , 
kurį bendrovė, sus i ta rus su Me
dicare, siūlo žmonėms. 

7. C u s t o m e r Se rv i ce N u m b e r 
- telefono numeris platesnei infor
macijai apie planą. 

8. Specia l N e e d s P l a n - skir
tas specialiai žmonių grupei, pvz.. 
esantiems slaugos namuose. 

9. P l a n Se rv i ce A r e a - vie
tovės, kur tie planai teikiami. J u m s 
reikia gyventi toje vietovėje, kad 
galėtumėte įsirašyti į tą planą. 
Pasitikrinkite savo „Zip code". 

10. Mon th ly P r e m i u m s - tai 

mėnesiniai mokesčiai, kuriuos turė
site mokėti priedo prie mėnesinių 
mokesčių už Medicare Part B (iš
skaičiuojame iš pensijinių išmokų). Į 
tą sumą įeina sveikatos patarnavi
mai ir/arba mėnesinis mokestis už 
receptinius vaistus. 

„Under Review" reiškia, kad 
bendrovė ir Medicare dar tariasi dėl 
sumos. 

11 . D o c t o r Choice . Paaiškina, 
a r j u m s reikės gauti receptą t ik iš 
daktaro, kuris priklauso tam planui 
(tinklui), ar jūs galite kreiptis į kitus 
gydytojus. 

12. P r i m a r y C a r e C o p a y . 
Paaiškina, kiek jums reikia primo
kėti už kiekvieną atsilankymą pas 
daktarą . „Under Review" reiškia, 
kad Medicare ir bendrovė dar tar iasi 
dėl primokėjimo (copayment) sumas. 

13. A m o u n t You P a y for E a c h 
P r e s c r i p t i o n . Paaiškina, kiek jiems 
reikės primokėti už kiekvieną recep
tą. Jei į planą įeina ir vaistų apdrau-
da, kaip sveikatos plano dalis, paste
bėkite, kad primokėjimas kintantis. 
Paskambinki te nurodytu telefonu, 
kad sužinotumėte, ką gaunate ir 
supras tumėte apribojimus. Je i ra
dote „Drugs Not Covered", reiškia, 
kad į tą sveikatos planą vaistų 
apdrauda neįeina. Jei skaitote „Un
der Re vi e w". reiškia, kad Medicare ir 
planas dar tariasi . 

14. Y e a r l y D e d u c t i b l e for 
D r u g Coverage . Paaiškina, kiek jums 
pačiam reikia primokėti kiekvienais 
metais , kol planas pradės mokėti. 

Jei parašyta „Drugs Not Cove
red", reiškia, kad tas sveikatos pla
nas -apdrauda* nemoka už vaistus. 

Je i pa ra šy t a „Under Review" 
Medicare ir sveikatos planas (ap
drauda 1 dar diskutuoja. 

P a s t a b a : Nr. 13 ir Nr. 14 yra 
taikomi tiktai Medicare Advantage 
Plans ar kitiems Medicare Health 
Plans, kurie siūlo receptinių vaistų 
apdrauda. Mokama suma gali būti 
kitokia, jei kvalifikuojatės dėl „extra 
help", kuri mokėtų už vaistus. 

Suskaičiavau 27 bendroves re
ceptinių vaistų planų lentelėse, siū
lančias dar daugiau įvairių vaistų 
apdraudos galimybes, kur mėnesinis 
mokestis kinta nuo 0 dol. iki 166 dol; 
taip pat suma, kurią tektų primokėti 
už kiekvieną receptą, irgi labai kin
tant i : nuo nulio iki šimto dol. 

(Bus daugiau) 
(Medž iaga - pagal „Medicare 

You") 

U • 1 

Alvvays With Flowers 
• |vairios tropinės gėlės 
• 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%) 

i 

.:.:::į:-:::-:::v:::::-:::;:::-:yy; :::.;:;:::::.:-:-:.:-:.:-:-:-;-:-:-:-:-:-: :::::::::.:;:>;:;:;:::;:::;::x:>.;::::::;:į:::::;::::v::;:::;:::.:-:-:->.'.. 1120 S. State St., Lement, IL 
8 0 1 S W . 7 9 St., Justice, IL 

N e m o k a m a s t e l . 0 8 8 5 9 4 - 6 6 0 4 
Pris ta tome Čikagoje, jos apyl inkėse , JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithf lowers.com 
= J 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Khgery Hwy, VVkMtorook 
Tel. 630-323-5050 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 

Suite 101, Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų speciaIistai 

Dermatologijos l igų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 
Tel. 630-571-2630 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

H Lufthansa rvrt'rtrt.tf? 
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P I G I A U S I A V I A B I L I E T A I t L I E T U V Ą . I R E U R O P A 

WvvW.autotrQdeusa.com 

] > \ I > I : D A M I ; s t R A S ; I. M P I R K T I IK AI \ i . ž n 
A l l O M O B I l 11,> IŠ Hi i Kt R ! ' ) . J A \ M K< ! 0 \ < ) 
PERSIUN& r\ME Al I OMC >BILIUS IR DETALES. 

AlMLKAMt: MTOMniiU :i; RLVO\] \ ' 
TeL 708-430-6880, 630-774-1192 

http://www.medicare.gov
http://www.alwayswithflowers.com
http://WvvW.autotrQdeusa.com
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DAIL M. STANKŪNIENĖS 
DOVANOS LIETUVAI 

Dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė. Antano Sutkaus nuotrauka. 

Jau ne kartą buvome rašę apie 
čikagietę dailininkę Magdaleną Bi
rutę Stankūnienę, kuri plačiai reiš
kiasi ne tik kūrybinėje plotmėje, bet 
yra užsirekomendavusi ir kaip mece
natė. Ji įvairioms Lietuvos galeri
joms ir muziejams yra paaukojusi- ne 
vien savo kūrinių, kitų meno verty
bių, o taip pat pinigų. 

Praėjusią vasarą, kuomet daili
ninkė eilinį kartą lankėsi tėvynėje, 
išgirdome, kad ji paaukojo net 
100,000 litų naujos meno galerijos 
Marijampolėje įrengimui. Dabar atė
jo žinia, kad į Marijampolę jau nuke
liavo ir nemažai jos kūrybos. Apie tai 
neseniai rašė „Lietuvos ryto" dien
raščio bendradarbis Marijampolėje 
Algis Vaškevičius (beje, vasarą vie

šėjęs Čikagoje) straipsnyje, pavadin
tame „Marijampolę jau pasiekė 
kraštietės dovanos". 

Autorius savo rašinį pradeda 
taip: „Po daugiau kaip mėnesio 
kelionės iš Čikagos (JAV) Marijam
polę pasiekė kraštietės dailininkės 
Magdalenos Birutės Stankūnienės 
dovana — 28 batikos ir tapybos ant 
medžio darbai". 

Toliau taip teigiama: „Šiuos 
meno kūrinius savo gimtajam kraš
tui dailininkė pažadėjo padovanoti, 
kai čia lankėsi vasaros pradžioje. 

Tada ji apžiūrėjo neseniai duris 
atvėrusius Marijampolės kultūros 
rūmus ir pasiūlė vienoje dar ne
įrengtų salių įsteigti profesionalaus 
meno galeriją". 

Taip pat ten teigiama, kad šį 
pasiūlymą ji patvirtino, tuoj pat į 
Marijampolės savivaldybės sąskaitą 
pervesdama 100,000 litų, skirtų 
naujos galerijos įrengimui. 

Straipsnyje yra cituojama Ma
rijampolės Kultūros direktorės Izai-
dos Skirpstienės žodžiai, kad, nors 
dail. M. Stankūnienė į Marijampolę 
atsiuntė nemažai savo naujų darbų, 
jų dar nepakaks. Dalis jos kūrinių 
bus parsivežta iš Lietuvos dailės 
muziejaus Kėdainiuose. Pažymima, 
kad naujoji galerija Marijampolėje 

bus pavadinta mecenatės vardu. 
Atrodo, jog greitu laiku įvyks 

iškilmingas šios galerijos atidary
mas. Ir tada apie šį neeilinį įvykį 
parašysime daugiau. 

Čia tik norisi pasidžiaugti, kad 
žmonės, kaip dail. M. Stankūnienė, 
savo kūryba ir dovanomis populiari
na mus, Amerikos lietuvius, tėvynė
je, parodydami, jog ne visi šitame 
krašte gyvenantieji tautiečiai garbi
na vien tik dolerį. 

Edvardas Šulaitis 

Magdalena B. Stankūnienė. Iš ciklo „Žemės planeta". 2002 . Drobė, batika. 

„Draugo' ' pokylyje šokio sūkuryje 
linksminasi Jūratė ir Jonas Variakojai. 

I. Tijūnėiienės nuotr. 

Phi lade lph i jos LB apy l inkės p i r m Teresė Gečienė ir ben 
druomenininkas Algimantas Gečys JAV LB XVII Tarybos 
t r e č i o j o j e ses i jo je , s m r u g s ė j o p a b a i g o j e vykusio ie 
De t ro i t . M l | ono U r b o n o nuotrauka 



DRAUGAS, 2005 m. lapkričio 5 d., šeštadienis 11 

POMPĖJA: 
APČIUOPIAMOS, BAUGINANČIAI ARTIMOS 

ISTORIJOS 
Didžiųjų praėjusių laikų civi

lizacijų istorija pasakojama vado
vėliuose, apie jas prirašyti tūkstan
čiai knygų, atlikta galybė tyrinė
jamų, tačiau niekas negali pakeisti 
individualaus patyrimo. Įvairiausi 
pasaulio muziejai dažnai gali būti 
prilyginti statiškiems ir nuobodiems 
vadovėliams: reikia pripažinti, kad 
tikrai nemažoje dalyje jų ne tik 
vaikams grei tai darosi nuobodu. 
Tačiau bent du muziejai Čikagoje 
niekaip netelpa į šią sustingusių 
mirusio laiko gabalų panoptikumo 
kategoriją; tai — Museum of Science 
and Industry ir Field Museum. Beje, 
sakoma, kad didžiąją dalį lėšų pas
tarojo muziejaus įkūrimui skyręs 
verslininkas Charles Field kasdieny
bėje dideliu įdomumu nepasižymėjo, 
priešingai, jo būta nuobodaus ir 
griežto darboholiko. Tačiau niekas 
nepaneigs, kad jo skirti pinigai 
pasitarnavo kilniam tikslui. 

Spalio 22 dieną Field Museum 
at idaryta paroda „Pompėja: išsi
veržimo istorijos" dar kartą įrodo, 
kuo nuobodus muziejus skiriasi nuo 
šiuolaikiško, jaudinančią patir t į 
sukuriančio muziejaus, mokslinių 
tyrimų bei ugdymo centro. Tiesiog 
smagu tai, kad šioje parodoje, paty
rimo ir žinių prasme nieko bendra 
neturinčioje su sąstingiu, eksponuo
jami sąstingio objektai, artifaktai, 
rasti toje vietoje, kur praūžė viena 
didžiausių Vakarų civilizacijos is
torijoje stichinių nelaimių. Dar XIX 
a. pabaigoje su muziejumi ben
dradarbiavęs kolekcininkas Edward 
Ayer įsigijo pirmuosius Pompėjoje 
rastus bronzinius ir keramikinius 
objektus. Vėliau ši muziejaus kolek
cija kaupėsi ir pagaliau ją apvai
nikavo ši įspūdinga paroda. 

Viena Vezuvijaus aukų, rastų Pompėjoje. 

Parodoje, kuri veiks iki kovo 26 
dienos, eksponuojami įvairiausi 
Pompėjoje bei aplinkiniuose ugni
kalnio išsiveržimo paliestuose mies
teliuose — Hercuianeum bei Oplontis 
— rasti objektai. Nuo nuobodžios 
parodos pastarąją skiria tai, kad už 
demonstruojamų daiktų šiuo atveju 
slypi ypatinga istorija, apie kurią šį 
tą žino visi Vakaruose bent mokyklą 
lankę žmonės, tačiau toli gražu ne 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR Ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pency!ar@ comcast.net 

Bronė Barakauskienė M 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

visi turi galimybę asmeniškai prisi
liesti prie tą istoriją pasakojančių 
autentiškų daiktų. Parodos organi
zatoriai pas i rūpino, kad objektai 
nebūtų nebylūs — parodą lydi įvai
rių pavidalų vaizdinė bei garsinė 
medžiaga, o kompeten t ing i gidai 
visuomet pasiruošę papasakoti ma
žai kam girdėtas Pompėjos žuvimo 
detales. 

„Išsiveržimo istorijos" kaip nie
kada aktualios: p raūžus vis naujam 
uraganui, užėjus da r vienai naiki
nančiai liūčiai, ne re ta i pasigirs ta 
balsų, kad i šgyvename ypatingą, 
krizinį pasaulio istorijos tarpsnį . 
Tačiau Pompėjos katastrofą išgyve
nusio rašytojo Plinijaus jaunesniojo 
palikti priminimai liudija ką kita: 
kiekviena civilizacija a r t au ta turėjo 
savo krizes; žmogus, kad ir koks 
išsilavinęs ar „civilizuotas", neišven
giamai liks bent t am tikra dalimi 
priklausomas nuo gamtos, nes pats 
yra jos dalis. Keis ta ir nuostabu 
skaityti Plinijaus žodžius, kai jis 
pasakoja, kad tą dieną, kai įvyko 
didysis ugnikalnio išsiveržimas, su
naikinęs Pompėją, ry tas išaušo toks, 
kaip įprasta — nieko blogo nežadan
tis. O vėliau t ame pačiame tekste 
rašytojas piktinosi, kad, jau pra
sidėjus išsiveržimui, visi bėgo, gelbė
dami, kas ką gali, o nemažai žmonių, 
užuot padėję vieni kit iems, plėšė 
apleistus namus ir iš paskutiniųjų 
tempėsi su savimi užgrobtą turtą. Ar
tai neprimena to, ką taip plačiai 
spauda aprašė ką tik, XXI a. pra
džioje, per kastastrofas Azijoje bei 
New Orleans? Ir teisėtai kyla klausi
mas, ar tikrai mes tapome tokie ci
vilizuoti, kokiais dedamės? Ir kodėl 
stichinės nelaimes akivaizdoje elgia
mės taip pat, kaip mūsų protėviai 79 
m. prieš Kristų? I r tada, ir dabar, 
buvo tų, kurie puolė į paniką, kurie 
nelaimės akivaizdoje žudė ir plėšė, ir 
tų, kurie didvyriškai padėjo savo 
artimui. 

Pompėja, kaip pabrėžia istori
kai, katastrofos metu buvo klestintis 
kurortinis miestas. Jame praban
giausius namus turėjo daugelis tur
tingiausių Romos imperijos žmonių, 
įskaitant ir patį imperatorių Nero-
ną. Vos už devynių mylių nuo Pom
pėjos esančiame Herculeus mieste 
tyrintojai rado pačią prabangiausią 
vilą visoje Romos imperijoje, pra
mintą Papirusų vila. Ją atsitiktinai 
kasinėtojai rado 1750 m. Iki tos 
akimirkos, kai ji buvo užšaldyta lai
ke praūžusio ugnikalnio išsiveržimo, 
vila stovėjo ant išsikušusios uolos ir 
iš jos atsiverdavo vaizdas į nepa
prasto grožio Naples įlanką. Be kitų 
retenybių, viloje rasti 1,758 vertingi 
papirusai, kurių dalis eksponuojama 
ir šioje parodoje. 

Pompėjos radiniai unikalūs tuo, 
kad ugnikalnis, pradžioje tik „gąs
dinęs", vėliau išsiveržė staiga. Todėl 
Pompėjos gyventojai turėjo šiek tiek 
laiko pasiruošt i evakavimuisi — 
sus i r inkt i būtiniausius da ik tus , 
apsirengti „kelioniniais" drabužiais 
ir pan. Tuos, kurie nespėjo pabėgti 
pakankamai toli, iš vulkano išsi
veržusi lava užklupo staiga. Vulka
nas ištisą, gerai išvystytą miestą 
palaidojo per pusdienį, ant vieno la
vos sluoksnio klodamas vis kitą. 
Dienos pabaigoje Pompėją dengė 75 
pėdų storio vulkaninės dervos sluok
snis. Archeologams ir antropologams 
tai reiškė, kad po lava palaidoti 
žmonės amžiams sustingo kar tu su 
tais daiktais, kuriuos jie laikė bū
tiniausiais ir buvo nusprendę pasi
imti į kelionę. Gydytojai nešėsi savo 
ins t rumentus , matronos — bran
giausius papuošalus ir drabužius, 
tuo tarpu vergai ant kaklų mūvėjo 
didelius metalinius žiedus. Šiaip ar 
taip, radiniai pasakoja šimtus istori
jų, todėl parodos pavadinime dau
giskaita nėra atsitiktinė. 

Monika B o n č k u t ė 

mailto:vyttours@earthiink.net
http://www.vytistours.com
http://comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
Drake 

Dkj 
lt Again! 

tquai HouSmg OpportuTitTy 

5 S Prospect, Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake ReaJtor 

GREIT PARDUODA 
IČa^=^ F«3t Landmark Realty 

773-590-0205 
708-425-7160 

Bus. 
Res. 

RIMAS 
S T A N K U S 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas ve l tu i 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

I f y / i , ' " j f j 
BANKCftS 

RESIDCNT1AL 
BRoKEkAC.t 

V I D A M . t=* 
S A K E V I C I U S "*^ 

Real Es t a t e C o n s u l t a n t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o p i r k i 

m a s , p a r d a u i m a s 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Marguette Park 
nebrangiai išnuomojami du butai: 

Vieno mieg. butas pirmame aukšte ir 
Dviejų mieg. butas antrame aukšte. 

Tel. 773-776-1851 

IŠNUOMOJAMAS 
nerūkantiems, 

4 kamb., labai švarus butas, 
vyresnio amžiaus žmonėms. 

Tel. 773-376-0079 

VVoodridge 
1-2 mieg. naujai 

1 mieg.-r 
2 mieg. — 
1 mėnuo 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
-$670-$710; 
-$770-$810. 
nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

ĮVAIRUS 

* Vyras, turintis dokumentus, ieško darbo 
prižiūrėti pagyvenusius, sergančius žmones 
ir gyventi kartu. Gali pakeisti naktimis nuo 6 
v.v. iki 6 v.r. Tel. 815-609-3465 

* Moteris gali prižiūrėti vaikus ir pagyvenu
sius žmones arba pakeisti naktimis Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 815-60S-34-65 

* Moteris ieško darbo žmonių slaugoje. Gaii 
pakeisti bet kurią savaites dieną, o savaitga
liais pastoviai Tel 773-863-8473. 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes, mėgsta gaminti jvairius valgius, nori gy
venti kartu. Turi rekomendacijas, patirties 
anglų kalba buitine. Tel. 847-623-1631 arba 
773-726-8209. 

* Dovanoju labai gražius kačiukus Tel 773-
778-5568 

* Moteris ieško pakeitimo nuo šeštadienio 
ryto iki sekmadienio ryto ir darbo savaitės 
bėgyje nuo 6 v v kelioms valandoms. Tel 
773-983-7004 

* 57 m. moter is ieško darbo žmonių 
priežiūroje su gyvenimu Buitine anglų kalba 
skaniai gamina maistą, geros rekomenda
cijos Tel. 312-493-0440 arba 847-233-0807 

* Dažytojas ieško darbo gali profesionaliai 
ir nebrangiai išdažyti jūsų butą ar namą. 
atlieka vidaus remonto darbus Tel 708-606-
5192 

OKŠĘU Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

TaTT636:265:9262 
E-mail: amikulis @ usa.com 

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

D R A U G A S 
SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gaii. seserų padėjėjoms 

-kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Reikalinga 
raštinės darbuotoja 
ne pilnai darbo dienai, 

gyvenanti Midway oro uosto rajone. 
Tel 773-585-9501 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 

speak English, have work permit. driv-
ers license and car. 

Call Comfort keepers 
847-215-8103. 

CAREGIVERS / C N A ' S 
HOURLYTO LIVE-IN 

MUŠT SPEAK ENGLISH 
DRIVING A PLŪS 

IMMEDIATE REFFERALS AVAILABLE 
GRISVVOLD SPECIAL CARE 

8 4 7 9 6 1 - 6 5 S O 

Exper ienced CNA o r H o m e Hea l th 
Aide needed . 

Mušt have valid proof to work in the 
United States. Mušt speak English & dri-
v ing a plūs. Come & go or live-in. Also 

need exp. Baby/child care vvorkers. 
Cal l VVilIie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

REIKALINGI 

UNIVERSALŪS ŠALTKALVIAI, 
turintys didelę frezavimo, 

tekinimo, šlifavimo, gręžimo 
patirtį. 

Susikalbėti angliškai. 
Mes esame modernios ši ldymo vėdini
m o įrenginių dirbtuvės su geriausiomis 
pr iemokomis , iškaitant viršvalandžius, 

medicinini draudimą ir 401 K 

2 9 5 2 N . Leav i t t , C h i c a g o , IL 

Tel . 773 281 4200 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL 

708-423-5900 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS ER 
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 St., 

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

RUT0, NflMfl l, UERSLHS, 
SUEIKHTR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio aptarnavimas, A I I N A 

GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 

patikimas 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes nemoka
mu tel: 800-374-1111 

Kraustymosi paslaugos 
PACKING & MOVING 

Ilgametis profesionalus 
Įpakavimas ir kraustymas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 
Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kedzie Chkzgo, IL 60629 
Prekyba, irsJaiavrrias, aptamavmas 

— Licensed — Bonded— Insured 
FREE 

ESTIMATE 

7 dienos per savaitę 
775-778-4007 
773-531-1833 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šlifuoti parketą ir lakuoti 
1 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
1 kv. pėda $1.75. 

Lietuviškai 773-5901544 Vytas 
Angliškai 773-407-8859 Roman 

STASYS CONSTRUCTION 

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 

ĮVAIRUS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

Kavinė-parduotuvė „SMILGA" 
2819 83rd St., Darien, !L 60561 

Tel. 630-427-0929; 630-935-5073 
I-VI nuo 8 v.r. -10 v.v. 
VIS nuo 10 v.r. - 9 v.v. 

Priimami maisto užsakymai pobūviams 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

Ieškome senesnių kaip 1980 m. 
automobilių, motociklų ir jų 
detalių, bet kokiame stovyje. 
Atsi lyginsime. Free tovving. 

Iš a n k s t o dėkojame . 
Tel. 708-415-1999, 708-323-6587 

Atnaujinu baldus, keičiu gobe
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus. 

Tel . 708 -467 -0654 

MARQUETTE | 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-avvay" planu. 
Atliekame visus foto 1 

aboratorijos 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. 

į 3314 W. 63 St. 
I Tel. 773-776-8998 

Skelbimų skyriaus 
tel . 1-773-585 9500 

: • : 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetaine — vvww.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

e 3c 
nuo 

;k: 4 3( »-• v -

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuc 8 v r iki i v p.; 

http://usa.com
mailto:agrinkev@amfam.com
http://vvww.racinebakery.com
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KADA PRASIDĖJO LIETUVOS OKUPACIJA 
ALEKSAS VITKUS 

Pr i e š daug iau k a i p mėnesį 
„Draugo" redaktorė Danu tė Bindo-
kienė v i e n a m e savo vedamajame 
pavadin tame „Kada pasibaigė Lie
tuvos okupacija" m u m s šmaikščiai 
priminė, kad, nors Lietuvos dabar
tinė nepr iklausomybė buvo paskelb
ta 1990 m. kovo 11-ąją, jos okupacija 
t ikrai pasibaigė t ik 1993 metų rug
pjūčio 31 d., kai 6 vai . vakare iš 
Kauno pajudėjo p a s k u t i n i s rusų 
okupac inės k a r i u o m e n ė s dalinio 
t raukinys , dar tą pačią dieną palikęs 
Lietuvos teritoriją. Panaš ia i buvo ir 
1918 meta is , kai Vilniuje buvo pas
kelbta Lietuvos nepriklausomybė, o 
tuo m e t u kraš tą dar valdė kitas oku
p a n t a s - t uome t inė kaizer io ka
r iuomenė. 

Pr is iminiau tą „Draugo" redak
torės vedamąjį apie „pasibaigė", ir 
pagalvojau, o kada iš tikrųjų prasi
dėjo pirmoji Lietuvos valstybės oku
pacija? Vieni pasakytų, kad tai įvyko 
1940 metų birželio 15 dieną, kai be 
jokio Lietuvos ka r iuomenės pasi
priešinimo, sovietų generolo Pavlov 
vadovaujami Raudonosios armijos 
dal iniai peržengė Lietuvos sieną. 
Kiti tvir t intų, kad netekom laisvės 
jau meta i s anksčiau, kai 1939 metų 
spalio mėnesį įsileidome pirmuosius 
sovietų dalinius. Ar t ada nesakėme, 
kad „Vilnius mūsų, o mes rusų"? O 
dar ki t i pr is imintų 1795 metus, kai 
Rusija pasigrobė sau beveik visą di
džiosios Lietuvos kuniga ikš tys
tės teritoriją, i š skyrus Suvalkiją. 
Dar k i t i p a m i n ė t ų ir Liublino 
1569.7.1) uniją ar net Krėvos aktą 

a385.8 .14) . 
Kieno teisybė? Okupacija nėra 

vienintelė sąvoka, kur i reiškia suve
renumo, laisves ar nepriklausomy
bės netekimą. Nei Krėvos akto, nei 
Liublino unijos t ikrai negalime va
dinti okupacija, nes priešo kariuo
menė tuomet neužėmė mūsų krašte, 
o t ik vienokiu ar kitokiu būdu buvo 
sus iaur in tas Lietuvos valstybės su
ve renumas . Tačiau vėlesni istoriniai 
įvykiai po to vis dėlto lyg ir rodo, kad 
politinės laisvės Lietuva neteko jau 
gerokai prieš 1795 metų okupaciją, 
kai po Lietuvos žemę pradėjo nekliu
domai žygiuoti svet imų valstybių 
k a r i u o m e n e s . Todėl, jei valstybė 
nors da r ir būtų nepriklausoma, bet 
jei pr iž iūr ima svetimų karinių jėgų 
ir va ldoma svetimų interesų, tai ga
l ima j au vadinti okupacija. Jei pri
imtume tokią prielaidą, turė tume 
ben t kel iais š imtmečia i s grįžti į 
Lietuvos istoriją ir į jos santykius su 
pagr indin iu nepermaldau jamu jos 
okupantu . Rusija. 

Gynybiniai kara i su Rusija pra
sidėjo da r gerokai prieš Liublino 
unija. Algirdo ir Vytauto užvaldytus 
rus iškus kraš tus j au XV šimtmečio 
pabaigoje Maskvos kunigaikš t i s 
Ivan III bandė ir gana sėkmingai, 
a t s i imt i ir pr is i jungt i prie savo 
žemių. Paskut in is Lietuvos valdo
vas, ją valdęs a tskira i nuo Lenkijos, 
buvo k a r a l i a u s Kazimiero sūnus 
Aleksandras , tą st iprų rusų spau
dimą tikėjęs pr i s tabdyt i vien gi
minystes ryšiais. J i s 1494 metais 
vedė caro Ivan III dukrą Eleną, tikė
d a m a s i s sus i ta iky t i su vis agre
syvesniu Maskvos valdovu. Vedybos 
nedaug padėjo, nes Ivan III nuolat 
kišdavosi į Lietuvos vidaus reikalus, 
tars i g indamas ta r iamai spaudžia
mųjų provoslavų religijos reikalus. 

Panašūs karai vyko visą XVI 
šimtmet; . Smoiensk ejo iš ranku : 

rankas. Nors 1512 metų Oršos mū
šyje lietuviai pasiekė didžiulį lai
mėjimą, Smoiensk jie atgavo t ik 
1611 metais. Maskvai vis tiek liko 
Homel, Černigov ir Starodubov teri
torijos. Lietuvos bajorija vis daugiau 
vengė savo kar inės prievolės, vis 
daugiau būdavo samdytos kariuo
menės, kuriai Lietuvos reikalai ne
buvo svarbūs. 

Maskvos valdžią perėmus Ivan 
IV (Žiauriajam), j au pasivadinęs 
caru, kuris žūt būt stengėsi prieiti 
prie Baltijos jūros krantų, tai y ra 
užimti Livonijos kraštą, 1575 metais 
caro kariuomenė įsiveržė ir į Lie
tuvos etnografines žemes. Carui 
Ivan IV mirus 1584 metais, Mask
voje prasidėjo daugiau kaip dvide
šimt metų trukusi suirutė, kuri pasi
baigė tik 1613 metais, kai Maskvos 
valdžią perėmė pirmas naujos Ro-
manov dinastijos caras Michail. 

Pasinaudoję Maskvoje kilusia 
suirute , Lietuvos-Lenkijos kara
liaus Zigmund lenkų ir lietuvių ka
riuomenės būriai 1605 metais užima 
Maskvą, o pats Zigmund užsigeidė 
būti Maskvos caru. Deryboms ilgai 
užtrukus, Zigmund pasitraukė, ir 
caru tapo Romanov caras Michail. 
1618 metais lietuviai dar apgulė 
Maskvą, bet jos nepaėmė. Tai buvo 
paskut inis lietuvių žygis prieš 
Maskvą ir paskutinis kartas, kai 
lietuvio kario batas drebino Maskvos 
miesto gatves. 

Tuo tarpu, Bohdan Chmeinicki 
vedami, sukilę prieš Lenkijos ponus, 
iš pradžių bandę sukurti nepriklau
somą Ukrainos valstybę, pasidavė 
Maskvos caro Aleksėj (1653 > val
džiai. Ta proga caro kariuomenė įsi
veržė į Lietuvą, ir 1655 metais, Lie
tuvos kariuomenes h etmonui Rad
vilai pasi traukus į Kėdainius, užė
mė Lietuvos sostinę Vilnių ir didelę 
miesto dalį pavertė pelenais. Tai 
buvo pirmas kar tas Lietuvos isto
rijoje, kai priešas užėmė Lietuvos 
sostinę, ir dar be kovos. Netrukus 
rusai užėmė ir Trakus. Gardiną ir 
Kauną, o jų neužimtąsias Lietuvos 
sritis jau buvo užėmę švedai, kurie 
tuo pačiu metu užėmė ir didžiąją 
Lenkijos dali. Mano nuomone, tai ir 
buvo ižanga j Lietuvos okupacijos 
pradžią. 

Rusai iš Vilniaus pasitraukė tik 
1661 ra., kai karaliaus Jono Kazi
miero Vazos ir hetmono Sapiegos 
kariuomenė sumušė rusus, ir atsi
ėmė Vilnių. Vyko ilgos derybos, kol 

1667 m. buvo pasirašyta Andrusuvo 
taikos sutar t is . „Amžinoji" ta ika 
tomis pačiomis sąlygomis buvo pa
sirašyta 1686 metais, pagal kurią 
nustatyta siena su Maskva nepa
likusi iki pat pirmojo padalinimo 
1772 m. 

Rusijoje tuo metu valdžią pe
rėmė energingasis caras Pe t ras 
Didysis, kurio kariuomenė 1705 m. 
ir vėl užėmė Vilnių. Rusai 1709 m. 
didžiajame Poltavos mūšyje sumušė 
švedų Karolio XII kariuomenę ir tuo 
galutinai panaikino bet kokią švedų 
įtaką Lietuvoje. Nors buvo sutarta, 
kad caro kariuomenė bus išvesta, 
taip nebuvo padaryta. Caro kariuo
menė užėmė beveik visą Lietuvą ir 
Lenkiją, ir čia šeimininkavo kaip 
namuose. Ar tai ne okupacija? 

Rusų generolui Dolgorukij pa
reikalavus, 1717 m. sušauktame sei
me atstovai sutiko sumažinti Len
kijos ir Lietuvos kariuomenę tiek, 
kad tada net kilo populiarus, bet 
žeminantis posakis „dwa dragany, 
sztery kapitany" (Du dragūnai , 
keturi kapitonai). Lenkijai buvo 
leista turėti 18,000, o Lietuvai - tik 
6,000 karių. Taip prasidėjo nuolati
nis Rusijos caro generolų kišimasis į 
Lietuvos ir Lenkijos valstybės rei
kalus. Nors 1667 metų Andrusuvo 
sutartos sienos liko nepakeistos, čia 
prasidėjo tikras ir nuolatinis caro 
kišimasis į bendrosios Lietuvos-Len
kijos respublikos vidaus reikalus. 

Nors sutartyje buvo taip su
tarta, caras savo kariuomenės iš 
Lietuvos neišvedė. Karalius August 
II, vien rūpindamasis, kad po jo mir
ties sostas tektų jo sūnui, kad 
patrauktų į savo pusę kaimynines 
valstybes, pats iškėlė net valstybės 
padalinimo planą. Tam priešinosi 
caras Petras Didysis. August II mi
rus, seimas nauju karaliumi paskel
bė prieš tai trumpai karaliavusį Sta-
nislav Leščinskij, kurį, deja, carie-
nės Anna kariuomenė tuoj išvijo. 

Apsuptas ir remiamas rusų 
kariuomenės, nauju karaliumi sei
mas paskelbė Saksonijos Fridrich 
August. pasivadinusį August III 
vardu. Jis tiko rusų interesams, nes 
buvo nevykęs valdovas, kuris rū
pinosi tik savo geru asmeniniu gy
venimu. Tuo tarpu Rusija įsivėlė į 
karus su Turkija ir Prūsija ir Rusijos 
po kraštą besibastanti kariuomenė 
žygiuodavo per Lietuvą, neprašy
dama jokio leidimo. Rusai plėšė 
kraštą ir net rinko savo kariuomenei 

rekrūtus . Ar tai ne okupacija? 
Paskutiniai keli dešimtmečiai, 

dar vos gyvuojančios Lietuvos-
Lenkijos valstybės metai, buvo anar
chijos viršūnė. Rusų palaikoma 
Čartoriskij šeima kovojo prieš Pran
cūzijos remiamus Potockij. Seimas 
negalėjo sutarti, ką rinkti karaliumi, 
o maža valstybinė kariuomenė lin
dėjo savo kareivinėse, nedrįsdama 
išeiti į kovą. Didikai linksminosi 
Varšuvos pokyliuose. Opera, teatras 
ir menas klestėjo, o valstybe niekas 
nesirūpino. Žmonėse kilo populia
rus posakis: „Za krola Saša - jedz, 
pij, į popzuszczaj pasą" (prie Saksų 
kara l iaus valgyk, gerk ir atleisk 
diržą). Toje kai kurių istorikų vadi
namoje net Sodoma ir Gomora su
irutėje buvo gal tik viena didikų 
šeima, Radvilos, kurie Lietuvoje 
rūpestingai stengėsi sukurt i bent 
šiokią tokią pramoninę krašto būklę. 

Carienei Jekaterina II (Didžia
jai) perėmus Kremliaus valdžią ir 
kariuomenei ją parėmus, griūvan
čios valstybės sostą perėmėjos buvęs 
meilužis Stanislav Augustij Ponia-
tovskij, vis dar geras carienės drau
gas, per kurį Rusijai buvo pripažinta 
teisė prižiūrėti valstybės vidaus 
gyvenimą. Anksčiau tai buvo vykdo
ma karinės jėgos teise, o dabar jai 
buvo duotas ir teisinis pagrindas, 
kuriuo Rusija naudojasi iki pat vals
tybės pabaigos 1795 m. 

Tai trumpai perbėgus per ne
laimingos Liublino unijos sujungtą 
Lietuvos-Lenkijos valstybės istoriją, 
paliksiu skaitytojui pačiam nus
pręsti, nuo kada prasidėjo tikra val
stybės okupacija. Ar prieš 350 metų 
įvykęs pirmasis Vilniaus užėmimas 
1655 m. ar 1667 m. Andrusuvo tai
kos sutartis, ar vadinamasis 1717 m. 
„Nebylusis seimas", kai caro armijai 
grasinant, atstovai, nei žodžio, neiš
tarę, per šešias valandas sutiko su 
visais rusų reikalavimais jiems leisti 
kištis į kadaise buvusios galingos 
Lietuvos-Lenkijos valstybės reika
lus. 1795 m. įvykęs trečiasis padali
nimas buvo tik paskutinė vinis į 
praktiškai jau mirusios valstybes 
karsta . 

Tas paskutinis 1795 m. Lie
tuvos-Lenkijos valstybės žlugimas 
man kažkaip primena ir panašią 
1940-1941 metų valstybės žlugimo 
agoniją, kurią meistriškai išgvildeno 
rašytojas Jurgis Gliaudą savo 1953 
m. „Draugo" premijuotame romane 
„Ora pro nobis". 

1863 metg sukilimo dalyviai-lietuviai Sibiro tremtyje 
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DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 WEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

DRAUGO FONDO DIREKTORIŲ 
TARYBOS PIRMININKO PRANEŠIMAS 

metiniame DF narių suvažiavime 
2005.10.29 Čikagoje 

Sveikinu visus Draugo fondo 
nar ius ir svečius dvyliktame DF 
narių suvažiavime. Iš visų 1.415 DF 
narių, su 5,802 balsais, suvažiavime 
dalyvauja per 10 proc. reikalingas 
balsų kvorumas, su 977 balsais. DF 
narių tarpe yra ir 386 garbės nariai. 
Turime ir 842 rėmėjus. 

" Draugo fondas buvo įkurtas 
1993.11.12 dienraščio „Draugas" 
kapi ta l inėms išlaidoms paremti . 
Draugo fondas yra sava rank i ška 
Illinois valstijoje registruota finan
sinė korporacija. Jos savininkai ir 
šeimininkai yra Draugo fondo na
riai. Fondo veiklos reikalus spren
džia Draugo fondo narių suvažiavi-

Su 900 dolerių: 
Antanas Bajerčius, garbės na

rys, iš viso 2,100 dol., Miami Beach, 
FL. 

Su 200 dolerių: 
Juozas Mikulis-, g a r b ė s narys. 

iš viso 4,200 dol., VVestchester, IL. 
Donatas ir Marian Greb, g a r b ė s 

n a r i a i , iš viso 4.205 dol., Piedmont, 
CA. 

Stanley A. Stončius, g a r b ė s na 
rys , iš viso 1,500 dol., Nashua, NH. 

Anelė ir Edvardas Pociai, gar 
b ė s n a r i a i , iš viso 1,800 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Birutietės — Los Angeles sky
rius, iš viso 500 dol., per A. 
Pažiūrienę. Oak Park. CA. 

Su 100 dolerių: 
Teresė ir Kazys Kazlauskai , 

g a r b ė s na r i a i , iš viso 1,900 dol., 
Gurnee, IL. 

Dr. Vytautas ir dr. Danutė Bie
l iauskai , g a r b ė s n a r i a i , iš viso 

mas. 
Draugo fondo administravimas, 

lėšos, jų investavimas ir panaudoji
mas yra tvarkomi DF direktorių 
tarybos, kuri yra DF narių renkama 
metiniuose suvažiavimuose 2 metų 
kadencijai. Dabartinę DF direktorių 
tarybą sudaro: Bronius Juodelis — 
pirmininkas, Marija Remienė — sek
retorė, nariai: dr. Ona Daugirdienė, 
dr. Petras Kisielius (po suvažiavimo 
jį pakeis Juozas Polikaitis), Saulius 
Kuprys, Vytenis Lietuvninkas, Vac
lovas Momkus, kun. Viktoras Rim
šelis ir Rūta Jautokienė. Šiandien 
kadenciją baigia: S. Kuprys, V. 
Momkus ir M. Remienė. Kontrolės 

Draugo fondo narių met in iame suvažiavime, iš kairės: Saulius Kuprys, Marija 
Remienė, Vaclovas Momkus, suvažiavimo sekretorė Nijolė Nausėdienė, Bronius 
juodelis ir dr. Petras Kisielius. Jono Kuprio nuotr. 

komisiją sudaro: Antanas Valavičius 
— pirmininkas, Liudas Ramanaus 
kas ir Antanas Paužuolis. Teisiniu 
patarėju yra adv. Rimas Domanskis . 
Fondo valdybos darbus (iždininko, 
sekretoriaus, re ikalų ir spaudos 
vedėjo) atlieka Br. Juodelis. Inves
tavimus tvarko „Solomon, Smi th , 
Barney Co." brokeris Gytis Kava
liauskas. Lėšų telkimas a t l iekamas 
pavasario ir rudens vajų metu. Lėšų 
telkimui daug padeda D F skiltis ir 
žinios šeštadieniais „Draugo" dien-

Rudens vajaus įnašai 
2.600 dol., Cincinnati, OH. 

J. V. Lopatauskas, garbės na
rys, iš viso 2,000 dol., Santa Monica, 
CA. 

Birutė ir Paulius Gyliai, garbės 
nariai, iš viso 1,500 dol., Olympia, WA 

Stefa ir dr. Petras Kisieliai, gar
b ė s nar ia i , iš viso 1.100 dol.. Cicero, 
IL. 

Leokadija Pačkauskas, ga rbės 
n a r ė , iš viso 2,500 dol, Leland, NC. 

Jūratė ir Antanas Budriai, iš 
viso 900 dol., Chicago, IL. 

Su 80-75 doler ia is : 
Nijolė Nausėdienė, iš viso 200 

dol., Homer Glen, IL. 
Bronius Andriukaitis, g a r b ė s 

n a r y s , iš viso 1,450 dol., Forest 
Park. IL. 

Su 50 dolerių: 
Teresė ir Algimantas Gečiai, 

g a r b ė s nariai, iš viso 1,450 dol., 
Huntingdon. PA. 

Dainė ir Thomas Quinn, ga rbės 

nariai, iš viso 1,400 dol., Or land 
Park, IL. 

Elena ir Balys Kondratai , gar
bės nariai, iš viso 1,225 dol., Qua-
ker Hill, CT. 

Elena Jasai t ienė , g a r b ė s narė , 
iš viso 1,450 dol., St. Petersburg, FL. 

Aldona Prapuo leny tė , g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 1,010 dol., Pu tnam, CT. 

Rimas Černius, iš viso 850 dol., 
La Grange Pk., IL. 

Margarita Zubrickienė, iš viso 
850 dol., Etobicoke, ON, Canada. 

Julijona Fraser , iš viso 200 dol., 
EI Cerrito, CA. 

Gražina Erčius, iš viso 50 dol., 
Little Neck, N.Y. 

Vytenis Miškinis, iš viso 250 
dol., Cleveland. OH. 

Olga Mamait is , iš viso 350 dol., 
Chipley, FL. 

Daiva Bai t rukėnas , iš viso 50 
dol., Milvvaukee, WL 

Su 30 d o l e r i u : 

raštyje. Už tai reiškiu didelę padėką 
vyr. redaktorei Danutei Bindokienei. 
Dėkoju tėvams marijonams už lei
dimą naudoti jų patalpas vajų laiškų 
siuntimui. Dėkoju ir laiškų siuntimo 
t a lk in inkams , bei koordinatoriui 
Antanui Valavičiui. Labai dėkoju ir 
Jonui Kupriui už kompiuterinę 
pagalbą. Labai kviečiu visus būti 
Draugo fondo nariais-rėmėjais. 

Bronius Juodel is 
Draugo fondo tarybos 

pirmininkas 

Vincas Šalčiūnas, garbės na
rys, iš viso 1,035 dol., Juno Beach, 
FL. 

G. Venk-Venckunas, iš viso 230 
dol., San ta Monica, CA 

Ramunė Kubiliūtė, iš viso 305 
dol., Evanston, IL. 

Su 25 doleriais: 
Eugenija Kolupailaitė, iš viso 

825 dol., Chicago, IL. 
Ona ir Viktoras Šilėnai, iš viso 

175 dol., Euclid, OH. 
Teodoras ir Ritone Rudaičiai, 

g a r b ė s nariai, iš viso 1,075 dol., 
Lemont, IL. 

Su 20-10 do le r ių : 
Kazys Janulis, iš viso 20 dol., 

West Palm Beach, FL. 
Dalia Šaulys, iš viso 110 dol., 

Chicago, IL. 
Elena Galėnas, iš viso 260 dol., 

Chicago, IL. 
Visiems širdingai dėkojame. 

F o n d o i žd in inkas 

LIETUVIŲ FONDO NAUJIENOS 
Lie tuv iu fondo poky l i s 

Štai, jau priartėjome prie Lietu
vių fondui ir jo darbus remiančiai 
plačiajai lietuvių visuomenei reikš
mingos datos — rudeninio pokylio, 
kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 5 d.. 
PLC didžiojoje salėje. Čia bus ne tik 
vaiš inamasi bei l inksminamasi . 
Daug kam yra svarbesnė kita jo da
lis — stipendijų čekių ir LF Dr. An
tano Razmos vardo premijos įteiki
mas. 

Rodos dar taip neseniai, o praėjo 
jau 5 metai, kai Lemont buvo įteikta 
pirmoji tokia premija. Tada irgi ji 
buvo paskirti švietimo darbuoto
jams. Ją gimnazijos vardu (25,000 
dol. čekį) atsiėmė iš Vokietijos at
vykęs Vasario 16-osios gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas . 

Po to kas metai premijos buvo 
skiriamos įvairių šakų darbuotojams 
— muzikos, medicinos, visuomeni
nės veiklos srityse. O šiemet vėl grįž
ta prie švietimo. Laimėtoją, be abejo, 
visi žinome; o tiems, kurie apie tai 
dar neskaitė, primename, kad pre
mija atiteko A.P.P.L.E. organizaci
ja i , kuri daug padeda švietimui 

Lietuvoje. 
Gaila, kad, taupant lėšas, po 

penkerių metų šių premijų skyrimas 
bus nutrauktas. Bet, galimas daik
tas, vėliau jos vėl bus tęsiamos. 

Le id inė l i s apie 
Lietuviu fondo pelno 

pask i r s tymą 

Neseniai pasirodė gražus, dide
lio formato, 12 puslapių turintis lei
dinėlis „2005 Lietuvių fondo pelno 
paskirstymas" lietuvių ir anglų kal
bomis. Kaip pats pavadinimas sako. 
jame konkrečiai kalbama apie gana 
svarbią LF veiklos sritį. Įžangą 
parašė LF Pelno skirstymo komiteto 
pirmininkė Daina Kojelytė. T ttiau 
einama prie sumų, kurios atiteko 
įvairiems projektams švietimo. Kul
tūriniams, visuomeniniam.-, jauni-
mo reikalams. Atskirai įdėtos ir 
stipendijoms paskirtos sumos. >uzy-
meti specialios paskirties fondai. 
veikiantys Lietuviu fondo ribose. 
Leidinys yra iliustruotas, o taip pat 
ideta padėkos laišku ištraukų iš 
paramos gavėju. Ypač įdomu.- ka; 
kūne stipendininku pasisakymai. 

Nuotraukoje: Pirmoji Lietuvių fondo Dr. A. Razmos premija buvo paskirta 
Vasario 16- osios gimnazi ja i Vokiet i jo je. Nuotraukoje: dr. Jonas Valaitis įteikia 
premiją d i rektor iu i Andr iu i Smitu i . Edvardo Šuiaičio nuotrauka 

Pasku t in iame puslapyje įdėta 
atkarpa, kuria užpildžius su įnašu 
galima pagerbti kitus asmenis įvai
riomis progomis. Leidinėlyje spe
cialiai pabrėž iama, jog j aunave 
džiams labai tiktu dovana — LF 

naryste. 
Visais LF reikalais reikia kreip

tis adresu: 14911 127th Street. Le
mont. IL 60439. tel. 630-257-1616. 

E. Šulai t is 
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Vengrijos ambasada mini 
antisovietinės Vengrijos Revoliucijos 

sukaktį 
Vengrijos ambasada Lietuvoje 

mini 49-ąsias žiauriai nuslopintos 
Vengrijos Revoliucijos metines. 1956 
metų lapkritį sovietų kariai įsiveržė 
į Vengriją, ne t rukus po to darbą 
pradėjo marionet inė vyriausybė. 
Revoliucija, prasidėjusi s tuden tų 
demonstracijomis, kaip paramos ir 
solidarumo ženklas streikuojan
tiems Lenkijos darbininkams, net
rukus peraugo į ginkluotą pasi
priešinimą — kovą prieš primestąjį 
komunistinį režimą. Tuomet Veng
rijos vyriausybė paskelbė savo siekį 
suformuoti nepriklausomą ir neut
ralią valstybę. Šie siekiai nevirto 
realybe. Jau po kelių dienų sovietų 
kariai įsiveržė į sostinę Budapeštą, 
kur kovos prieš pranašesnę gink
luotę turinčius sovietų karius t ruko 
savaitėmis. 

Revoliucijos pasekmės vengrų 
tautai buvo skaudžios. Keletui šimtų 
žmonių, tarp kurių buvo ir Vengrijos 
ministras pirmininkas Imre Nagy, 
buvo įvykdytos mirt ies bausmės . 
Apie 200,000 žmonių paliko savo 
gimtąją šalį ir emigravo į Vakarus , 
bijodami tolimesnio susidorojimo a r 
represijų. Žmonių, likusių savo gim
tojoje šalyje, laukė sovietinis reži
mas, žlugęs tik 1989 metais. 

1956 m. revoliucija — Lietuvos 
partizaninio pasipriešinimo prieš 
sovietų valdžią tąsa. Ši revoliucija 
simbolizavo dar vieną žingsnį, ženg
tą link Centrinės ir Rytų Europos 
žmonių laisvės. 

Vengrijos ambasada mini Revo
liucijos metines, organizuodama du 
kultūrinius renginius. Pirmasis — 
šiuolaikinio meninio filmo apie 
paskutiniuosius Vengrijos ministro 
pirmininko Imre Nagy metus per
žiūra. Filmą „Nepalaidoti gyvieji" 
kartu kūrė vengrai ir lenkai, o reži
savo garsi vengrų režisierė Mar ta 
Meszaros. Si kino juosta, pelniusi 
daugybę tarptautinių apdovanojimų, 
sulaukė didelio visuomenės susido
mėjimo ir savo šalyje. „Nepalaidoti 
gyvieji" Vilniuje bus rodomi t ik 

vieną kartą. Planuojama, kad Lie
tuvos žiūrovai šį filmą galės 
pažiūrėti kitais metais, kuomet ir 
daugiau Vengrijos kino juostų pa
sieks Forum Cinemas. Išskirt inė 
filmo „Nepalaidoti gyvieji" peržiūra 
— bendras Vengrijos ir Lenkijos 
ambasadų Lietuvoje renginys. 

Antrasis renginys, skirtas pami
nėti Vengrijos Revoliucijos metines, 
yra ypatingų fotografijų ypatinga 
tema „Budapešto didvyrių keliai" 
paroda, kurią pristatys jos autoriai, 
du mokslininkai, kartu vykdę pa
ieškas ir tyrinėjimus. Jų studijų 
objektu tapo simbolinė Revoliucijos 
metu padaryta nuotrauka, kuri buvo 
išspausdinta 1956 metų „Paris 
match" žurnale. Nuotraukoje esanti 
jaunuolių pora, vaikinas ir mergina 
atspindi jaunųjų laisvės kovotojų 
pasipriešinimo sovietinei armijai 
dvasią. „Budapešto didvyrių keliai" 
— laisvės kovotojos gyvenimo kelias, 
tuomet devyniolikmetės merginos 
nuotraukos. Parodos nuotraukos 
pasakoja apie paprastą, paprastos 
XX amžiaus moters, kentėjusios nuo 
politinių žaidimų bei sovietinės 
priespaudos marionetinio režimo 
Vengrijoje, gyvenimo istoriją. Kolek
ciją sudaro 70 nuotraukų, daugelyje 
kurių atspindėti 1956 metų neramu
mai Budapešte ir kurios niekuomet 
nebuvo paskelbtos. 

„Budapešto didvyrių keliai" — 
bendras dviejų mokslininkų, vengro 
Eszter Balazs. bei prancūzo Phil 
Casoar darbas. Lapkričio 9 dieną jie 
abu dalyvaus parodos atidaryme, o 
lapkričio 10 dieną Vilniaus univer
sitete organizuojamame seminare jie 
kalbėsis su Lietuvos istorikais, stu
dentais bei buvusiais politiniais 
kaliniais apie parodą ir 1956 metų 
Revoliuciją. Sią ypatingą fotografijų 
parodą pristato Vengrijos Respub
likos ambasada Lietuvoje bei Pran
cūzų kultūros centras. 

Vengrijos ambasados 
Lietuvoje pranešimas 

Iš „Lietuvos Vaikų Vilties" 
veiklos 

Š. m. rugsėjo 30 d., „Lietuvos 
Vaikų vilties" komiteto pirmininkes 
Gražinos Liautaud sukviesti susirin
ko pas ją L W savanoriai ir komite
to nariai susi t ikt i su dr. J u d i t a 
Doveikiene ir su 5 m. Ernestu bei jį 
globojančia Danute Gavėnaite. 

Visada yra labai miela pabuvoti 
gražiuose ir vaišinguose Gražinos 
bei Jim Liautaud namuose. Daug 
kartų svečiuojasi pas juos ne tik 
L W vaikai, motinos, savanoriai, bet 
ir atvažiuojantys iš Lietuvos meni
ninkai, sportininkai ir kt. Tikrai 
nuoširdžiai Gražina ir Jim priima ir 
pavaišina visus lietuviškomis vaišė
mis. 

Ir šį kartą svečių buvo pilna — 
suaugusieji šnekučiavosi, Ernes tas 
ir Gražinos dukters Lory vaikučiai 
žaidė. Buvo šilta ir gera širdyje ma
tyti tų vaikų draugišką bendravimą. 
Vaikai susišneka ir nemokėdami 
vieni kitų kalbos. 

Ernestats jau yra buvęs čia 
prieš 3 m. operacijai Shriner's ligo
ninėje. Dabar ir vei atvažiavc 
"";;;: k:* a: ^Ot-rac/'aa, E r r, 
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„bėgioja" po kambarius, yra links
mas, kalbus ir draugiškas. 

Malonu buvo visiems susipažinti 
su dr. Judi ta Doveikiene, kuri yra fi
zinės medicinos ir reabilitacijos Vil
niaus universiteto vaikų ligoninėje 
Santariškėse. Ji konsultuoja ortope
dinius traumatologinius ligonius ir 
vykdo jų reabilitaciją nuo pirmos 
dienos po operacijos. Ji ..Lietuvos 
Vaikų vilties" komiteto pastango
mis atvyko į Čikagą pasitobulinti te
rapijos srityje Shriner's ligoninėje. Ji 
atvyko rugpjūčio 27 d. ir išbuvo iki 
spalio 26 d. Jos darbo diena Shri
ner's ligoninėje prasidėdavo apie 
7:30 v.r. ir trukdavo iki vakaro. Ji 
dalyvavo ir stebėjo naujų ligonių 
konsultavimą, gydymo planus, nus
tatytos reabilitacijos programos su
darymą. Stebėdama reabilitacinį 
darbą su vaikais prieš ir po operaci
jos, dr. Judi ta rinkosi programą ir 
reabilitacijos tęstinumą namuose. 
Grįžusi planuoja tai pritaikyti savo 
ligoninėje. 

A t A 
STEFANIJAI KERPEI 

mirus, su liūdesiu giliai užjaučiame jos vyrą JONĄ 
MARKVALDĄ ir visus a.a. Stefanijos artimuosius. 

Gailutė Palionienė ir 
Pranas Jurjonas su šeimom 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
S U M M I T , 7300 W. A R C H E R AVE. 

C I C E R O 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER A V E . (& DERBY RD.) 

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

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

Tel . 1 800 994 7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

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. 

GERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas direktor ius 

4330 So. California A ve, Chicago. IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 
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imui Lietuvoje, nes fizinė terapija 
(žinoma, ir kitos terapijos rūšys) yra 
labai svarbu grįžimui \ gyvenimą ir 
geriausiam pr i s i ta ikymui prie jo 
reikalavimų. 

L W kviečia gydytojus iš Lietu
vos čia pasitobulinti, planuoja kvies
ti ir terapeutus, kurie dirba su ligo
niais po operacijos. Taip pat planuo
ja padėti Lietuvoje išvystyti t inkamų 
vaikams priemonių, kaip langečių 
ir kt. gamybą. 

Dr. Judi ta Doveikiene papasa
kojo apie dabartinius terapijos pro
cesus Lietuvoje ir išreiškė gilų dė
kingumą L W , kad galėjo pasito
bulinti, o taip pat ir Shriner's ligo
ninei už jos priėmimą. J i tikis Vil
niaus universiteto vaikų ligoninėje 
pritaikyti čia veikiančias reabilitaci
jos programas ir ta ip palengvinti 
vaikų su ortopedinėmis negaliomis 
dalią. 

Tarp susirinkusiųjų buvo Marija 
Kriaučiūnienė, kuri nuo pat L W 
įsikūrimo dirba su Shriner's ligo
nine, pagelbstint vaikučiams ir jų 
mamoms. 

Kai ji vyksta su dr. J . Lubicky 

daktaru grupe į Lietuvą, ji ten su
sitinka su buvusiais pacientais, ir 
yra jų labai šiltai priimama su di
džiausiu dėkingumu. Daug jų yra 
jau sukūrę šeimas, studijuoja ar bai
gia studijas, arba jau dirba. Ir visi 
jie yra lyg viena didelė šeima, kuri 
kasmet susiburia ypatingam susi
tikimui su Marija Kriaučiūniene ir 
kitais L W atstovais. 

Lietuvoje yra L W skyrius, va
dovaujamas ryžtingos Elenos Ger-
vickienės. Savanorių dvasia iš 
Čikagos, buvo motinų ir vaikų par
sivežta \ Lietuvą ir čia vis daugiau 
skleidžiama. 

Svečiai buvo dėkingi L W pirm. 
Gražinai ir jos vyrui Jim už puikų 
vakarą, vaišes, pabendravimą ir 
skirstėsi gerai nusiteikę, pasiryžę 
L W darbą tęsti toliau tik gal kiek 
kitokiomis formomis. 

,.Lietuvos Vaikų viltis" yra 
nuoširdžiai dėkinga visiems aukoto
jams , rėmėjams ir savanoriams 
talkininkams, kurių pagalba gali 
padėti Lietuvos vaikams su ortope
dinėmis negaliomis. 

Aldona Smulk-Tiem 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Š v . Miš ios u ž žurnal i s tą Vladą 
Butėną praėjus 12-kai metų po jo 
mir t ies bus a tnašaujamos sekma
dienį, lapkričio 6 d., 10:30 vai. r. tėvų 
jėzuitų koplyčioje adresu: 5600 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 

• L i e t u v o s D u k t e r y s m a l o n i a i 
kviečia atsi lankyti į draugijos ruo
š iamus rudens pietus lapkričio 6 d., 
3 v.p.p. Jaun imo centre. Skanūs A. 
Šoliūnienės valgiai, programa, lote
rija. Meninę programą atliks Vilija Ke-
relytė ir Algimantas Barniškis. Visi ir 
visos laukiami. Vietas užsisakyti 
antradienį-penktadienį nuo 10 v.r. 
iki 2 v.p.p., tel. 773-925-3211. 

• L i e t u v i u k a r i ą v e t e r a n ą są
jungos Ramovė Čikagos skyriaus 
susir inkimas vyks lapkričio mėn. 6 
d., sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi skyriaus nariai kviečia
mi dalyvauti. 

• S i ą m e t ą lapkr ič io 6 d., sek
madienį, 12:30 vai . p.p. PLC didžio
joje salėje organizuojamas Lemont 
apylinkėje gyvenančių LB Tarybos 
narių susi t ikimas su lietuviška vi
suomene. Tarybos nariai pristatys 
JAV LB XVII Tarybos trečios sesijos 
darbą ir nu ta r imus . Susitikimą or
ganizuoja LB Lemont apylinkės val
dyba. Maloniai kviečiame dalyvau
ti. 

• K v i e č i a m e v i s u s smagia i p r a 
leisti popietę PLC lapkričio 13 d., 
sekmadienį, 12:30 v. p.p., kur įvyks 
madų paroda „Rudens simfonija". 
P ie tus ruošia Aldona Šoliūnienė. 
Prašome skambinti Žibutei, tel. 630-
257-0153, a rba Elzytei, tel. 630-257-
8617 ir užsisakyti bilietus. 

• S e k m a d i e n į , l a p k r i č i o 6 d., 1- 3 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, maloniai kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius dalyvauti kalė
dinių dovanėlių ir atvirukų kūrimo 
užsiėmime. Dailininkės Rasa Ibians-
kienė ir Virginija Morrison padės 
j u m s sukur t i meniškas kalėdines 
dovanėles ir a tvirukus. Tel. pasitei
ravimui: 773-582-6500. Įėjimas: vai
kams 3 dol., suaugusiems - 5 dol. 

• M a l o n i a i k v i e č i a m e v i s u s 
pradėt i Adventą — susikaupimo, 
atgailos ir džiaugsmo laukimo metą 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje (14911 127th Street, Lemont, 
IL), kur lapkričio 27 d. 1:30 vai. p.p. 
įvyks Sakral inės muzikos koncertas. 
Koncerte dalyvaus vargonininkė Sol
veiga Pal ionienė, solistės - Nida 
Grigalavičiūtė, Genovaitė Bigenytė, 
Nijolė Penikai tė ir smuikininkė Dai
nora Petkevičiūtė. Tuoj po Mišių, 12 
vai. p.p., PLC didžiojoje salėje bus 
pietūs. Bilietus į koncertą ir pietus 
jau galima užsisakyti paskambinus 
tel. 630-257-2330 (Milda) arba tel. 
708-974-0591 (Irena). 

• Č ikagos l i e t u v i ą p e n s i n i n k ą 
sąjungos metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 10 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

• Č i k a g o s l i e tuv ią Tauragės klu
bo gegužinė įvyks lapkričio 13 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. Šaulių na
muose: 2417 W. 43 gatvė. Bus smagi 
muzika, skanus maistas, veiks ba
ras, loterija, kur galėsite išbandyti 
savo laimę. Kviečiame visus gausiai 

dalyvauti ir linksmai praleisti sek
madienio popietę. 

• L i e t u v i ą opera kviečia šešta
dienį, lapkričio 19 d. į rudens pokylį, 
rengiamą Jaunimo centro didžiojo
je salėje, Čikagoje. Šis pokylis kaip 
ir praėjusieji bus šaunus! Ne tik 
patys ateikite, bet ir draugus bei 
artimuosius pasikvieskite. Nedels
kite, nes belaukiant gali pritrūkti 
vietų. Vietas užsisakyti galima pas
kambinus Jurgiui Vidžiūnui tel. 
773-767-5609. 

•„Žaltvykslė" — Čikagos teatras 
stato naują veikalą — Augustino 
Griciaus komediją „Palanga". Prem
jera įvyks gruodžio 3 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p. Jaunimo centre. Veiksmas 
vyksta Palangoje. Veikalą režisuo
ja šių metų JAV LB Kultūros tary
bos teatro laureatė rež. Ilona Če
paitė. 

• B o s t o n o lietuvią etnografinis 
ansamblis yra pasirodęs daugelyje 
šalių: Kanadoje, Belgijoje, Vokie
tijoje, Lietuvoje, nekalbant apie 
JAV. Tačiau į Čikagą 20-ies asmenų 
kolektyvas atvyksta pirmą kartą. 
Ansamblis įkurtas 1975 m. Per 30 
metų ansamblis paruošė ne vieną 
programą. Čikagon „Sodauto" atve
ža spektaklį „Ten kur anglių kalnai 
stėri", kuriame pasakoja apie sunkų 
lietuvių imigrantų gyvenimą Penn-
sylvania XIX a. pabaigoje. Bilietai 
parduodami „Seklyčioje". Bilietų 
kaina - 10 ir 15 dol. Jaunuoliams iki 
12 metų - nemokamai. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba. 

• Čikagos l i tuanis t inės mokyk
los tėvų komitetas kviečia visus šių 
metų lapkričio 12 d., šeštadienį, 8:45 
vai. r. atvykti į Čiurlionio galeriją 
J aun imo centre į susitikimą su 
Lietuvos Respublikos generaliniu 
konsulu Čikagoje Arvydu Daunora-
vičiumi. A. Daunoravičius mielai 
sutiko papasakoti apie konsulato 
veiklą ir atsakyti į susirinkusiųjų 
klausimus. Kviečiami ne tik moki
nių tėveliai, bet ir visi, norintys dau
giau sužinoti apie LR generalinį 
konsulatą Čikagoje, ar turintys 
klausimų. 

• Lietuvią fondo n a r i a m s dėkoja 
st ipendininkė Rūta Rudvalytė iš 
Vokietijos. „Esu labai laiminga dėl 
skirtos Lietuvių fondo stipendijos. 
Man ši parama labai svarbi ir 
reikšminga. Noriu pasidžiaugti savo 
l ietuviška veikla Vokietijoje. Šių 
metų spalio 22 d. Vasario 16-osios 
gimnazijoje koncertavau su daini
ninku Edgaru Montvidu. Atlikome 
lietuviškus, vokiškus ir ispaniškus 
kūrinius balsui ir fortepionui", - rašo 
Rūta. Kviečiame visus per Lietuvių 
fondą remti lietuvišką jaunimą, švie
timą, mokslą, kultūrą. Mūsų adre
sas: 14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

• V i s u s kviečiame dalyvauti 
kalėdinėje mugėje, kuri įvyks š. m. 
gruodžio 3-4 dienomis, šeštadienį ir 
sekmadienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. 
p.p. PLC didžiojoje salėje. Norintys 
užsisakyti stalus prekių pardavimui, 
prašome kreiptis į Aldoną Palekienę 
tel. 708-448-7436. 

• Vyresniųjų l i e t u v i ą centre 
„Seklyčioje" lapkričio 9 d. 2 vai. p.p. 
trečiadienio popietės programoje bus 
rodoma videojuosta „Lietuvių Char-
ta". Maloniai prašome atvykti. 

Nessr i, 
fotografijų 
sešta< 
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asisekimu praėjusi Alg imanto Kezio 
iroda c knygtj pristatymas Viiniuje, o lapkričio 12 d.. 
vat. v. PLC Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, atidaroma 

nauja Algimanto fotografijų paroo-a apie C K 3 0 3 Mascniai kviečiame 
visus atvykti į parodos atidarymą. 

Nuotraukoje: Algimantas K e z, s su žinomu Lietuvos fotografu ben
dravardžiu Žižiūnu M. Mažvydo bibliotekoje, kur vyko A Kezio fotografijų 
paroda. Edvardo Šutaičio nuotrauka. 

Lapkričio 20 d. Čikagos ramovėnai, talkinant birutietėms ir 
šauliams, rengia 87 m. Lietuvos kariuomenės atkūrimo sukakties 
paminėjimų Šaulių namuose. 

Minėjimas prasidės pakeliant vėliavas prie Laisvės kovų pamink
lo Jaunimo centro sodelyje. Iškilmingos pamaldos prasidės 10:30 
vai. r. tėvų jėzuitų koplyčioje. Jas aukos ir pamokslą sakys kun. 
Antanas Gražulis, S J. Giedos Margarita ir Vaclovas Momkai, vargo
nuos Manigirdas Motekaitis. Po pamaldų - apeigos prie Laisvės kovų 
paminklo, pagerbiant kovotojus ir žuvusiuosius, gynusius Lietuvos 
laisvę. Minėjimas Šaulių salėje prasidės 12:30 vai p.p. Pagrindinis 
kalbėtojas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Nacio
nalinio saugumo skyriaus vedėjas Stasys Knezys. Meninę dalį atliks 
Algimantas Barniškis. 

Kviečiame organizacijas atsinešti vėliavas, o visuomenę gausiai 
dalyvauti ir pagerbti Lietuvos kariuomenės 87 metų sukaktį. Po 
minėjimo - užkandžiai ir kavutė. 

SKELBIMAI 
Advokatas 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

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. 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s 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 
ADVOKATAS 

AURELIUS B U T V I L A S 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSafle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773 -582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

ŠILUMA IR DĖMESYS 
M Ū S Ų SENOLIAMS 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose bos Angelei Čia laukia puikus 
klimatas, draugiška namg aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežersklene 

Olimpic Senior Living 
Tel 323 353 2140 

E-mail: įurateus&yahoo.com 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti vargingai gyvenantiems vai
kams bei s tuden tams Lietuvoje. 
Aukojo: Vaiko metinei paramai — 
Stasė Fledzinskienė $240, Audrius 
Gudanavičius $60; Armino Dovydė
no kepenų persodinimui — Vytas 
Tamulis $50, Algis Strimaitis $100. 
Andrius Str imait is $150, Natalie 
Sodeika $20, Dana Elsbergas $30, 
J an ina Lieponienė $100, Joseph 
Mikulis $100, Regina Juškait is $75, 
Lilia Kizlaitienė $25 Gražina Erčius 
$50, Giedrė Str imai tytė Trahan 
$1,000 Labai ačiū. „Saulutė" 
(„Sunlipht Orphan Aid"), 414 
F r e e h a u f St., Lemont , IL, 60439. 
te l . (630) 243-7275, TAX 1D #36-
3003339. 


