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Greitojoje pagalboje — „lavonų verslas / / 

Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties profsąjungų piketą; 

Vilnius, lapkričio 11 d. (BNS) — 
Vilniaus miesto Greitosios medicinos 
pagalbos stotyje (GMPS) galėjo kles
tėti „lavonų verslas". 

Tai penktadienį vykusioje spau-

Rok , Umšmama (ELTA) nuotr. 

dos konferencijoje pareiškė išvaka
rėse atsistatydinęs, tačiau po dienos 
persigalvojęs GMPS direktorius Ri
mantas Sagždavičius. Jis teigia pa
tyręs Vilniaus savivaldybės spaudi

mą atsistatydinti, bet, pajutęs dau
gelio stoties darbuotojų pa ramą , 
pasiliko pareigose. 

R. Sagždavičius pasakojo, kad 
nuo liepos mėnesio yra a t l iekamas 
ikiteisminis tyrimas dėl stotyje esą 
klestėjusio „lavonų verslo". 

Panašus skandalas prieš kurį 
laiką sukrėtė Lenkiją, paaiškėjus, 
kad greitosios medicinos pagalbos 
darbuotojai už pinigus informuoda
vo laidojimo biurus apie mirš tančius 
ligonius arba net numarindavo juos, 
kad laidotojai gautų klientų. 

„Vyksta tyrimas dėl faktų, ka i 
buvo nepakankamai arba aplaidžiai 
teikiama medicininė pagalba, kai 
žmogus mirė. Pradiniame tyr imo 
etape yra užfiksuota, kad buvo 7 to
kie atvejai per pusantrų metų laiko
tarpį", — kalbėjo R. Sagždavičius. 

Jis aiškina, kad sužinojęs apie 
kai kuriuos tokius atvejus, liepos 
mėnesį kreipėsi į Policijos depar ta
mentą, kuris ir pradėjo ikiteisminį 
tyrimą. 

R. Sagždavičiaus teigimu, „la
vonų versle" dalyvavo per 10 GMPS 
darbuotojų. 

Anot jo, prieš penkis mėnesius 
tapęs GMPS direktoriumi jis nu
traukė stoties ir Laidojimo paslaugų 
teikėjų susivienijimo sutartį dėl in
formacijos apie mirusiuosius teiki
mo. Tačiau, direktoriaus žiniomis, 
šis verslas nenutrūko. 

„Mūsų įstaigos medikai iš kai 
kurių laidojimo namų vadovų reika
lavo pinigų", — kalbėjo R. Sagžda
vičius. J i s neįvardijo medikų pavar
džių, Nuke l ta į 6 psl. 

EBSW vadovui pabėgti galėjo padėti prokuratūra 

Siame 
numeryje: 

Vilnius, lapkričio 11 d. (BNS) — 
Prokuratūra galėjo uždegti „žalią 
šviesą" prieš dešimtmetį bankruta
vusio ir milijonus litų indėlių žmo
nėms negrąžinusio EBSW susivieni
jimo vadovo Gintaro Petriko pabėgi
mui iš Lietuvos, teigia EBSW veiklą 
tiriančios laikinosios Seimo komisi
jos pirmininko pavaduotojas konser
vatorius Kazys Starkevičius. 

„Vidaus reikalų ministerijos 
Tardymo departamentas tuo metu 
baiginėjo dvi bylas, kuriose G. Pet

r ikas buvo įtariamasis ir jam ketinta 
pateikti kaltinimus, tačiau jis prieši
nosi, kad kardomoji priemonė jam 
būtų pakeista", — po komisijos posė
džio sakė K. Starkevičius. 

„Nėra rimtas prokuratūros mo
tyvas, kad G. Petrikui reikia skirti 
namų areštą tik dėl to, kad kalėjime 
jis buvo sumuštas," — komisijos na
r iams sakė buvusi Tardymo departa
mento direktoriaus pavaduotoja Lai
mė Baltrūnaitė. 

K. Starkevičius taip pat teigė su

sidaręs įspūdį, kad G. Petr ikas buvo 
spaudžiamas dingti iš šalies. Papra
šius tuos ragintojus įvardinti , K. 
Starkevičius netiesiogiai paminėjo 
premjerą Algirdą Brazauską. 

„Keistai atrodo jo pasakymas 
vienoje televizijos laidoje, kad EBSW 
neturėjo įtakos Valstybinio komer
cinio banko blogai veiklai. Kaip ne
turėjo, jeigu iš 12 to banko tarybos 
narių, 7 buvo šio susivienijimo atsto
vai? Premjeras tai turėtų komisijai 
paaiškinti", — sakė K. Starkevičius. 

Universitetas buvo aukso kasykla dėstytojams 
Vilnius, lapkričio 11 d. (BNS) 

— Didžiausia šalies aukštoji mokyk
la — Vilniaus universitetas (VU) — 
buvo sukūręs puikias sąlygas kai 
kuriems dėstytojams gauti itin di
delius atlyginimus ir priedus. Tik po 
Valstybes kontrolės atlikto finansi
nio audito aukštoji mokykla susiz
gribo pernelyg piktnaudžiaujant i 
įstatymuose paliktomis spragomis. 

Įvairių VU finansinės veiklos 
t rūkumų atskleidė Valstybės kontro
les atliktas auditas už 2003 ir 2004 
metus. Šią savaitę praėjusių metų 
finansinio audito ataskai ta buvo pa
teikta Seimo Audito komitetui. 

Bene daugiausiai auditorių prie
kaištų aukštoji mokykla sulaukė dėl 
netinkamo atlyginimų priedų, prie
mokų ir premijų mokėjimo bei prie 
jos įsteigtų viešųjų įstaigų veiklos. 

Remiantis VU pateiktais duo
menimis, pedagoginiam personalui 

Benediktas Juodka Eltos nuotr 

už darbą pernai iš viso buvo sumo
kėta 41.257 mln. litų. Iš valstybės 
biudžeto asignavimų pagal darbo su
t a r t i s buvo priskaičiuota 30.796 
mln. litų darbo užmokesčio, dar 
61,000 litų sumokėta kaip autoriniai 
atlyginimai. 

Nemažą sumą universitetas pe
dagoginiam personalui atseikėjo iš 
specialiosios programos lėšų, kur ias 
sudaro iš patalpų nuomos, mokesčių 
už neakivaizdines ir vakarines stu
dijas bei kitų šaltinių gaunamos pa
jamos. Kaip darbo užmokestis iš jų 
buvo sumokėta 5.189 mln. litų, kaip 
autoriniai atlyginimai — 1.5 mln. li
tų. 

Be to, darbo užmokesčiui buvo 
skirta tikslinių lėšų: 2.462 mln. litų 
pagal sutartis ir 1.249 mln. litų -
kaip autoriniai atlyginimai. 

Auditoriams ir Audito komiteto 
nariams labiausiai užkliuvo atlygi
nimų mokėjimas iš specialiosios pro
gramos lėšų, kurių bendra suma sie
kia maždaug trečdalį valstybės biu
džeto asignavimų. Iš biudžeto VU 
kasmet skiriama 125-130 mln. litų. 
Įstatymai nenumato vieningos tvar
kos, Nukel ta į 6 psl . 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICACO, iLUNOiS 60629 

TEL : 773-585-9500 • FAX: ?73-585-82"84 • VVVVVV. DRAUGAS ORC 

Iš ateit ininkų veiklos. 
Apie misijas ir komisijas. 
Sub tuum praesidium. 
„Neringoje" stovyklavo 
studentai. 
Nusikalsi — būsi 
pažymėtas. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 

įsų šeimose. 
Valdovu rūmų s tatvtoiai 
D a r ap ie r ecep t in ius 
va i s tus , ALTas r e m i a 
p a m i n k l o s ta tybą. 
Ve iksmo t e a t r o atlikėja. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.950 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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DRAUGAS, 2005 m. lapkričio 12 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų Gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 6 0 6 2 9 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Lietuvos Studentų ateitininkų akcija 
susilaukė spaudos dėmesio 

Spalio 13 dieną Vilniuje demons
travo masės studentų, reika
laudami daugiau pinigų aukšta

jam mokslui. Šią akciją suorganizavo 
LSS — Lietuvos studentų, sąjunga, 
tačiau studentai ateitininkai prie jos, 
bent kaip organizacija, neprisidėjo. 
Verčiau, š.m. spalio 14 ateitininkai 
paskelbė atsišaukimą išreiškiantį savo 
poziciją kur glūdi aukštojo moklso 
institucijų problemos Lietuvoje. Jų 
išreikštas mintis paskleidė ELTos 
žinių agentūrą per įvairius žinių šal
tinius — apie tai buvo galima skaityti 
internete www.Delfi. lt ir Omni.lt 
žinių portaluose, o www.bernadi-
nai.lt išspaudino ištisą ateitininkų 
parašytą tekstą, pavadintą: ,.Lietuvos 
ateitininkų pozicija: Tylos minutė 
aukštajam mokslui, arba Mes — jūsų 
ateitis". 

Studentų ateitininkų sąjungos 
paskleistame atsišaukime rašoma, kad 
nors LSS iš principo teisingai per savo 
surengtas demonstracijas kelia aukš
tojo mokslo finansavimo klausimus, 
deja, visiškai nutyli kitas esmines šios 
srities problemas, kurias lemia, anot 
ateitininkų, du itin svarbūs veiksniai: 
„[aukštojo mokslo] sistemos uždaru
mas nuo visuomenės ir jų veiklos 
viešosios kontrolės stoka; demokratijos 
ir realios akademines savivaldos nebu
vimas". Toliau yra paaiškinta: „Šian
dieninė aukštųjų mokyklų savivaldė iš 

Kviečiame dalyvaut i 
CIevelando atei t in inkų 
Adven to rekolekcijose 

Dievo Motinos parapijoje Cleve-
lande Advento rekolekcijos įvyks š. 
m. gruodžio 3 d, šeštadienį. Pradžia 
9 vai. ryto. 

Rekolekcijas praves kun. Rytis 
Gurkšnys, SJ, neseniai atvykęs į 
Ameriką iš Lietuvos. J aunas i s 

jėzui tas buvo 
įšventintas ku
nigu 2003 m. 
Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Vil
niuje, yra buvęs 
Kauno jėzui tų 
gimnazijos ir 
Vasario 16-to-
sios gimnazijos 
V o k i e t i j o j e 
kapelionu, o da
bar studijuoja 
Loyola univer
sitete Čikagoje. 
R e k o l e k c i j ų 
metu vyks kon

ferencijos, pokalbiai, išpažintis, šv. 
Mišios, bendri pietūs. 

Prašome registruotis parapijoje 
tel. 216-531-4263 arba pas Giedrę 
Ješmantienę tel. 216-738-1682. Mo
kestis $15. Visi kviečiami pasinau
doti šia proga dvasiniai pasiruošti 
šv. Kalėdoms. Rengia CIevelando 
Ateities klubas. 

Nauja Ateities klubo va i dyba 

Sudaryta nauja Ateities klubo 
(CIevelando sendraugių skyriaus) 
valdyba: dvasios vadas kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ, pirmininkas 
Džiugas Staniškis, vicepirmininkas 
Vytas Nasvytis, iždininkė Marija 
Mikonienė, sekretorė Jadvyga Klio-
nenė ir valdybos narės Regi n a Sil-
galienė ir Giedrė Ješmantienė. 

Rytis Gurkšnys, S.J. 

tikrųjų reiškia tai, kad jos yra uždaros, 
pusiau privačios, kiek patobulintos dar 
sovietinio tipo įstaigos, kurias autori
tariniais metodais valdo rektoriai, 
remdamiesi... jų pačių parinkta dažnai 
nekompetentinga ir nesąžininga ad
ministracija". Studentų ateitininkų įsi
tikinimu švietimo reformai įgyvendinti 
reikia ne vieno mitingo, bet studentų 
nuolatinio sąmoningumo ir aktyvumo, 
kiekvieną dieną keliant studijų koky
bės klausimus ir sprendžiant proble
mas kartu su pačia universiteto vado
vybe. 

Ateitininkų federacijos tarybos 

pirm. Vygantas Malinauskas buvo 
maloniai nustebintas Delfi perskaitęs 
ELTA pranešimą. Jis laiške atei
tininkų elektroninėje konferencijoje 
rašo: „Studentų ateitininkų išsakytos 
pastabos dėl studentų mitingo skamba 
brandžiai, pagrįstai, drąsiai ir taik
liai... Gal pagaliau, kaip a.a. dr. 
Vytautas Vygantas seniai ragino, atei
tininkai iš „defensyvios" (gynybinės) 
pozicijos pereis į „ofensyvią" (atakuo
jančią) poziciją... Apskritai dar labai 
Lietuvoje trūksta katalikų visuomenei 
priklausiančių grupių aktyvesnės ir 
išmintingos viešos pozicijos visuome
nei svarbiais klausimais". 

, ,Demonstrantės 
tininkų stovykloj* 
Dainė Qu inn . 

prie aužc Dainavo e šią vasarą įvykusioje Jubiliejinėje atei-
iš k: Gabija Petrauskienė, Laima Underienė, ioana Lasienė ir 

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ 
TARYBOS RINKIMAI 

Mielieji ateitininkai, ruošiamės Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų tarybos rinkimams. Prašome siūlyti kandidatus. 

Laukiame naujų žmonių, naujų idėjų, 
naujo entuziazmo 

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) rinkimai vyks 2006 m. 
sausio/vasario mėnesį. Kandidatus i ŠAAT gali pasiūlyti kiekvienas ateiti
ninkas, a t s iųsdamas sutinkančio/os kandidatuoti užpildytą „Kandidato/ės 
siūlymo į ŠAAT" formą Tarybos nominacijų komisijai, Loretai Grybaus-
kienei, 72 Šilo Ridge Rd., Orland Park, IL 60467, telef: 708/349-7426, ei paš
tas: vlasr@aol.com iki gruodžio 1 d. Šią formą galima gauti pas Loretą Gry-
bauskienę arba atsispausdinti iš interneto http://ateitis.org/saat/ Laukiam 
kandida*u' 

Ateitininkų šalpos fondo 
narių susirinkimas ir pokylis 

Ateitininkų šalpos fondo narių su
važiavimas įvyks lapkričio 19 d. Atei
tininkų namuose, Lemonte. Šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius fondo narius 3:30 
vai.p.p. Narių susirinkimas prasidės 
4:30 val.p.p. 

Po susirinkimo — pokylis. Daly
vaudami paremsite ASF ir pasigar
džiuosite Aldonos Šoliūnienės, skaniai 
pagamintu maistu. Pasisvečiavimas 6 
vai., vakarienė 7 vai. Bilietų kaina 60 
dol. asmeniui. Labai kviečiame visą 
ateitininkišką visuomenę užsakyti 
stalus skambinant Pranutei Do-
manskienei tel. 708-246-0049. . 

Ateitininkų kalendorius 
Prašom visų ateitininkų paskelbti 

savo numatytus susirinkimus ir pa
rengimus „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
kų veiklos kalendorių galima rasti 
internete: ww~w.ateitis.org 

Dažnai pasižiūrėkite 
www.ateitis.org 
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DANUTE BINDOKIENE 

Apie misijas ir komisijas 

SUBTUUM PRAESIDIUM 
IONAS KAZIMIERAS 
BURDULiS 

Vilniaus Aušros Var tų Dievo 
Motina - šie žodžiai ypat ingai vir
puliu atsiliepia kiekvieno Lietuvos 
tikinčiojo širdyje. Daugelis iš mūsų 
juos išgirdo ankstyvoje vaikystėje, 
daugelis - j a u n y s t ė j e . Kažin a r 
Lietuvoje yra žmonių, nežinančių, 
jog Vilniaus Aušros Var tų koply
čioje yra stebuklingas Dievo Motinos 
paveikslas. 

Kiekvienais m e t a i s lapkričio 
viduryje Vilniuje .vyksta 8 dienų 
Aušros Vartų Gailest ingumo Moti
nos atlaidai. Šiais me ta i s pagrindinė 
maldų intencija yra , „kad bū tume 
drąsūs tikėjimo liudytojai šių dienų 
pasaulyje". 

Apsilankę pas Vilniaus Šv. Te
resės bažnyčios kleboną mons. Ed
vardą Rydziką, paprašėme papasa
koti apie at laidus, jų kilmę. Mon
sinjoras pasakojo, jog j a m nepavyko 
archyvuose rasti dokumentų origi
nalų, kuriais pas i remiant , būtų gali
ma tiksliai įrodyti, k a d a at laidai bu
vo patvirtinti ir pradėt i švęsti pirmą 
kartą. Vyskupijos archyvas yra labai 
nukentėjęs, sovietmečiu jis buvo be 
jokios tvarkos saugomas uždarame 
archyve Mokslą akademi jos cen
trinėje bibliotekoje - be katalogo, be 
jokios tvarkos sur i š tas į ryšul ius. 
Kaip buvo suvežtas, t a ip ir laikytas 
iki mūsų dienų. Tik mūsų dienomis 
pradėtas tvarkymas ir katalogizavi-
mas, be kurio ne įmanomas joks dar
bas su juo. Ieškant dokumentų bet 
kuriuo klausimu, re ikia žinoti, kokie 
dokumentai ar le idinia i t a t ema 
archyve yra sukaup t i . Laikui bė
gant, bus galima ištirt i daug dalykų, 
kurie rūpi Lietuvos Bažnyčios isto
rikams, naujai išt irt i praeitį, kurios 
nežinodami, nežinome ir savo šaknų. 
Padėtį apsunkina da r ir tai , kad 
trūksta Bažnyčios istorijos tyrinėto
jų, istorikas Lietuvoje apskr i ta i dar 
nesusi laukė savo d e r a m o s vietos 
visuomenėje. 

Atlaidų tradicija siekia 1735 
metus , kai lapkričio antrąją savaitę 
buvo pradėta švęsti Dievo Motinos 
Globos šventė. 1761 metais įsteigta 
Švč. Mergelės Marijos Globos broli
j a , kur ia i 1773 metais popiežius 
Klemensas XIV davė dvi privilegijas 
- pirmoji suteikė atlaidus brolijos 
nar iams jų įstojimo į broliją ir Ma
rijos Globos šventės dieną, o antroji 
suteikta mišioms už mirusius broli
jos narius. Nuo to laiko iki mūsų 
dienų atlaidai kasmet tęsiasi aštuo
nias dienas, kurių metu gatvėje ir 
bažnyčioje susirenka daugybė žmo
nių. Tai r a d a u aprašyta Aušros 
Vartų vadove, kurį man maloniai pa
dovanojo monsinjoras. Nepamirš
kime, atvykę į atlaidus, įsigyti vado
vo, kuris mums bus ne tik mielas 
sąlyčio su Dievo Globos Motina prisi
minimas , bet ir pra tur t ins mūsų 
žinias apie Bažnyčią. 

Vadove įdomiai pateikta nema
žai (palyginti su nedidele knygelės 
apimtimi) istorinių žinių, įdomios 
iliustracijos, knygelė su didele meile 
paruošta jos autorių - filosofo ir lei
dėjo Vytauto Ališausko, ir įžymios 
mūsų istorikės Tojanos Račiūnaitės. 
Bene visos nuotraukos yra origina
lios, darytos specialiai šiam vadovui. 

Monsinjoras pasakojo, jog šie
met atlaidai t ruks lapkričio nuo 12 
iki 20 dienos. Kiekvienos dienos -
skirtinga intencija: 

pirmoji, šeštadienis - gailes
tingumo valanda, Švč. Sakramento 
adoracija; 

antroji, sekmadienis - meldžia
mės už pasauliečius, kad būtų atviri 
Evangelijai; 

trečioji, pirmadienis - meldžia
mės už ligonius, kad sulauktų tin
kamo rūpesčio; 

ketvirtoji, antradienis - mel
džiamės už abejingus tikėjimui; 

penktoji , trečiadienis - Švč. 
Marija Gailestingumo Motina, mel
džiame Jonui Pauliui II altoriaus 
garbės, meldžiamės už kunigus; 

šeštoji, ketvir tadienis - mel-

K. 

£">i eną vilką nelengva įvilioti į 
^ ^ spąstus, ypač kai yra pakan-

" karnai jį saugančių nuo pavo
jaus. Panašiai įvyko ir Lietuvoje 
pastaruoju metu: nors partijose 
netrūko užsidegusių „medžioklės 
misija", bet visi pasiruošimai — ir 
pažadai prie tos medžioklės prisi
dėti — iširo, kai ketinimus reikėjo 
paremti konkrečiais veiksmais. 

Premjeras Algirdas Brazaus
kas vėl vikriai išsisuko iš jam 
spendžiamų spąstų: sukurti Seime 
komisiją, kuri nuodugniai ištirtų 
neaiškius dabartinės Brazauskie
nės verslo labirintus. Galbūt tose 
užuolankose bei vingiuose net ir 
uoliausios (žinoma, opozicinės) 
komisijos nebūtų radusios jokių 
„neskaidrumų", bet bent visam 
laikui užbaigusios nuolatinius įta
rinėjimus. Tuomet premjeras būtų 
galėjęs ramiai tęsti savo ramią 
karjerą Vyriausybės viršūnėje ir iš 
opozicijos pastangų skaniai pasi
juokti. Dabar, deja, tie labirintai 
taip ir liko kupini šešėlių. Koks, ro
dos, premjerui — ir jo šalininkams 
Seime — tikslas palikti šią košę 
neiškabintą ir puodą neišplautą? 

O visgi šios savaitės ketvirta
dienį Lietuvos Seime buvo suvai
dinta dar viena komedija, kai val
dančiajai daugumai pavyko atmes
ti opozicijos pasiūlytą ir tvirtai stu
miamą nutarimo projektą dėl mi
nistro pirmininko „šeimos verslo 
reikalų tyrimo parlamentinėje ko
misijoje". 

Balsavimo procesas tikrai ver
tas įrašyti į istorijos puslapius. 
Pranešama, kad 55 Seimo nariai 
balsavo už nutarimą, 42 pasisakė 
prieš, o 24 susilaikė. Ir čia, ger
biamieji, paprasta matematika: 
prie 42 pridėjus 24, jau gauname 
66 (prietaringieji sakytų, kad šis 
skaičius — velnio ženklas, todėl 
balsavimo nesklandumus galė
tume sumesti lietuviškam pin
čiukui, pamojavusiam savo uodega 
ir sumaišiusiam opozicijos pla
nus), vadinasi, visu dešimtuku 
daugiau, negu balsavusių už nu
tarimą steigti komisiją... Kaip 
susilaikiusieji suplakti su pasisa
kiusiais prieš — tai jau kita „ma
tematikos formulė"... 

Ką dabar darys opozicija? 
Kreipsis į Konstitucinį Teismą, į 
Seimo Etikos ir procedūrų komisi

ją, į Strasbūrą ar garsiai nusikeiks 
(žinoma, tik lietuviškai) ir pradės 
dairytis kitų darbų, pagaliau įsi
tikinę, kad senosios nomenkla
tūros net ir žemės drebėjimas ne
pajudins? Ats isakius bergždžių 
pastangų kur t i komisijas (dar 
niekuomet jokia valdžios komisija 
nebuvo veiksminga), pradžiugintų 
ne tik Seimo valdančiąją dau
gumą, bet ir „artimą užsienį", ku
riam, be abejo, svarbu „senų pažįs
tamų ir draugų" gerovė, kad jie 
galėtų niekieno nekliudomi išsi
laikyti savo patogiose pozicijose ir 
galbūt ateityje dar daug naudingų 
„glaudžiam ta rp tau t in iam ben
dravimui" darbų atlikti. 

Reikia tik pasidžiaugti, kad 
LR Seimas turi tokių tvirto cha
rakterio narių, kaip Česlovas Jur
šėnas, kuris jokiu būdu nesutiko 
posėdžio pirmininkavimo užleisti 
kam kitam; arba Darbo partijos 
vadovo Seimo pirmininko pava
duotojas Viktoras Muntianas, ku
ris vykusiai atmetė komisijų suda
rymą, primindamas, kad „praėjusį 
dešimtmetį, privatizuojant 'Drau
gystės' viešbutį, valdžioje buvę 
konservatoriai galėjo kontroliuoti 
šį procesą". Tad kuo čia dėtas pre
mjeras Brazauskas, jei anuomet 
Kristina net jo žmona nebuvusi... 

Ir kas gali pasakyti, kad lietu
viai neparodo dėkingumo? Štai 
premjeras Brazauskas, paaiškėjus 
balsavimo rezultatams, šiltai pa
dėkojo Seimui ir savo šalininkams, 
prižadėdamas nesitraukti iš savo 
pareigų, žinoma, jei nebus toliau 
puldinėjamas. ,,Aš manau, kad 
Seimas parodė savo didelį rūpestį 
manimi, labai ačiū", — sakė A. 
Brazauskas. 

Visgi su jo teigimu, kad „tei
singumą turi įgyvendinti teisinės 
institucijos, o ne parlamentinės 
komisijos", reikia sutikt i . Visos 
misijos Seime kurti komisijas yra 
nelabai veiksmingos, ne tik prem
jero „šeimos verslo tyrimo" atveju. 
Galime prisiminti ir kitą nepa
vykusį mėginimą sudaryti komisi
ją (pasiūlytą l iberaldemokratų) 
dabartinio užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio praeičiai 
tirti. O šis reikalas jau truputį 
„kitokios spalvos", kaip Brazaus
kienės viešbučio verslas. 

džiamės už krikščioniškąją žinias-
klaidą ir jaunimą; 

septintoji, penktadienis - mel
džiamės už piligrimus; 

aštuntoji, šeštadienis - mel
džiamės už mokytojus ir kate
chetus; 

devintoji, sekmadienis - Kris
tus karalius, meldžiamės už tėvynę. 

Monsinjoras sakė, švęsiąs jau 
aštuntuosius atlaidus Aušros Var
tuose. Kiekvienais metais klebonas į 
atlaidus kviečia vis kitų tikinčiųjų 
grupę. Kviesdavo menininkus, staty
bininkus, mokytojus. Į mano klau
simą, ar yra kvietęs politikus, mon
sinjoras, nusišypsojęs atsakė, jog iki 
šiol dar nėra kvietęs, nes nepaste
bėjo, kad juos atlaidai domintų, bet 
priėmė tai kaip pasiūlymą, sutikęs, 
jog politikų taip pat užmiršti negali
ma, jiems taip pat reikia padėti. 

Lapkričio 16 d. bus meldžia

masi už kunigus, šv. Mišias koncele-
bruos kardinolas A. J . Bačkis. 

Piligrimų dieną (lapkričio 18 d.) 
į atlaidus atvyksta būrys piligrimų 
iš Kauno, šv. Mišias koncelebruos 
arkivyskupas S. Tamkevičius. 

Vladislovas Syrokomlė 1853 me
tais rašė: „...nepaisant blogo oro, 
atlaidai kasdien suburia po kelis 
tūkstančius maldininkų... Paskutinė 
diena, ar veikiau paskutinis vaka
ras, kurio metu laikomi baigiamieji 
mišparai, mažai teturi panašių viso
je krikščioniškoje Europoje. Visi Vil
niaus gyventojai pabyra į gatves, už
pildo bažnyčią, galeriją ir užlieja di
džiulę erdvę prieš Aušros Vartus, 
vos ne iki Rotušės aikštės. O visi 
vartai ir visa gatvė gausiai iliumi
nuoti, regis, kad tos ugnys išreiškia 
širdžių visuotinį užsidegimą tai, ku
rios globos šventę švenčia". 

Nukelta į 5 psl. 
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„NERINGOS" STOVYKLA ATVERIA SAVO DURIS 
STUDENTAMS 

RASA ARDYTĖ-1USKIENE 
IR CAIA STIRBYTE 

Jeigu būtų viena vieta, kuri 
rištų visas lietuvių jaunimo bangas 
Siaurės Amerikoje, tai ji yra „Nerin
gos" stovykla. Šis ypatingas žemės 
plotas Vermont valstijos kalnuose 
prasmingai atlieka tą svarbią už
duotį. Lietuviška studentija mielu 
noru ir pasiryžimu toliau tę*sė lietu
vybės išlaikymą užsienyje 2005 m. 
vasaros studentų stovykloje „Nerin
goje". 

„Neringoje" yra įprasta , kad še
šiolikmečiai baigia stovyklavimą 
vaikų tarpe. Nebent jaunuoliai grįž
ta vadovauti vaikų stovyklose arba 
dar po. kiek laiko „supakuoja" savo 
jaunas šeimas ir atkeliauja į šeimų 
stovyklas, mūsų brangūs idealistiški 
jaunuoliai ta rp 18 ir 23 metų dažnai 
neturi kur susiburti ir lavintis lietu
viškoje aplinkoje. Kaip tik šiam trū
kumui užpildyti yra rengiamos stu
dentų stovyklos. Jau nuo 1969 m. 
Putnam, Connecticut valstijos Sv. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo sese
rys rengia programas vaikams ir 
šeimoms „Neringos" stovykloje Ver
mont. Ypatingi būna tie metai , kai ir 
studentai gali kartu pabūti , pasi
mokyti. 

2005 m. vasarą stovyklavo 16 
studentų (iš jų du trečdaliai buvo 
vyrai). 

Stovyklautojai su" entuziazmu 
dalyvavo seminaruose ar užsiėmi
muose. Jų pačių kūrybingumas ir 
pasiryžimas tikrai kėlė visų nuo
taiką. 

Pasak stovyklautojo Ginto Stir-
bio: „Buvo puiku matyti s tudentus, 
susirinkusius iš viso rytinio pakraš
čio: Massachusetts , Pennsylvania, 
New York, Connecticut, Virginia ir 
New Jersey. Be to, buvo malonu ati
trūkti nuo paprastų vasaros pramo
gų ir susimąstyti apie studentiškus 
bei akademinius reikalus per dis
kusijas, seminarus ir pamokas. Jau
čiausi pasiruošęs grįžti į mokslus". 

Šioje stovykloje įvairūs, kantrūs 
žmonės vadovavo ir prisidėjo prie 
seminarų bei stovykloje eigos. Kul
tūros specialistai iš Lietuvos Alvy
das Alimas ir Darius Mockevičius 
tęsė visos vasaros darbą „Neringoje", 
su studentais, pravesdami vakaronę, 
naktinį žaidimą ir užsiėmimus. Taip 
pat iš Lietuvos dalyvavo Rasa Erc-
monienė-Varnienė ir Titas Varnas -
dramaturgai , rašytojai, pedagogai. 
Po ilgos vasaros Dainavoje ir Los 
Angeles, Varnai užbaigė savo dra
mos darbus „Neringoje". Studentų 
pažįstami iš „Neringos" žiemos sto
vyklos buvo Jonas Bielkevičius, 
stovyklos komendantas , ir Rasa 
Ardyte-Juškienė, programos direk
torė. Savaitės eigoje kursus ir dis
kusijas pravedė kun. David O'Rour-
ke, Sigita Šimkuvienė ir ses. Onutė 
Mikailaitė. 

Kun. David O'Rourke, kalifor-
nietis, rašytojas ir Lietuvos gerbėjas, 
pasakojo apie savo naują projektą -
dokumentinį filmą apie Lietuvos 
partizanų aukas . Aiškindamas apie 
filmo projektą, kun. O'Rourke padėjo 
konkrečiau suprast i , kaip realiai 
išreikšti savo lietuviškumą, artimoje 
ateityje mokslus užbaigus. 

Sigita Šimkuvienė, JAV Lie
tuvių Bendruomenės vicepir-minin-
kė jaunimo reikalams, atvažiavo 
supažindinti studentus su Jaunini') 
sąjungos organizacija ir ateinančių 

Daiis studentų stovyklautojų. Stovi iš kairės: Gaja Stirbytė, Kovas Juška, Dainius Kerikas, Aistis Juška, Simas Aronas, Gintas 
Stirbys, Liana Bieikevičiūtė, Jonas Bielkevičius, Darius Subatis, Aistė Vėlyvytė, Linas Vaškys; sėdi: Mantas Lingertaitis, 
Vytenis Krukonis, Jonas Bielkevičius, Rasa Ardytė-Juškienė. Rasos Ecmonienės-Varnienės nuotr. 

metų Pasaulio jaunimo kongresu. 
Studentams diskusijos buvo svar
bios, nes jie jaučia, kad „Neringa" 
yra jų ypatingi namai. Nesvargu, 
kur j ie nus ikraus ty tų mokslo a r 
darbo reikalais, „Neringa" pasilieka 
jų bazė. Skatinamos tokių sen
timentų, kalbos sukosi apie tai, kaip 
studentai galėtų atstovauti „Nerin
gai" per ateinantį kongresą. Darbai 
užsimezgė... 

Ses. Onutė Mikailaitė atvyko į 
„Neringą" kupina visokios literatū
ros ir žinių apie religiją Lietuvoje. 
Per diskusijas studentai susipažino 
su visomis religijomis, kurios seno
vėje buvo arba dabar egzistuoja Lie
tuvoje. Studentai aptarė religijos 
įtaką žmonių santykiams. Jie ap
mąstė moralinį ir religinį auklėjimą 
dabartinėje Lietuvoje, atsižvelgiant į 
Lietuvos vaikų elgesį. Diskutavo 
religinės krizės galimybę Lietuvoje. 

Rasa Ercmonienė-Varnienė ir 
Titas Varnas pravedė dviejų dienų 
seminarus apie Lietuvos teatro 
istoriją ir lietuviškumo išlaikymą 
dramaturgijoje. Visi turėjo progos 
pavaidinti keliose pjesėse, parašy
tose skirt ingais Lietuvos istorijos 
laikotarpiais. Teatro istorijos pamo
ka pasibaigė, kai visi suvaidino šiuo
laikišką roko operą. Rasa ir Titas 
dar parašė detektyvinę pjesę vado
vams vaidinti, o žiūrovams (t.y. stu
dentams) išspręsti. Tai buvo labai 
smagus proto miklinimo pratimas. 

Be minėtų įdomių programų, 
Rasa Ardytė-Juškiene ir Jonas Biel
kevičius pravedė diskusijas, vakari
nes programas ir įvairius žaidimų 
būrelius. Svarbiausia, šie vedėjai 
atliko vadovo ir patarėjo pareigas, 
puoselėdami jaunųjų švietimą ir 
susidraugavimą „Neringos" ateičiai. 

Be seminarų ir diskusijų, stu
dentai turėjo progos išvykti į Mount 
Olga - tai vienas iš žavingų kalnų 
netoli „Neringos". Užlipus į aukštį, 
galima matyti tris valstijas. Ta diena 
buvo dėkingai graži, šviesi ir saulė
ta. 

Kita išvyka buvo labai skirtinga 

Brattiebor i es te iv Kavine 
vardu „Mole's Eye Cafe" pravedė 
savonorių talentų vakarą. Stovyk
lautojai užsiregistravo dalyvauti , 
repetavo ir visa stovykla išvažiavo 
miestelio link. Kavinės savininkas 
pakvietė grupę „Neringa" ir pasigir
do dainos, akompanuojamos gitarų 
ir būgnelių. Stovyklautojas Gintas 
Stirbys padeklamavo savo eilėraš
čius. Studentai gražiai prisistatė ir 
paaiškino, kur ir kodėl jie stovyklau
ja. Koks įspūdis ne tik studentams, 
bet ir žiūrovams! 

Mantas Lingertaitis pasakojo 
savo įspūdžius: 'Neringos' studentų 
stovykla buvo proga grįžti atgal į 
stovyklą, kaip stovyklautojui, po tiek 
metų ir praleisti laiką su draugais 
gamtoje, o tai man yra brangu". 

Lokys Vėbra-Gust pareiškė: 
„Mes kartu lankėme programą, 
draugiškai žaidėme 'ultimate Fris-
bee' ir nors mums lengviau kalbėti 
angliškai, visi stengėmės kalbėti 

lietuviškai. Viena stovyklautoja, ku
ri pirmą kartą stovyklavo „Nerin
goje", t a ip pa t smagiai praleido 
laiką. Tai įrodo, kad 'Neringos' 
atmosfera ir žmonės kuria lietuviško 
šeimyniškumo jausmą". 

S tuden ta i j au ska t ina vienas 
kitą ir jus , „Neringai" dar nepažįsta
mus s tudentus iš visur, įsijungti į 
ateinančius stovyklos renginius. Yra 
galimybė, kad tarpušvenčio laiko
tarpiu bus rengiama žiemos studen
tų stovykla trečius metus iš eilės. O 
jeigu sniegas ir slidinėjimas Jūsų 
nežavi, pradėkite svajoti apie kitą 
vasarą „Neringoje". Jūsų lauksime 
atvirom rankom! 

Norinčius daugiau sužinoti apie 
„Neringos" stovyklos veiklą, kviečia
me apsilankyti w w w . n e r i n g a . o r g 
svetainėje arba skambinti stovyklos 
vedėjai Vidai Strazdienei, tel. 978-
582-5592. Iki pasimatymo „Nerin
goje » t 

PLINTA NETRADICINIAI VARDAI 
Didžiojoje Britanijoje tarp tėvų 

plinta nauja mada — duoti savo vai
kams ne tradicinius, o naujoviškus, 
neretai keistus vardus, pranešė 
šalies žiniasklaida. 

Jei išgirsite britą šaukian t 
„Ikea", nepagalvokite, jog jis omeny
je turi Švedijos prekybos baldais tin
klą. Greičiausiai šis kreipinys bus 
skirtas jo mažajai dukrelei. O kavi
nėje garsiai „Moeto" ieškantis žmo
gus bus ne šampano gerbėjas, o 
tėvelis, ieškantis savo sūnaus. 

Šie du pavyzdžiai tik dalelė visų 
netradicinių vardų, kuriuos pasiren
ka Britanijos gyventojai. Anot civi
linės metrikacijos biuro, per praėju
sius 12 mėnesių neįprastų vardų skai
čius išaugo net 20 procentų. Dauge
lis tėvų seka garsenybių pavyzdžiu. 
Pavyzdžiui, aktorė Gvvyneth Paltrovv 
savo dukrelę pavadino Apple. Todėl 
Britanijos vaikų darželiuose jau 
ne t rūks ta Apricot ar Paprica. Mėgs
tami ir kitokie su gamta susiję var
dai: Sunshine ar Tiger. ELTA 

ARGENTINIETE GYVENA LIZDE 

* un. Kad sT-incnTa: ž i ū r o v ų 
dėmesio centras. 

Argentinos vakaruose gyvenanti 
Roxana Pons iš šakų iš pagalvėlių 
medyje prie San Rafael geležinkelio 
stoties susikrovė lizdą ir apsigyveno 
jame. „Laikiausi patarimų, išdėstytu 
knygoje Ei Cobijo". aiškinančioje* 
kaip -••krauti įjcra iizda: bcskaitaru 

man šovė į galvą fantastiška mintis", 
— pasakojo ji laikraščiui „Las 
Ųlt imas Noticias". 

„Nesu benamė, turiu namą, ku
riame galėčiau gyventi, jei norėčiau. 
b»t as pasirinkau medj". — sake R. 
P ns. ELTA 

http://www.neringa.org


DRAUGAS, 2005 m. lapkričio 12 d., šeštadienis 

SUBTUUM 
PRAESIDIUM 

Atkelta iš 3 psl. 
Atlaidai būdavo užbaigiami, 

išilmingai giedant litaniją, kurios 
metu dalyvaudavo geriausi miesto 
solistai ir miesto orkestras. 

Klebonas taip pat sakė, jog Švč. 
Marijos Globos atlaidai visuomet 
būna labai įspūdingas reginys, 
atsiliepiantis kiekvieno tikinčiojo 
širdyje. „Negalima lyginti žmonių 
gausos per atlaidus ir per kitas 
metines šventes. Net per šv. Kalėdas 
ir per šv. Velykas būna mažiau 
žmonių", — sakė monsinjoras. 

Kokia brangi yra Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motina tikin
tiesiems, galime spręsti vien iš to, 
kad Vatikane lietuvių kunigų rū
pesčiu buvo įrengtas Aušros Vartų 
lietuvių koplytėlė, kurioje yra Vil
niaus paveikslo kopija, ir kurį 
puošia tie patys žodžiai, kaip ir Vil
niaus Aušros Vartų koplyčios fa
sadą. Tie žodžiai yra iš seniausios, 
Šv. Marijai skirtos, maldos „Sub 
tuum praesidium" (Tavo apgynimo 
šaukiamės). Kardinolas A. J. Bačkis 
savo pratarmėje Vilniaus Aušros 
Vartų vadovui sako, jog, popiežiui jį 
paskyrus vyskupu, šiuos žodžius 
pasirinkęs savo šūkiu. 

ALTas REMIA KOMUNIZMO 
AUKŲ PAMINKLĄ 

Statyba prasidės pavasarį 

Amerikos Lietuvių taryba pra
neša, kad jau šį pavasarį Komu
nizmo aukų paminklo statyba bus 
pradėta JAV sostinėje Vašingtone. 
Paminklo statybos komitetas įveikė 
paskut inę kliūtį, kai Vašingtono 
planavimo komisija vienbalsiai pa
tvirtino numatyto paminklo planą. 
J is bus pastatytas netoliese nuo 
sostinės Kapitolijaus, prie Massa-
chuset ts ir New Jersey gatvių 
sankryžos. Numatyta baigti pamink
lo statybą iki metų pabaigos. 

Statulos atvaizdas — 
tarptautinis 

Paminklo fondo pirmininkas dr. 
Lee Edwards pasidžiaugė gavęs 
galutinį sostinės administracijos pri
tarimą. Jis pastebėjo, kad paminklui 
surasta derama vieta priešais gar
saus Georgetown universiteto Teisės 
mokyklą. Pagal miesto apskaičia
vimus, pro minėtą sankryžą kasdien 
pravažiuoja apie 20,000 automobi
lių. Paminklui skirtoje 900 kvadra
tinių pėdų aikštėje ant granito paky
los stovės Demokratijos statula. 

Fondo pirmininkas pažymėjo, kad 
statulos išvaizda bus ta rp tau t inė , 
panaši į New York esančią Laisvės 
statulą. Praeiviams paminklas pri
mins apie 100 milijonų komunizmo 
priespaudos aukų. 

Pagerbtas 
popiežius J o n a s Pau l ius II 

Šių metų gruodžio 13 d. pamink
lo fondas ruošia metinį renginį, per 
kurį bus įteiktas Truman-Reagan 
Laisvės medalis. Šiais metais bus 
pagerbtas popiežius Jonas Paul ius II 
pomirtiniu žymeniu, kurį p r i ims 
Vatikano Apaštalinis nuncijus ar
kivyskupas Montalvo. 

Dalyvavo ALTo kongrese 

Prieš kelias savaites paminklo 
fondo pirmininkas dr. Lee Edwards 
lankėsi Čikagoje, kur dalyvavo ALTo 
kongrese. Jo metu padarė išsamų 
pranešimą apie paminklo projektą. 
Norintys prisidėti prie paminklo 
įgyvendinimo ar gauti daugiau infor
macijos apie paminklo projektą, gali 
kreiptis į ALTo būstinę. 

ALTo p r a n e š i m a s 

Senelis 
nutarė stoti 

į universitetą 
Pietų Afrikoje 84 metų pen

sininkas nu ta rė vėl stoti į univer
sitetą, kai po pirmojo nesėkmingo 
mėginimo įstoti prabėgo 66 metai. 
Timamba Ghauke jau išlaikė sto
jamąjį matemat ikos egzaminą ir 
sakė, jog tai buvęs tartum lengvas 
pasivaikščiojimas. 

Beje, egzaminuotoj ai net buvo 
suteikę buvusiam prekybininkui 
papildomo laiko, bet šis atliko 
užduotis gerokai anksčiau. 84 metų 
vyriškiui dar liko tokie egzaminai: 
anglų kalba raštu, verslo ekonomi
ka, buhalter inė apskaita, istorija. 
Paklaustas , kodėl jis ryžosi laikyti 
egzaminus, jis atsakė: „Pastaruoju 
laiku pasijutau nekaip, tai norėjau 
pasitikrinti, ar galėsiu būti geras ir 
protingas senelis". 

T. Chauke, ketinantis studijuoti 
buhalteriją ir ekonomiką sakė esąs 
maloniai nustebintas jam rodomu 
dėmesiu. „Maniau, jog tai bus mano 
mažyte paslapt imi , tačiau dabar 
supratau, kad niekas šioje žemėje 
negali likti paslaptyje", —sakė jis. 

ELTA 

Noro pakeliauti, pamatyti kitus kraštus, kaip 
ir pas daugelį, atsiranda dažnai ir mums, 

nors ir ne kiekvieną vasarą. Tačiau pasitaiko vie
nokių ar kitokių nenumatytų kliūčių, susi-
trukdymų ir kelionių planus paliekame ateičiai. 
Kelionių agentūros vis gundo, nepagaili ir siunčia 
per ištisus metus įvairiausių viliojančių pasiū
lymų, bet kai imame rinktis vieną ar kitą kelionę, 
apsispręsti nėra taip lengva. Beieškodami idealios 
kelionės, kuri abiem patiktų, vis surandame ko
kių nors trūkumų: vienam klimatas ne prie šir
dies — dažnai lyja, kitam atrodo kaina per aukšta 
— kažkas vis ne taip, kaip abiem norėtųsi. Bedel-
siant, besidairant, žiūrim, ateina ir praeina ke
liavimui patogus metus, o mes taip ir liekame 
atostogauti Union Pier prie mums įprasto ežero. 
Vasarai praėjus, teisinamės, kad ir Michigan ne
buvo taip blogai. 

Panašiai kelionių planais pradėjome ir pra
ėjusią vasarą. Tačiau šį kartą, jau nuo ankstyvo 
rudens sutarėme, kad, kaip ten bebūtų, reikia pa
galiau ir toliau pajudėti, juk metai eina. Vartėme 
„Insight" kelionių katalogą — yra tokia bri tams 
priklausanti kelionių agentūra, jos pasiūla anks
čiau porą kartų yra jau tekę pasinaudoti ir sąly
gomis bei teiktomis paslaugomis buvome gan 
patenkinti. Šį kartą mūsų dėmesį patraukė įdomi 
ekskursija po pietų Prancūziją. „Užtiktai" kelio
nei pritarė ir duktė Rūta su žentu. Prieš metus 
laiko Edmondas su grupe studentų pavasario 
semestrą praleido Briuselio universitete, Belgi
joje, tad per Velykų atostogas jie išsinuomavo 
automobilį ir keliaudami po Europą, lankė šiame 
kataloge minimas vietoves; kartu važiavo ir dvi 
mokyklinio amžiaus dukros — Sigita ir Ina. Ke
lione visi buvo patenkinti ir mus tikino: „Važiuo
kite, ten jums patiks!" 

Iš tikrųjų, nemažą pietų Prancūzijos dalį 
prieš daugiau nei tuziną metų yra tekę ir man ap
keliauti su moksleivių ekskursijomis. Su jais ap
lankėme Monaco, netoliese esantį Nicos kurortą ir 
nedidelę pietines Prancūzjos dalį. Tai vis turistų 
pamėgtos vietos, jos būdavo patrauklios ir jau
nimui. Tačiau šiais metais mus sudomino plates
nė pasiūla: daug įdomių istorinių bei kultūrinių 
židinių, nors jos mažesnėse vietovėse. į kurias su 
moksleiviais užsukti netekdavo, tačiau mums 
atrodė vertos dėmesio. Pagaliau ir apsisprendėme 
priėmėme Rūtos ir Edmondo peršamą planą, ypač 
kai jie parode nemažą pluoštą iš kelionės par
sivežtų puikių nuotraukų. Kataloge buvo pora pa
našių ekskursijų — viena glaustesne, o kita ilges
nė. Užsisakėme 17-os dienų kelionę ..Krašto ke
leliais po Prancūziją", prasidedančia liepos 1 
dieną. 

Į ŽYDROJO KRANTO 
IR LEVANDŲ KRAŠTĄ 

tUOZAS KONČIUS 
Nr. 1 
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Rūpestingai laikydamiesi „Insight" įstaigos 
nurodymų, nedelsdami iš anksto pradėjome 
ruoštis mus sugundžiusiai kelionei. Pradėję at
rinkinėti, ką pasiimti, pastebėjome, kaip ne kartą, 
ir šį sykį, nebus lengva viską sutalpinti į vieną la
gaminą. Ir to reikia, ir tas būtų ne pro šalį... 
Tvarkaraštyje buvo nurodyta: į bagažą galima ati
duoti tik vieną lagaminą, o su savim į lėktuvą pa
siimti kitą, mažesnį — rankinį. Pagaliau, peržiū
rėję ir perdėlioję viską keletą kartų — lagaminai 
buvo sukrauti. Turiu pripažinti, moterys išradin
gesnės, šitokiu atveju turi gerą nuojautą, ko būti
nai reikia ir kaip geriau viską susidėti, be ko gal 
bus galima apsieit. Susitvarkėme taip, kaip 
reikėjo, viršsvorio nebuvo ir lagaminai nesunkiai 
užsidarė. 

Išvykdami į oro uostą, džiaugėmės, jog Čikagoje 
paliekame tvankią šilumą, tikėdamiesi, kad 

Prancūzijoje bus vėsiau. Iš tikrųjų, nuvykę taip ir 
radome. Didesnę kelionės dalį lydėjo šiltos, net-
vankios dienos, tik poroje vietų, Alpių apylinkėse, 
truputį daugėliau kliuvo lengvo lietaus. 

Kelionę į Paryžių buvome užsisakę per Ame
rican Airlines bendrovę. Paskutinius trejetą metų 
lėktuvais nesinaudojus, šis skrydis mus kiek ap
vylė. Nepastebėjome ir neįvertinome anksčiau 
lėktuvuose teiktų įprastų paslaugų bei patarnau
tojų atidumo. Tiesa, sugriežtintas teroro apsaugos 
patikrinimas, nebuvo toks labai griežtas, kaip 
taisyklėse nurodyta ir kokio tikėjomės. Į oro uostą 
atsargumo dėliai prisistatėme, užuot dviejų va
landų prieš skrydį, net prieš trejetą, ko visiškai 
nereikėjo. Į lėktuvą atiduodamų lagaminų patik
rinimas ilgai neužtruko, praėjome per gerą pusva
landį. Tik prie elektroninio rankinio lagaminėlio 
ir asmens patikrinimo, susidarė ilgesnės eilės, bet 
ir čia ilgai nevargino. Laukimo salėje turėjome gal 
net per daug laiko, pabodo belaukiant skrydžio. 
Laukiamasis buvo perpildytas keleiviais, atsisėsti 
vietų ne visiems užteko, prisiėjo pastoviniuoti, ar 
pabodus, vaikštinėjome ilgais terminalo korido
riais. Mūsų lėktuvas šį sykį vėlavo, į perpildytą 
laukiamąjį ėmė rinktis keleiviai ir kitam - k a 
džiui. 

Po gero pusvalandžio ar daugiau, prisiartino 
iš San Francisco pasivėlinęs mūsų lėktuvas. 

Paskubom tarnautoja paruošė lėktuvą ir nedel
siant buvome pakviesti užimti savo vietas nakties 
skrydžiui per Atlantą. Beskubant , žinoma, 
ne t rūko susikimšimo ir nesklandumų. Užuot 
pirmykščio entuziazmo, pasigirdo nepatenkintų 
murmesys . Susėdus patarnautojos neskubėdamos 
tvarkėsi pagal nustatytą rutiną, į nepatenkintųjų 
m u r m e s i u s bei nus i skundimus nekreipdamos 
daug dėmesio. 

Papras ta i ilgų skrydžių metu būna įjungiami 
videofilmai, o, nenorint žiūrėti filmo, ekrane 

galima stebėti patį skrydį: jo aukštį, lauko, vietos, 
į kur skrendam, temperatūrą; nuotolį myliomis ir 
kilometrais nuo Čikagos bei kiek laiko dar liko 
skristi ir 1.1. Viskas labai aišku — tik sek ekraną, 
kol pagaliau užsnūsi. Po vakarienės daugelis ir šį 
sykį tikėjosi pamatyt i kokį filmą, tikriausiai 
komediją, kad prieš užmiegant galėtų smagiai 
pasijuokti. 

Šią nakt į viskas vyko paskubom, be to, su
šlubavo videoekranai: didysis ekranas lėktuvo 
centre nieko nerodo ir gana: vienur kitur šoniniuo
se mažiukuose ekranėliuose vaizdas pasirodė, bet 
ir tai ne visuose. Bus daugiau. 

Vos atvykus i Paryžių, pirmiausia akys nukrypsta i 
Eifelio bokštą. 



DRAUGAS, 2005 m. lapkričio 12 d., šeštadienis 

Operos dainininkas V. Noreika 
švenčia 70-metf 

Greitojoje pagalboje — „ lavonų verslas n 

V. Noreikos tenoras skambėjo su jo mokinių balsais. 
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 11 d. (ELTA; 
— Lietuvos operos da in in inkas pro
fesorius Virgilijus Noreika savo 70-
metį pažymėjo Nacionalinio operos 
ir baleto teatro, ku r i am at idavė dau
giausia savo kūrybinių metų, sceno
je. Jubiliejiniame maes t ro koncerte 
su savo profesoriumi dainavo didelis 
būrys buvusių ir dabar t in ių V. No
reikos mokinių. 

Jubiliatą, sveikino ir iškilmingo 
koncerto klausėsi premjeras Algir
das Brazauskas, profesoriaus kolega 
— kultūros ministras ir operos dai
nininkas Vladimiras .Prudnikovas , 
Nacionalinio operos ir baleto teatro, 
Muzikos ir teatro akademijos, dau
gelio koncertinių ir k i tų kultūros 
įstaigų vadovai, daugybe dainininko 
talento gerbėjų. 

Jubiliejiniame koncerte V. No
reika atliko mėgs tamiaus ius voka
linius kūrinius, operų ari jas iš savo 
milžiniško reper tuaro . Profesoriui 
antrino užsienio operos scenose dai
nuojantis tenoras Edga ra s Montvi-
das, kiti V. Noreikos išugdyti žinomi 
įvairių kartų dainininkai , t a rp jų — 
Algirdas Janutas , Audr ius Rubežius, 
Arvydas M a r k a u s k a s , Giedrius 
Prunskus, Mindaugas Zimkus, Liu
das Norvaišas, Kęstut is Alčauskis, 
Arūnas Malikėnas, Laimonas Pau-
tienius, Dainius Puišys, Ignas Mi
siūra ir kt. Dain in inkams pri tarė 
Lietuvos nacionalinio operos ir bale
to teatro simfoninis o rkes t r a s , 
pianistai Lina Giedrai tytė ir Alek
sandras Vizbaras, smuikininkė An

gelė Litvaitytė bei Povilo Jaramino, 
Jaroslavo Cechanovičiaus ir Zigmo 
Žuko trio. Jubiliejinį koncertą diri
gavo maestro Vytautas Viržonis. 

V. Noreika 1958 m. su pagyrimu 
baigė tuometinę Lietuvos valstybinę 
konservatoriją (dabar Muzikos ir 
t ea t ro akademija). Dar būdamas 
operos legendos Kipro Pet rausko 
s tudentas , pradėjo dirbti Lietuvos 
operos ir baleto teatre. Čia 1959 m. 
V. Noreika padainavo Alfredą Giu-
seppe Verdi „Traviatoje" — vieną 
mėgstamiausių ir daugiausiai kartų 
atl iktų savo vaidmenų. 1965 - 1966 
m. dainininkas stažavosi Milano „La 
Seal"" teatre, čia parengė šešias ope
rų partijas, o vieną iš jų — Pinker-
toną Giacomo Puccini „Madam But-
terfly" — dainavo šioje garsiausioje 
operos scenoje. 

Maestro kūrybinėje biografijoje 
— per 40 vaidmenų. Dainininko bal
sas skambėjo beveik visuose žemy
nuose, jam plojo Maskvos Didžiojo, 
Buenos Airių „Kolon", Paryžiaus 
„Grand opera", Milano „La Scala" ir 
ki tų įžymių teatrų žiūrovai. Dainuo
ta daugiau nei 30-yje užsienio teat
rų, dalyvauta per tūkstantį spektak
lių, surengta apie 600 solo koncertų, 
įrašyta dešimtys solinių ir su kitais 
atlikėjais įdainuotų plokštelių. 

V. Noreika — Lietuvos muzikos 
akademijos profesorius, Nacionali
nio operos ir baleto teatro Operos 
studijos vadovas, savo vokalinę ir 
sceninę patirtį perteikiantis šios stu
dijos stažuotojams. 

* Vyrų k r e p š i n i o k o m a n d ų 
Euro lygos A g r u p ė s a n t r o j o r a t o 
r u n g t y n ė s e p e r g a l ę (63:58) p r i e š 
Vitoria „Tau Ceramica" f Ispanija) 
Kauno sporto halėje nuskynęs Kau
no „Žalgiris" užsidirbo abiejų ko
mandų trenerių pagyr imus . „Žalgi
rio" vyriausiasis t r ene r i s Antanas 
Sireika prisipažino, kad labai sunku 
buvo per porą treniruočių įkvėpti 
žalgiriečiams kovingumo dvasią, bu
vo matyti sukrėt imas, kai komandos 
kapitonas Tanoka Beard gavo t rau
mą. „Žalgirio" vyriausiasis t reneris 
džiaugėsi, kad Kauno krepšininkai 
galėjo kovingai sužaist i ir tokioje 
situacijoje. A. Sireika ne kartą pa
kartojo, jog liko pa tenk in ta s visais 
:ki vieno aiksTeieje pasirodžiusiais 
zal^nneciass. ypač Darjušu Lavnno-
vjcHjmi ..Tau Cerami~a" vyriausia
sis treneris Pedro Mar tknez sake, 
kad ..'Žalgiris' tiesiog žaidė geriau". 

* A n t r ą j ą p e r g a l ę m o t e r ų 
k r e p š i n i o Eu ro lygos v a r ž y b ų C 
g r u p ė j e iškovojo Vi ln iaus „Lie
t u v o s t e l e k o m o " komanda, namie 
net 44 taškų skirtumu — 88:44 įvei
kusi Neapolio „Phard" (Italija) krep
šininkes. Nugalėtojų komandai Ire
na Baranauskai tė pelnė 16, Jurgi ta 
Štreimikytė-Virbickienė ir amerikie
tė Katie Douglas — po 14, o Rima 
Valentienė ir Sandra Valužytė — po 
12 taškų. 

* K e t v i r t a d i e n i Kinijoje pas i 
b a i g u s i o s e P a s a u l i o p a r k ų t u r o 
t a u r ė s o r i e n t a v i m o s i s p o r t o var
ž y b o s e L i e t u v o s a t s t o v ė s Ieva 
Sargautyte ir Dainora AJšauskaite 
galutinėje įskaitoje užeme atitinka
mai ketvirtąją ir dešimtąją vietą. 
Varžybų nugalėtoja tapusi Čekijos 
sportininke Dana Brozkova surinko 
121 tašką I. Sargautyte — 85, o D. 
AJšauskaite — 42 taškus. 

Atkel ta iš 1 psl . 
tačiau tvirtino, esą tarp jų yra 
GMPS Medicinos darbuotojų profe
sinės sąjungos pirmininko Tadeušo 
Rodzo pavardė. 

R. SagždaviČius teigė, kad vyks
tant ikiteisminiam tyrimui jis jau 
davė parodymus, tą patį yra padarę 
ir kai kurie kiti medikai. 

Penktadienį grupė GMPS medi
kų su T. Rodzu priešakyje vykdė pro-
esto akciją, kurioje reikalauja R. 

Šagždavičiaus nušalinimo. Profsą
jungos darbuotojai kaltina GMPS di-
re<torių lėšų iššvaistymu. 

Pats R. SagždaviČius teigia, kad 
patyręs Vilniaus miesto savivaldy
bės spaudimą ketvirtadienį parašė 
prašymą atleisti, tačiau dabar nus

prendęs vėl grįžti eiti savo pareigų. 
„Atsistatydinau, nes maniau, 

kad tai galėtų padėti viešajam inte
resui ir netrukdytų stoties veiklos. 
Ketvirtadienį mano atsistatydini
mas sukėlė priešingą reakciją, dar
buotojai nenori taikstytis, kolekty
vas paprašė likti", — aiškino R. 
SagždaviČius. 

Tuo tarpu į spaudos konferenciją 
atėjęs T. Rodzas neigia, kad GMPS 
buvo marinami ligoniai. 

„Dabar norima mūsų darbuoto
jus apkaltinti, kad buvo specialios 
injekcijos ir žmonės buvo marinami 
— to tikrai nebuvo. Nė vieno tokio 
fakto nėra", — aiškino jis. Tačiau jis 
neneigė bendravęs su laidojimo fir
mų atstovais. 

Universitetas buvo aukso kasykla dėstytojams 

Atkel ta iš 1 psl . 
kaip panaudoti specialiosios progra
mos lėšas. 

Kam jas skirti, sprendžia uni
versiteto Senatas. Todėl naudoda
masi šia spraga, aukštoji mokykla iš 
specialiosios programos lėšų esą mo
ka nepagrįstai didelius atlyginimų 
priedus, priemokas ir premijas. Jau
ni dėstytojai parlamentarams yra 
skundęsi, kad šios privilegijos priei
namos tik aukštesnes pareigas uži-
mantiems ir įtakingesniems asme
nims. 

Ataskaitoje taip pat nurodyta 
nemažai pastabų dėl 22 viešųjų 
įstaigų, kurių steigėjas arba dalinin
kas yra VU. Teigiama, kad šios įstai
gos yra dar vienas būdas dėstyto
jams gauti papildomų pajamų. Mat 
universitete dėstantys žmonės tuo 
pačiu metu tampa ir viešųjų įstaigų 
— institutų, mokslo ir konsultacijų 
centrų darbuotojais. 

„Jei paskaičiuotume, kiek šie 
žmonės pagal gaunamą atlyginimą 
turėtų realiai dirbti, paros neuž
tektų. Kai kurie pagal dokumentus 
dirba 34 valandas ir panašiai", — sa
kė vienas Audito komiteto narys, 
prašęs neminėti jo pavardės. 

VU yra devynių viešųjų įstaigų 
steigėjas ir dalininkas. 40,000 litų 
aukštoji mokykla yra investavusi į 
„Saulėtekio slėnį", 10,000 — į Vil
niaus universiteto leidyklą, 4,000 — 
į Teisės kliniką, po 1,000 — į Vil
niaus universiteto būstą ir Naciona
linės plėtros institutą, 600 litų — į 
Vilniaus verslo konsultacinį centrą, 
100 litų — į Visorių informacinių 
technologijų parką, 1 litą — į Stu
dijų užsienyje informacijos centrą. 
Dar 300 litų investuoti į šiuo metu 
likviduojamą ne pelno įmonę Vil

niaus mokslinį parką. 
Aukštoji mokykla yra tarp Vers

lo mokymo metodinio konsultacinio 
centro, Verslo informacijos ir konsul
tacijų centro, Vilniaus verslo konsul
tacinio centro, Kultūros paveldo aka
demijos, Nacionalinės plėtros insti
tuto, Ukrainos instituto, Visorių in
formacinių technologijų parko, Eu
ropos integracijos studijų centro, Ry
tų Europos žydų kultūros ir istorijos 
tyrimų centro, Strateginių studijų 
centro, VU regioninių projektų val
dymo centro, Lietuvos verslo vady
bos instituto steigėjų. 

Pasak VU, šių viešųjų įstaigų 
pagrindiniai tikslai yra šalies ir uni
versiteto įtakos stiprinimas tarptau
tinėje erdvėje, duomenų apie Lietu
vos vidaus politinę, ekonominę, so
cialinę, informacinę studiją rinki
mas, informacijos apie mokslą ir stu
dijas skleidimas suinteresuotiems 
asmenims užsienyje, ryšių su kitose 
šalyse besimokančiu jaunimu palai
kymas. 

Įstatymai universiteto dėstyto
jams nedraudžia dirbti ir viešosiose 
įstaigose, nes jie nėra valstybės tar
nautojai. Pasak par lamentarų , 
„dirbti kitose vietose nėra blogas da
lykas, bet nereikėtų tuo piktnau
džiauti". 

Audito komitetas , apsvarstęs 
VU finansinio audito ataskaitą, nus
prendė pasiūlyti Vyriausybei deta
liai reglamentuoti valstybinių aukš
tųjų mokyklų mokslo darbuotojų, 
dėstytojų ir tyrėjų darbo užmokestį. 

Anot VU rektoriaus Benedikto 
Juodkos, auditorių nurodytų trūku
mų universiteto veikloje anksčiau iš 
tiesų būta ir juos lėmė netinkamas 
kai kurių darbuotojų darbas, tačiau 
dabar jų esą nebeliko. 

Vaišes vežė purvinu sunkvežimiu 
Vilnius, lapkričio 11 d. 'BNS) — 

l Šiaulių viešojoje P.Višinskio biblio
tekoje vykusias Amerikos skaityklos 
atidarymo iškilmes besirinkusius 
šiauliečius nemaloniai nustebino 
prie šios įstaigos stoviniuojantis pur
vinas sunkvežimis. 

Paaiškėjo, jog Šiaulių kavinė 
„Savana" tokiu transportu atgabeno 
JAV ambasados užsakytas vaišes. 
Pievele aptrauktos lėkštės su įvai
riais gardumynais buvo tiesiog išri
kiuotos ant purvinų puspriekabes 
grindų. 

Maisto produktų pervežimo bū
das nustebino ne tik į biblioteką su
gužėjusius svečius, bet ir vakaro šei
mininkus. Žurnalisto padarytas nuo
traukas išvydęs JAV ambasados pir
masis sekretorius Anthony A. Pahi-

gian neįstengė nuslėpti nuostabos: 
„Esu labai nustebęs. Tačiau tai ne 
mūsų kaltė - mes tik užsakėme ka
vinėje tai, ką reikia patiekti ant sta
lų. Esu jums labai dėkingas". 

Iškilmės Šiaulių bibliotekoje vy
ko pirmosios mūsų šalyje Amerikos 
skaityklos atidarymo proga. Visame 
pasaulyje panašius centrus steigian
tys amerikiečiai P. Višinskio biblio
tekai padovanojo įvairios kompiute
rinės technikos, knygų, žurnalų, 
mokslinės literatūros, muzikos įrašų 
už daugiau kaip 120,000 litų. 

Amerikos skaitykloje įkurtos dvi 
visiškai kompiuterizuotos darbo vie
tos. JAV ambasadorius Lietuvoje 
Stephen Mull sake. jog lietuviams 
norėta suteikti progą daugiau suži
noti apie JAV. 
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5 mi 
Pasaulio naujienos 

(Remiantis AFP, Reuters, AP, interfax, iTAR-TASS, BNS 
žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

ATĖNAI 
Atėnuose ir Graikijos šiaurėje 

anarch i s ta i , r e i k š d a m i paramą 
Prancūzijos r i a u š i n i n k a m s , daužė 
prancūzų kul tūros institucijų lan
gus, į jų pas t a tus svaidė dažus ir 
aprašė sienas šūkiais . Maždaug 50 
žmonių su gobtuvais ir šalmais, ku
rie nešėsi r audonas ir juodas vėlia
vas, į Atėnų centre esantį Prancūzų 
insti tutą penktadienio rytą svaidė 
akmenis ir butel ius su dažais. Buvo 
išdaužti pastato langai ir apgadinti 
prie jo stovėję automobiliai. Policija 
pranešė, kad žmonės nenukentėjo ir 
kad anarchistai po šio išpuolio greit 
išsiskirstė. Kita grupė ketvirtadienio 
vakarą užpuolė Prancūzų institutą 
šalies šiaurėje esančiame Salonikų 
mieste ir daužė pas ta to langus tuo 
metu, kai klasėse buvo daug žmonių, 
atėjusių į kalbos pamokas . 

KIJEVAS 
Ukra inos p rez iden ta s Viktor 

Juščenko pareiškė ket inąs art imiau
siu metu patvir t int i kovos su korup
cija programą ir amnestuot i šešėlinį 
kapitalą. Siame dokumente , pasak 
vals tybės vadovo, bus i šdės tytas 
„stabilumo ir valstybinės nuosavy
bės privatizavimo laikotarpiu nuo 
1994 iki 2004 metų negrįžtamumo 
mechanizmas". P a s a k jo, šie doku
mentai turi pasiūlyt i supaprastintą 
tvarką, kuria bus atleidžiami iš pa
reigų pareigūnai , į tar iami pažeidę 
įs tatymus, nus ta ty t i , kaip valdžia ir 
verslas turi būt i a tski r t i vienas nuo 
kito, taip pat ka ip tu r i būti perduoti 
nepriklausomoms jur id inėms struk
tūroms aktyvai, pr ik lausantys į vals
tybės pareigas pask i r t iems asme
nims. Vyriausybė ta ip pat turi pato
bulinti pareigūnų tur to ir pajamų 
deklaravimo tvarka . 

JAV 

liui Abdullah dėl kruvinų sprogdini
mų Amman viešbučiuose, per ku
riuos žuvo 56 žmonės ir kuriuose, 
Baltųjų rūmų teigimu, pastebimas 
,,al Qaeda" braižas. G. W. Bush sakė 
„tvirtai remias jo vadovavimą, ir kad 
šiuo metu mes esame drauge su Jor
danijos žmonėmis", informavo Baltų
jų rūmų atstovas spaudai Scott Mc-
Clellan. G. W. Bush laiko karalių Ab
dullah vienu artimiausių savo drau
gų Artimuosiuose Rytuose. Pasak S. 
McClellan, JAV pasiūlė jam savo pa
ramą atliekant tyrimą. Atsakomybę 
už išpuolį prabangiuose viešbučiuose 
prisiėmė Jordanijos kovotojo Abu 
Musab ai Zarqawi vadovaujama „ai 
Qaeda" grupuotė Irake. 

vyksta vis dažniau. Į klausimą, ar 
galės Rusija tapti nuolatine G-7 fi
nansinių susitikimų nare, S. Tani-
gaki atsakė: „Klausimai, kuriuos 
gvildena G-7, kiek skiriasi nuo tų, 
kuriuos sprendžia Rusija. Atsižvelg
damas į tai, kaip greitai G-7 turi pri
imti sprendimus, manau, kad mums 
reikia išlaikyti dabartinę G-7 su
dėtį". 

ARTIMIEJI RYTAI 

A Z I J A 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. Bush 

pareiškė užuojautą Jordanijos kara-

BEIJING 
Siaurės Korėja penktadienį sa

kė, kad pažanga šešiašalėse derybo
se dėl jos branduolinės programos 
nutraukimo bus neįmanoma, jei JAV 
nepanaikins Siaurės Korėjos kompa
nijoms taikomų finansinių sankcijų. 
„Tai sakė Siaurės Korėjos delegaci
jos vadovas Kim Gye-Gwan. „Šios fi
nansinės sankcijos pažeidžia bendrą 
susitarimą, dėl jų neįmanoma vyk
dyti įsipareigojimų bendram pareiš
kimui įgyvendinti, — nurodė jis. — 
Parėmėme derybas, nes JAV pasakė 
nutrauksianti savo priešišką politi
ką ir koegzistuosianti su mumis". 

TOKYO 
Japonijos finansų ministras Sa-

dakazu Tanieaki sakė, kad Rusija 
turi dalyvauti svečio teisėmis Didžio
jo septyneto (G-7) finansų ministrų 
ir Centrinių bankų vadovų pasitari
muose, nors ji yra oficiali Didžiojo 
aštuoneto narė. Rusija. 1998 metais 
tapusi aštuonių išplėtotos pramonės 
valstybių grupės nare, pirmą kartą 
2006 metais pirmininkaus šiais gru
pei. Tačiau Rusija kol kas nėra visa
teisė finansų klubo G-7 narė. Į jį įei
na JAV, Japonija, Vokietija, Britani
ja, Prancūzija, Italija ir Kanada, ir 
del to iškyla sunkumų rengiant Di
džiojo septyneto susitikimus, kurie 

AMMAN 
Amman prabangių viešbučių, 

kuriuose susisprogdino kovotojai 
mirtininkai, darbuotojai tyrimą at
liekantiems pareigūnams sakė prieš 
išpuolius kalbėjęsi su sprogdintojais, 
penktadienį pranešė aukšto rango 
Jordanijos pareigūnas. Viešbučių 
„Grand Hyatt" ir „Days Inn" ap
saugininkai „kalbėjo su kovotojais 
mirtininkais prieš jiems susisprogdi
nant. Jie teiravosi apie jų aprangą", 
— sakė pareigūnas, nenorėjęs skelb
ti savo pavardės. „Šie trumpi pokal
biai yra labai svarbūs, nes vienas 
sprogdintojas kalbėjo su irakiečių 
akcentu, o kitas — su Persijos įlan
kos šalių akcentu, kuriuo taip pat 
gali kalbėti irakiečiai", — sakė šalti
nis. Penktadienį viename interneto 
tinklalapyje paskelbtame pranešime 
grupuotė nurodė, kad šiuos išpuolius 
įvykdė keturi irakiečiai, tarp jų vie
na moteris. 

RAMALLAH 
Palestiniečiai penktadienį orini 

pirmąsias savo legendinio vadovo 
Yasser Arafat, kuris ir po mirties 
simbolizuoja jų kovą už nepriklauso
mybę ir valstybingumą, mirties me
tines. Palestiniečių vadovas Mah-
moud Abbas kartu su premjeru Ah-
med Qorei Vakarų Kranto Ramalah 
mieste padėjo kertinį akmenį nau
jam Y. Arafat muziejaus, mečetės ir 
mauzoliejaus kompleksui Palestinos 
savivaldos būstinėje. Lygiai prieš 
metus Y. Arafat mirė vienoje Pary
žiaus ligoninėje, būdamas 75 metų. 
Paminėti vadovą į mitingą susirinko 
tūkstančiai žmonių. 

Lenkijoje 
mažumos 

vyriausybė 
la imėjo 

balsavimą 
Varšuva, lapkričio 11 d. 

(AFP/BNS) — 12-oji po komunizmo 
žlugimo 1989-aisiais Lenkijos vy
riausybė ketvirtadienį vakare buvo 
patvirtinta — ji aiškia persvara lai
mėjo parlamente vykusį balsavimą 
dėl pasitikėjimo. 

Iš 460 žemųjų rūmų parlamen
tarų 272 balsavo už konservatyviąją 
mažumos vyriausybę, kurią siūlė 
premjeras Kazimierz Marcinkie-
wicz. 187 deputatai balsavo prieš vy
riausybės patvirtinimą, o susilaikiu
siųjų nebuvo. 

Naujoji vyriausybė, kurioje dir
ba daugiausia K. Marcinkiewicz 
konservatyviosios partijos „Įstaty
mas ir teisingumas" nariai, užsitik
rino 155 šios partijos deputatų bal
sus, be to, ją parėmė kraštutinių de
šiniųjų Lenkijos šeimų lyga, euro
skeptikų „Savigyna" ir Valstiečių 
sąjunga. 

Vyriausybės patvirtinimui ne
pritarė valdžioje buvusi Kairiųjų de
mokratų sąjunga, kuri pralaimėjo 
rugsėjį įvykusius rinkimus, ir antro
ji pagal dydį parlamente liberalioji 
Pilietinė platforma, su kuria „Įsta
tymas ir teisingumas" nesėkmingai 
derėjosi dėl koalicijos. 

„Nuo rytojaus ar netgi nuo šian
dien demonstruosiu ryžtą įgyven
dindamas savo vyriausybės progra
mą", — po balsavimo išplatintame 
pareiškime žadėjo K. Marcinkiewicz. 
J is taip pat išreiškė padėką parti
joms, kurios balsavo už jo vyriau
sybę. 

Naujosios vyriausybės priorite
tai yra skatinti šalies ekonomiką 
tuo pačiu metu užtikrinant Lenkijos 
finansinį saugumą, prieš balsavimą 
pasakytoje kalboje pažymėjo prem
jeras. 

J is sąmoningai parengė neapi
brėžtą politinį pareiškimą ir vengė 
klausimų, kurie galėjo kainuoti jo 
vyriausybei tokių partijų kaip ultra-
kata l ikiška Lenkijos šeimų lyga. 
nepritarianti nevaldomai privatiza
cijai bei užsienio investicijoms. 

ATLANTIC 1-800-775-SEND 
www.dtid-t-cexpre5SCorp.com 

Ocea 
Krovimu gabenmas 
iatvu '• visas oasau :o sars 

Krovniu caDe-~-mas -^į^jį 
iektuvu • visas oasau ic šalis ^ * ~ 

Air Freight 

5iUnT:-nas i v s a s pasa l i O Ša iŠ 

y?sose A-ne' Koe * 

/^Smktt Packages 
v_y ff1 

irucnng 
Smulkiu siuntiniu siuntimas oei 
pristatymas i namus Lietuvoje. LatvrOje 
Estijoje, Baltarusijoje bet Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

C. Rice netikėtai atvyko į Iraką 
Mosul, lapkričio 11 d. 

i AFP/BNS j — JAV valstybės sekre
torė Condoleezza Rice penktadienį 
netikėtai atvyko į Iraką ir paragino 
šalies bendruomenes užglaistyti tar
pusavio nesutarimus prieš kitą mė
nesį įvyksiančius rinkimus. 

C. Rice Irake lankosi iki rinkimų 
likus penkioms savaitėms. Per šiuos 
rinkimus pilnai kadencijai išrinktas 
parlamentas mėgins atkurti Irako 
savivaldą po 2003 metų invazijos, 
per kurią buvo nuverstas Saddam 
Hussein. 

Irake, kurį krečia sukilimas, ne
rodantis jokių silpnėjimo ženklų, C. 
Rice paragino daugumą sudarančius 
musulmonus šiitus, taip pat kurdus 
ir sunitų mažumą nutraukti tarpu
savio kivirčus ir siekti šalies vieny
bės. 

Valstybės sekretore, kuri pa
skutinį kartą Irake lankėsi gegužės 
mėnesį, teigė, kad reikia sukurti ,,to-
Ki [raką, kur visi žmones, visos trys 
Darr:nd:r,e? bendruomene? :r rr.nž-:-

mos jaustųsi visapusiškai apsaugo
tos". 

C. Rice į Irako šiaurėje esantį 
Mosul atskrido iš Bahreino, kur 
penktadienį pradėjo savo kelionę po 
Artimuosiuos Rytus ir kur dalyvaus 
forume dėl pažangos įgyvendinant 
prieštaringai vertinamą JAV remia
mą regiono demokratizavimo planą. 

Savo kelionės metu ji taip pat 
turė tų dar kar tą pabandyti už
glaistyti Izraelio bei palestiniečių 
nesutarimus ir propaguoti demokr-
tiją visame regione. 

Panašiais tikslais JAV preziden
tas George W. Bush ateinantį pirma
dienį vyksta į kelionę po Aziją, kur 
agituos už aktyvesnius prekybinius 
ryšius, didesnį bendradarbiavimą 
kovoje su terorizmu, už laisvę ir 
žmogaus teises. Be to, jo susitiki
muose bus aptariamas pasirengimas 
iššūkiams sveikatos srityje, sake 
prezidento patarėjas saugumo klau
simais Stephnen Hadley, turėdamas 
omenyje paukščių gripą. 

http://www.dtid-t-cexpre5SCorp.com
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.Chirurgai NUSIKAL BŪSI PAŽYMĖTAS 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr.. Suite A 

Joliet.IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vvww.certeffonsurgefyafKlxBasiheaJth.aDm 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos d a k t a r a i i r ch i ru rga i 
10811 W. 143 r d St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

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

630-941-2609 

Chiropraktika ir • stuburo ir skausmo ligos 
manualinė terapija m 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

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

6420 W127 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, gaivos skausmų 

(Ir migrenos), sportinių traumų specaJiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Bervvyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Criropractic & Rehab Oinic 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialiste, nugaros, kaklo ir sąnarių 

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

16547 W. 159 Street 
LockDortlL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
figos 

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 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

RIMGAUDAS NEMio it n S, M.D. 
S. PRASADTUMMALA. M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBAICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠiFOES UGOS 

7722 S. Kedz ie Ave . 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773 -471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th St. Ste 200 

Lomont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

JONAS VPRUNSKIS, MD 
7ERRI DALIAS PRUNSK1S, 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 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELiGIJUS LELIS 
Akiu ligos ir chirurgi ja 

1192 VVaiter St Lemont ?L 60439 
1051 Essington Rd. #200 

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

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS-CHIRURGIJA 
2 1 9 N. H a m m e s Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus iigos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga! susitarimą 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

VIKTORAS ĮAUTOKAS 

Prieš kurį laiką rašiau apie elek
tronikos techniką, pritaikytą polici
jos poreikiams. Šiuo metu elektro
ninė technika labai keičiasi, pere ina 
į skai tmeninę (digital) s i s temą. 
Todėl būtų pravar tu pažiūrėti , susi
pažinti, kaip šią naująją techniką 
panaudoja policija mūsų apsaugai . 

Teko dalyvauti tyrimuose, k u r 
buvo įvertinami Čikagos analoginiai 
ir skaitmeniniai rankiniai radijai . 
Bandymai vyko Michigan ežero ry
tinėje pusėje, Michigan valstijoje. 
Siųstuvai buvo įmontuoti Čikagoje. 
Automobiliu važiavome rytų pusėn, 
toliau nuo siųstuvo. Analoginio radi
jo signalas palaipsniui silpnėjo, o da r 
po kelių mylių visiškai nutilo. Bet 
skaitmeninio radijo signalas nesi
keitė. Dar pavažiavus kelias dešim
tis mylių, skaitmeninio radijo sig
nalas staiga dingo. Tyrimai parodė, 
kad skai tmeninė radijo s i s t e m a 
pranašesnė už analoginę. Ska i t 
meninę galima pasiekti iš tolimesnio 
nuotolio, nes jo signalas nesilpnėja. 
Dėl šios priežasties daug ryšių sis
temų perėjo į skai tmeninę, nes ją 
galima keisti , programuot i pagal 
savo poreikius. 

Dar kartą primenu, kad elek
tronikos technika sparčiu žingsniu 
lekia pirmyn. Policija, pas inaudo
dama šia pažanga, tai visa pr i ta ikė 
kovai su nusikals tamumu. Elektro
nikos technika pagelbsti susek t i 
nusikaltėlius, tuo pačiu užker t an t 
kelią nusikalstamumui. Paminės iu 
tris susekimo atvejus. 

CLEAR s i s t e m a 

Jau trejus metus Čikagos polici
ja naudoja CLEAR Citizen Law 
Enforcement Analysis and Repor-
ting) sistemą. Šiuo l a iko ta rp iu 
Čikagoje nusikalt imai sumažėjo 16 
procentų, o valstybiniu mas tu pa
didėjo 2 procentus. Tai įrodė, kad 
CLEAR sis tema yra ve iksminga , 
padedanti kovoti su įs ta tymus lau
žančiais nusižengėliais. 

Illinois valstijos policija susi
domėjo Čikagos sistema ir pasiūlė 
susijungti su jų LEADS (Law En
forcement Agencies Data System) 
sistema, kurioje yra sukaupta pas
tarųjų 12 metų nusikaltėlių istorija 
— duomenys. Susijungė. Naują sis
temą pavadino I-CLEAR. Dabar ir 
Čikagos miestui, ir Illinois valstijai 
sumažėjo valdymo ir prižiūrėjimo iš
laidos. 

Visi Illinois valstijos miestų poli
cijos depar tamentai gali, re ikalui 
atsiradus, gauti iš I-CLEAR reika
lingą informaciją. Taip pat įmanoma 
pasiekti FBI ir kitų valstijų kompiu
terio duomenų bazę. Kiekvienas po
licininkas, tu r in t i s automobilyje 
nešiojamą (laptop) kompiuterį, radi
jo bangomis susijungia su I -CLEAR 
ir labai greitai gauna apie sulaikytą 
nusikaltėlį pageidaujamą informaci
ją. Jei šis žmogus dar nėra užre
gistruotas duomenų bazėje, tai tuoj 
pat įrašomas ir nuo šios minutės j au 
pažymėtas ateičiai kaip nusikaltėl is . 
Anksčiau gauti tokią informaciją 
užtrukdavo keletą dienų, o dabar 
gaunama per porą minučių. 

J I-CLEAR duomenų bazę kas
dien suplaukia 7,000 su v i r š u m 
pasiteiravimų. Kompiuteriu sutei
kiama policininkui apie nusikaltėlį 
tokia informacija: vardas, pavardė , 
adresas, amžius , ūgis, p r a v a r d e , 
plaukų bei akių spalva, t a tu i ruotės 
aprašymas ir kt. 

V i d e o kameros 

Tai a n t r a skaitmeninė technika. 
Videokameros naudojamos ban
kuose, parduotuvėse, fabrikuose, 
automobilių pastatymo aikštelėse, 
gatvėse. Šiose išvardintose vietose 
video kameros prižiūri aplinkos sau
gumą. Įrengtuose ekranuose (mo-
nitors), specialiame kambaryje sar
gas mato kamerų vaizdus. Jis gali 
valdyti kameras : pasukti bet kuria 
kryptimi, padidinti vaizdo mastelį, 
žinoma, jei t am atsiranda reikalas. 

J a u planuojama visas privačių 
bendrovių videokamerų sis temas 
sujungti su policijos centrais. Ben
drovės, turinčios videokamerų sis
temas, būtų prijungtos prie savojo 
miesto ar miestelio policijos centro. 
Tada policininkas greičiau atvyktų į 
bet kokį pareikalavimą. Pvz., jei į 
banką įsiveržia plėšikai, dispečeris 
savo ekrane mato viską, kas vyksta 
banko viduje, ir tuojau pat, viena 
ak imi rka pasiunčia visą tikslų 
vaizdą į patruliuojančio policininko 
automobilį . Policininkas, tur in t is 
nešiojamą ar kišeninį (note book) 
kompiuterį, mato visus plėšikus: kuo 
ginkluoti ir prieš akis turi visą 
banko vidaus išdėstymą. Vykdami į 
pagalbą, j au žino, kaip viskas ten 
atrodo ir sprendžia, kaip elgtis, kad 
būtų lengviau suimti vagis. Be to, šie 
plėšikai būtų nufotografuoti, ypač jų 
veidai, ir čia pat įrašyti į kompiute
rio duomenų bazę. 

Čia pateikiau tik vieną pavyzdį. 
Ateityje ši sistema bus pritaikyta bet 
kokiai, didelei ar mažai, bendrovei, 
parduotuvei. Vagims atsiras didelis 
rūpestis. 

F o t o a p a r a t a i 

Pastaruoju metu labai paplito 
skaitmeniniai fotoaparatai. Jais ne 
tik fotografuoja, bet ir pritaiko 
įvair iems poreikiams. Paminėsiu 
vieną atvejį, dar esantį bandymo 
stadijoje. 

Žinome, kad po šeimos skyrybų, 
nepi lnamečiai vaikai priskiriami 
motinos ar tėvo globai. Daug kartų 
girdėjome, kad motina ar tėvas 
prievarta ar apgavystės būdu paima, 
o kar tais pavagia vaiką ir bando kuo 
greičiausiai dingti — dažnai išvyks
ta su savo grobiu gyventi į kitą val
stiją. Be abejo, apie vaiko laikiną 
globėją pranešama policijai, kuri jo 
nuotrauką į traukia į centrinio kom
piuterio duomenų bazę. Kitų miestų 
policija, reikalui esant, ja irgi pasin
audoja. 

Mokyklinio amžiaus vaikas val
džios įsakymu privalo lankyti mo
kyklą. Motina ar tėvas atveda vaiką 
į mokyklą užregistruoti. Prieš 
įeinant į registracijos kambarį, jam 
nežinant, nufotografuojamas skait
meniniu fotoaparatu pagrobėjo vei
das. Nuot rauka automatiškai nuke
liauja į centrinį policijos kompiuterį, 
kur jau anksčiau buvo užfiksuotas 
pagrobėjo atvaizdas. Kompiuteris, 
gavęs nuotrauką, tuojau pat palygi
na su paskelbta vaiko pagrobėjo nuo
t rauka. Veidas atpažįstamas iš 28 
veido bruožų, nesikeičiančių per visą 
žmogaus gyvenimą. Jei atsiranda 
ati t ikmuo, kompiuteris duoda polici
jai signalą, kad surasta, kas ieško
ma. Pasiunčiamas į mokyklą poli
cininkas ištirti reikalą. Jei kompiu
ter is ne tu r i užregistruoto atitik
mens, tuojau pat jį išmeta iš savo 
duomenų bazės. Veido atpažinimo 
metodas yra daug greitesnis, negu 
pirštų antspaudų. Nukelta į 13 psl. 

http://Joliet.IL
http://vvww.certeffonsurgefyafKlxBasiheaJth.aDm
http://www.illinoispain.com
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JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: A ldona Šmulkštienė 
2 7 1 1 W e s t 71 Street , 
Chicago, l t 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 77 *436 -6906 

Dantų gydytojai 

/ / MEDICARE & YOU" 
(tęsinys) 

Pradedant psl. 95, Medicare 
knygoje paaiškinama apie receptinių 
vaistų planus (apdraudas) Illinois 
valstijos gyventojams. Paaiškinimai 
apima turinčius šias Medicare ap
draudas: 1) „Original Medicare Plan" 
(ši apdrauda su Medigap priedine 
apdrauda nemoka už receptinius 
vaistus); 2) „Medicare Private Free 
form Service Plan" (irgi nemoka už 
receptinius vaistus); 3) „Medicare 
Cost Plan". 

Kaip jau keletą kartų šiame 
skyriuje buvo priminta, norint dau
giau sužinoti apie siūlomus recep
tinių vaistų planus, reikia skambin
ti „State Health Insurance Assis-
tance Program", 1-800-584-9034 
(Illinois valstijos numeris). 

Prieš skaitant receptinių vaistų 
planų lenteles, atkreipkite dėmesį į 
šiuos paaiškinimus (psl. 96): 

1. Bendrovės pavadinimas. Tai 
bendrovė, kuri yra sudariusi sutartį 
su Medicare siūlyti Medicare recep
tinių vaistų planą. 

2. Patvirtinimas (Approval sta
tus) pasako, ar Medicare yra patvir
tinusi siūlomą receptinių vaistų 
planą ir kiek tai kainuos 2006 m. 
Frazė „As submitted by organiza-
tion* reiškia, kad bendrovė yra 
sudariusi sutartį su Medicare, bet 
Medicare dar tariasi dėl kainos 2006 
metams. 

3. Medicare receptinių vaistų 
planas (apdrauda). Tai plano pava
dinimas, kurį bendrovė siūlo ir yra 
jau susitarusi su Medicare. 

4. Klientų patarnavimo nu
meris. Tai telefono numeris, kuriuo 
skambinant galima gauti daugiau 
informacijos apie pasirinktą planą. 

5. Mėnesinis mokestis, kurį mo-
kėtumėt pasirinkę tą planą. Pastaba 
„Under Revievv" reiškia, kad Medi
care ir bendrovė dar tariasi dėl su
mos dydžio, kurią tektų mokėti kas 
mėnesį. 

6. Suma, kurią primokėtumėte 
už kiekvieną receptą. Gali būti 
pakeitimų metų bėgyje kainoje. 
Paskambinkite nurodytu telefonu, 
kad sužinotumėte jų siūlomas sąly
gas ir apribojimus. 

7. Metinis mokestis už recepti
nius vaistus. Tai suma, kurią reikia 
užmokėti kiekvienais metais pa
čiam, pirma, negu kad pasirinktas 
planas pradės už jus mokėti. Pas
taba „Under Revievv" reiškia, kad 
dar yra deramasi su Medicare. 

8. Jei kvalifikuojatės ekstra pa
galbai, arba jei visas užmokestis 
būtų už jus užmokėtas, žiūrėkite kas 
įrašyta: „Yes" - jums nereikės pri
mokėti dalies už mokestį, nes „extra 
help" iš Medicare užmokės. „No" -
reiškia, kad pačiam reikės mokėti 
dalį mokesčio. „Under Revievv" 
reiškia, kad dar tariamasi. 

Lentelėse (psl. 97 A, B, C, D, E) 
yra išvardinta 17 bendrovių (compa-
nies) siūlomų eilė receptinių vaistų 
planų apdraudų), kurių mėnesiniai 
mokesčiai įvairuoja nuo 13.32 dol. 
iki 65.04 dol. Yra ir įvairūs primo-
kėjimai pačiam už kiekvieną recep
tą: nuo 0-8 dol. iki 7.50 - 64.10 dol. 

Metinis „deductible" (kurį pa
čiam reikia užsimokėti už vaistus) 
irgi yra įvairus: nuo 0 dol. iki 250 
dol. " 

bus d a u g i a u 
; V ^ z a : a - zaga Medicare & 

* ':•-,- 2006 : 

Aldona Šmulkštiene ir kun. dr Arvydas Žygas ,.Draugo" pokylyje spalio 16 d 
Indrės Tiįūnėlienės nuotr. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2246 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
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 į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
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 specialistai 

Dermatologijos l igų ir odos vėž io 
specialybė, kosmet inė chirurgija, 

v iso ve ido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 
Tel 6 3 0 - " 1-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Cttcžco, IL 60655 
773-233-0744 arDa 773-489^441 

f] •<• <l*iu \ i* (Fh < m \u Ą > f , t * • 
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P I G I A U S I A V I A B I L I E T A I Į L i E T U V Ą J R EUROPĄ^ 

TTvAv.ai/otradeusa.conr: 

PAI n X>AME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ! 
TeL 708-430-6880, 630-774-1192 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

RASA KLIGYTE — BIOCHEMIJOS 
i~—' ; k i % » J \ l i k . 

Dr. Rasa Kiigyte su mama Valerija Kligiene. 

Loyola universitetas Čikagoje 
šiemet suteikė Rasai Kligytei dak
taro laipsnį iš molekulinės ir 
ląstelinės biochemijos (Molecular 
and Cellular Biochemistry). 

Rasa su savo tėveliais, Valerija 
ir chemijos inžinierium Vytautu 
Klygiais, bei dviem sesutėm, Gailute 
ir Ramune, užaugo Edison, NJ.. 
Šeimoje mergaitės buvo auklėjamos 
ir ugdomos lietuviška dvasia. Turbūt 
nedaugeliui antrabangių šeimų tė
vams pasiseka savo vaikus ^prilai
kyti" lietuviškoje visuomenėje. Lie
tuviai dėl darbų ar kitų priežasčių 
pasklinda po plačiąją dėdės Šamo 
žemę ir taip dingsta iš lietuviškos 
aplinkos. Tačiau Kligių šeima buvo 
matoma ir minėjimuose, ir bažnyčio
je, kur Vytautas Kligys (jau miręs), 
buvo šventraščio skaitovas, o mama 
Valerija su dukrom jungėsi prie 
lietuviškų giesmių. Rasa su seseri
mis eilę metų Elizabeth, NJ, lankė 
šeštadieninę Dr. Vinco Kudirkos 
vardo mokyklą. Dėl to jos visos šian
dien švariai ir be priekaištų kalba 
lietuviškai. Visos yra įsigijusios 
aukštojo mokslo laipnius: Gailutė — 
magistrą biologijoje Bostono mieste, 
o Ramunė — psichologijoje ir šiuo 
metu dirba advokatų firmoje, Wa-
shington, DC. 

Rasa baigė St. Mary's akademi
ją, Watchung, N J, ir jau ten pasi
reiškė, kaip veikli mokinių tarybos 
narė. Taip pat ji aktyviai dalyvavo 
lietuvių skautų organizacijoje ir šoko 
NJ tautinių šokių grupėje „Liepsna". 
Biologijos bakalauro laipsnį pelnė 
Loyola College, Baltimore, MD, kur 
ji priklausė Beta Beta Beta biologi
jos garbės draugijai. Jai buvo suteik
ta „Pre-doctoral Intramural Re
search Training Award" ir stažavosi 
Nacionaliniame sveikatos institute, 
Bethesda, MD, vėžio ligų tyrinėjimo 
centre, dr. Thomas Walsh priežiūro
je. Tolimesnį aukštąjį mokslą tęsė 
Čikagoje, Loyola universitete, kon
sultuojant dr. Diaz, apgynė diser
taciją tema „Pradinis žmogaus kera-
tinocinių ląstelių reguliavimas". 
Dėmesys šioje mokslo srityje krei
piamas į tai, kaip sustabdyti naviko 
ląstelių vystymosi, augimo ir daug
inimosi ciklo ypatumus, kurie pasi
reiškia daugelyje vėžio ligų. Šiuo 
metu ji yra mokslinė bendradarbė 
Northwestern universitete Čikagoje 
odos vėžio ligų tyrinėjimo srityje. 

Sveikiname Rasą ir linkime, kad 
ją ir toliau visada lydėtų sėkmė, 
puošdama naujais mokslo rezul
tatais. 

Julius Veblaitis 

Eugenija ir Kazimieras Kriaučiūnai, 
Lemont. IL. rėmėjai 

ilgalaikiai Pasaulio lietuviu centro, 
Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

BRAKAUSKAI VEL ZAIDE 
GOLFĄ 

Tradicinės Brakausku šeimos 
golfo žaidynės vyko rugsėjo 17 d. 
Jose dalyvavo 24 golfininkai, nuo 13 
iki 75 metų amžiaus. Atvyko žaidėjai 
iš Wisconsin, Indiana valstijų ir 
Čikagos priemiesčių. 

Kasmet šeimos golfo turnyrą 
rengia vis kiti žmonės. Jie parenka 
aikštynus, kur žaidėjams būtų gera 
proga pasireikšti ir pagerinti savo 
rezultatus. Šįmet turnyrą rengė Ša
rūnas ir Aida Brakauskai, gyvenan
tys Lemonte. Turnyras vyko Caril-
lion Links aikštyne, Plainfield, IL. 

Diena buvo puiki, saulėta šilta. 
Žaidėjai grįžo iš turnyro saule 
nudegę, bet patenkinti žaidynėmis. 
Susirinko ir žaidėjų šeimos pabend
rauti, pasidžiaugti laimėjimais. Pa
bendravimas visuomet paįvairina
mas laimėtojų apdovanojimais ir 
vaišėmis. Šiemet dalyviai ir jų šei
mos skanavosi meksikietiškais pa
tiekalais, o tortas buvo golfo aikš

tyno formos. 
Po vaišių vyko apdovanojimai. 

Pirmą vietą laimėjo komanda, kurią 
sudarė Adomas Didžbalis, Linas 
Bendoraitis, Algis Bendoraitis, Edis 
Stoškus. Antrą vietą: Marlene Kee-
gan, Patty Keegan, Gintaras Bra-
kauskas. 

Toliausiai kamuoliuką numušė 
Rich Storm. Arčiausia į duobutę 
patekęs kamuoliukas buvo muštas 
Rich Storm; Toliausia į duobutę pa
tekęs kamuoliukas, muštas Don 
Ross. Daugiausia praradęs kamuo
liukų, jauniausias golfininkas Vik
toras Brakauskas. 

Visi laimėtojai buvo apdovanoti 
kepurėmis, kamuoliukais, rankš
luostėliais ir kitom dovanomis. Šiose 
žaidynėse dalyvavo net trys poros 
tėvų su savo sūnumis. Tai sveikas ir 
gražus šeimos pabendravimas golfo 
aikštyne. 

V. Brakauskas 

Brakausku šeimos golfo žaid) 
Bendoraitis, Edis Stoškus, Lina s B e n 

p i r m 

d c r a i 
5 vietos 

tis. Adom 
i ai m ė te į a 

as Didžba 
j a i . kai įgis 

Antrosios vietos laimėtojai (iš kairės): Rich Storm, Marlene Keegan, Patty 
Keegan, Gintaras Brakauskas. 

Antanas ir Vida Gilvydžiai Jaunimo centre, Čikagoje, po ,,Draugo" koncer
to, kurtame programa at l iko is Los Angeles šokig grupė ,,Retro". 

Indrės Tijūnėlienės nuotr 
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A. 

GARBINGIEJI VALDOVŲ 
RŪMŲ STATYTOJAI 

2000 m. spalio 17 d. Lietuvos 
Respublikos Seimui priėmus įstaty
mą Valdovų rūmų atstatymui, kurį 
pasirašė prezidentas Valdas Adam
kus, rūmų atstatymo finansavimas 
buvo pavestas Valstybės iždui. No
rint į Valdovų rūmų atstatymą 
įtraukti privačius asmenis bei orga
nizacijas buvo suformuotas 2000 m. 
visuomeninis Valdovų rūmų para
mos fondas privačioms lėšoms kaup
ti. Per ketverius metus Valdovų 
rūmų paramos fondas sulaukė 
2,439,000 litų paramos iš daugiau 
kaip 46,000 rėmėjų. Stambiųjų rė
mėjų atžymėjimui fondas sudarė tris 
kategorijas: Rūmų statytojo — auko
jant 1,000 litų, Rūmų garbės staty
tojo - aukojant 10,000 litų ir Rūmų 
didžiojo statytojo - aukojant 100,000 
litų. Valdovų rūmų paramos fondo 
2004.11.22 leidinyje išvardinti penki 
Didieji statytojai, keturiolika Garbės 
statytojų ir ilgas sąrašas statytojų iš 
Lietuvos ir iš plačiame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių. 

Garbės statytojai iš JAV 

Pirmasis garbės statytojas su 
10,000 dol. iš JAV buvo Bruno Ma
tel is (Lemont, IL). Antrieji buvo 
Rasių šeima, su 10,000 dol. (Bos
ton, MA). Tretieji buvo 10/25/05 
Ramunė ir Gintautas Vitkus, su 
4,000 dol. (Rancho Palos Verdes, 
CA). Ketvirtieji buvo 11/4/05 Irenos 
ir Juozo Ruseckų šeimos, su 3,600 
dol. (Granada Hills, CA). 

Visų įnašai buvo gauti per Val

dovų rūmų paramos komitetą JAV 
(Valdovų rūmai, 5600 So. Claremont 
Ave. Chicago, IL. 60636-1039). Visų 
įnašai yra nurašomi nuo JAV fede-
ralinių mokesčių. 

Valdovų rūmų paramos komi
tetas JAV, kuriam vadovauja advo
katė Regina Narušienė, jau yra su
rinkęs 126,375 dolerius iš 271 as
mens, kurių dauguma yra rūmų 
statytojai. 

Valdovų rūmų rezoliucija 

Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės Komi
sija 2005.10.28 Vilniuje priėmė rezo
liuciją dėl Valdovų rūmų paskirties. 

Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės komi
sija, 

išklausiusi Vyriausiojo Valdo
vų rūmų atstatymo istoriko ir pro
jekto mokslinio vadovo dr. Kazio Na
poleono Kitkausko, Valdovų rūmų 
paramos fondo valdybos pirmininko 
Edmundo Kulikausko, Valdovų rū
mų paramos komiteto JAV pirminin
kės bei Valdovų rūmų paramos fon
do steigėjos Reginos Narušienės 
pranešimus ir ministro pirmininko 
patarėjo šiais klausimais Algirdo 
Vapšio bei Valdovų rūmų paramos 
fondo steigėjo prof. Kazio Almeno 
pasisakymus, 

primena, kad Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
atkūrimo ir paskirties įstatyme 
(Žin., 2000, Nr. 92-2889) nustatyta, 
jog Valdovų rūmų paskirtis - tar-

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

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

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

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

Prie Valdovų rūmų paviljono 2005 m. vasarą (iš kairės): Bronius Juodelis ir 
Valdovų rūmų paramos fondo pirm. Edmundas Kulikauskas. 

nauti Lietuvos valstybės reprezen
tacijai, tenkinti krašto kultūros, 
švietimo bei turizmo reikmes, pa
laikyti ir stiprinti viso pasaulio lietu
vių tautinę savimonę; 

reiškia susirūpinimą dėl to, 
kad Valdovų rūmų paskirties kon
cepcijos įgyvendinimo projektas dar 
yra rengiamas tuomet, kai Valdovų 
rūmų statyba jau toli pažengusi; 

teigia, kad siekiant įgyvendinti 
Valdovų rūmų atkūrimo įstatymą ir 
pateisinti šiam atkūrimui skirtas 
milžiniškas valstybės lėšas yra būti
na, kad Valdovų rūmai taptų tuo 
centru, kuriame lankytojai iš Lie
tuvos ir užsienio galėtų susipažinti 
su Lietuvos 1000 metų valstybingu
mo, lietuvių tautos, kultūros, laimė
jimų, netekčių ir kančių istorijos 
visuma. Tam turi būti panaudota ir 
šiuolaikinė technika, nurodomos 
kitos reikšmingos lankytinos vietos 
bei muziejai; 

pageidauja, kad rengiamoje 
Valdovų rūmų interjero ir ekspozici
jos projekte būtų pristatytas trem
ties, partizanų ir užsienio lietuvių 
gyvenimo indėlis į mūsų tautos 

istoriją, kultūrą, Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą ir valstybingumo 
įtvirtinimą atskiroje menėje; 

prašo Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos pristatyti Val
dovų rūmų koncepcijos projektą, 
prieš jį patvirtinant, Lietuvos Res
publikos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos aptarimui; 

siūlo Lietuvos Respublikos Kul
tūros ministerijai įtraukti vieną JAV 
Lietuvių Bendruomenės paskirtą 
atstovą dalyvauti Koordinacinės ko
misijos sudėtyje. 

Kazys Bobelis 
Komisijos pirmininkas 

Vytas Maciūnas 
Komisijos pirmininkas 

Kviečiame visus JAV lietuvius 
būti Valdovų rūmų statytojais, bei 
garbės statytojais, rašant čekius: 
Lith. Amer. Comm. Valdovų rūmai ir 
siunčiant: Valdovų Rūmai, 5600 so. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 

Br. Juodelis 
JAV komiteto iždininkas 

Always With F!owers 
• Įvairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvines ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State St., Lemont, IL 
8015 W. 79 St., Justice IL 

Nemokamas tei. SS8 594-6604 
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse. JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithf1owers.com 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.alwayswithf1owers.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

D rakė 
Dkj 

lt Again! 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

f: 
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 Reaftor 

GREIT PARDUODA 
First L a n d m a r k Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskoią 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Qatux/e 23 
Accent 

Homefmders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Ma i l 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 
1 st Choice Real Propertys 

Te/.; 630-205-9262 
E-mail: amikūlis @usa.com 

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas įC~įf^. 
* Pardavimas . ^ j s r p T . l S r 
* Surandame *2*S*3iE$ĮĘM 

optimaliausią finansavimą 

M a r g u e t t e Park 
nebrangiai išnuomojami du butai: 

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

Tel. 773-776-1851 

SIŪLO DARBĄ 

1-2 
YVoodridge 
mieg. naujai 

1 mieg.— 
2 mieg. — 
1 mėnuo 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
-S670-S710; 
-$770-$810. 
nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

IŠNUOMOJI; 2 KAMB. BUTĄ 
II aukšte nuosavame name 

Brighton Park. 
Yra skalbykla, medinės grindys, kiemas. 

Tel. 773-523-5165 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. 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/ 

P A R D U O D A 

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

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

Call Comfort keepers 
847-215-8103. 

Parduodami visi 37 tomai 
Lietuvių Enciklopedijos. 

Spausdinta 1953-1969 m. Bostone, 
sunkiai randama ir labai gerame 

stovyje. Kaina S400. 
Tel. 773-735-1024 

Reikalinga 
raštinės darbuotoja 
ne pilnai darbo dienai, 

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

ĮVAIRUS 

* Moteris ieško seneiių priežiūros darbo. 
Kaiba angliškai, vairuoja automobilį, turi patir
ties ir rekomendacijas. Tel. 773-374-1324. 

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

* 42 m. medikė ieško darbo senelių prie
žiūroje su gyvenimu arba gali išleisti 2 mėn. 
atostogų. Vairuoja, turi rekomendacijas. Tel. 
702-238-9668. 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes, mėgsta gaminti jvairius valgius, nori 
gyventi kartu. Turi rekomendacijas, patirties, 
anglų kalba buitinė. Tel. 847-623-1631 arba 
630-580-5538. 

* 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. 

* Reikalingas CDL vairuotojas darbui Čika
goje. Tei. 224-715-0835. 
* Moteris gali prižiūrėti vaikus ir pagyvenu
sius žmones arba pakeisti naktimis. Siūlyti 
jvairius variantus. Tel. 815-609-3465. 

* 57 m. moteris ieško darbo žmonių prie
žiūroje su gyvenimu. Buitinė anglų kalba, 
skaniai gamina maistą, geros rekomendaci
jos. Tel. 312-493-0440 arba 847-233-0807. 

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

* Moteris, gyvenanti Palos Hills ieško nak
tinio darbo ar su grjžimu namo. Tel. 708-974-
1754 arba 708-612-9297. 

* Moteris, susikalbanti angliškai, mokanti 
lenkų ir rusų kalbas, ieško darbo su gyvenimu 
7 dienas savaitėje slaugyti ligonius. Turi 7 
metų darbo patirt) ir gerą rekomendaciją. 
Automobilio nevairuoja. Tel. 847-809-8467 , 
847-837-1453. 

D Ė M E S I O ! 

N e s e n i a i a t v y k o t e , i e š k o t e d a r b o a r b u t o , 
t a č i a u s k e l b t i s l a i k r a š t y j e b r a n g i a i k a i n u o j a ? N e b ė d a . 

D R A U G A S Jūsų s k e l b i m ą Išspausd ins n e m o k a m a i . 
Tereikia p a s k a m b i n t i t e l . 7 7 3 5 8 5 9SOO ar 

u ž s u k t i i D R A U G O a d m i n i s t r a c i j a a d r e s u 
4 5 4 5 VV. 6 3 St., Chicago , U. 6 0 6 2 9 . 
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D R A U D I M O PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th St., 

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

HUTO, NRMRI, UERSLRS, 
SUEIKRTR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio 
aptarnavimas, 

patikimas 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

ALINA 
GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIEAVE, BROOKFIELD, IL 60513 

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 

N A M Ų REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae CNcago, IL 60629 
Prekyba, instaiavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— insured 
24 

vai. per para 

7 dienos 
per savaitę 

773-778-4007 
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 
7 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
1 kv. pėda $1.75. 

Lietuviškai 773-590-1544 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 83"* St , Darien, IL 60561 

Tei. 630-427-0929; 630-935-5073 
l-Vl rtuo 8 v.r. - 1 0 v.v. 
V i i nuo 10 v.r. - 9 v.v. 

Pr i imami maisto užsakymai pobūviams 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

ieškome senesnių kaip 1980 m. 
automobil ių, motociklų ir jų 
detalių, bet kokiame stovyje. 
A t s i l y g i n s i m e . F ree tovv ing . 

Iš a n k s t o d ė k o j a m e . 

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-away" 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.rj.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

S k e l b i m ų skyr iaus 
teL 1 771-585-95^1 

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

Te l . 773-581-8500 
• L i e t u v i š k a d u o n a i r r a g u o l i a i 
• V e s t u v i n i a i i r Į v a i r ū s t o r t a i 
• S i u n č i a m e m ū s ų p r o d u k t u s UPS 
• A t i d a r y t a 7 d i e n a s s a v a i t ė j e 
• A p l a n k y k i t e m ū s ų s v e t a i n e — w w w . r a c i n e b a k e r y . c o m 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt. 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

http://usa.com
mailto:agrinkev@amfam.com
http://www.racinebakery.com
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NUO SMUIKAVIMO ANT LEDO LUITO 
IKI MĖNULIO TYRINĖJIMŲ SU NASA 

Nepakartojamoji Laurie 
Anderson vaid ins School of Art 

Inst itute 

Gyvenant tokiame dideliame 
mieste, kaip Čikaga, kar ta is tiesiog 
sunku susigaudyti t a rp renginių, 
koncertų, spektaklių, parodų gausy
bės. Dažnai nepadeda nė televizija, 
spauda ar internetas. Juolab, kad 
kiekviena žiniasklaidos priemonė 
neišvengiamai turi savo pirmumus. 
Dažnai tarp rėksmingai reklamuo
jamų „garsenybių" kar ta is prapuola 
įdomūs ir verti dėmesio menininkai, 
kurių kūrybos pristatymų tikrai ne
trūksta Čikagoje, tačiau juos judrio
je didmiesčio meninėje scenoje ne
sunku „pražiūrėti". 

Čia kar ta i s ne t ikė ta i padeda 
koks nors nepriklausomas, ne itin 
plačiai skaitomas leidinėlis, kaip 
šįkart man atsi t iko su netikėtai 
vienos kavinės t a rpdury besimė
tančiu School of Art Inst i tute of 
Chicago studentų laikraščiu „f ma
gazine". Jame ir a t radau skelbimą, 
kad lapkričio 20 d. naujajame Art 
Institute pastate skaitys paskaitą 
bei atliks naujausią savo kūrinį, 
Čikagoje gimusi ir augusi, bene žino
miausia pasaulyje vadinamųjų „per-
formansų", arba veiksmo teatro, 
atlikėja Laurie Anderson. Bilietai į 
šį renginį tikrai nepaprastai bran
gūs - net 65 doleriai, tad nuoširdžiai 
abejoju, kad tarp lietuvių atsiras 
pasiryžusių dėl šio meno paaukoti 
tokią pinigų sumą. Tačiau, pama
niau, tegul tai nebus priežastis 
nepaminėti šios, tikrai dėmesio ver
tos, menininkės. 

Tiesą sakant, toli gražu ne visi 
žino, kad L. Anderson gimė Čikagos 
priemiestyje Glen Ellyn 1947 m., 
aštuonių vaikų šeimoje (neretai ten
ka išgirsti, neva menininkė gimusi 
New York). Nuo vaikystės Laurie 

Laurie Anderson 

domėjosi menais, Čikagoje lankė 
smuiko pamokas ir kurį laiką grojo 
Čikagos jaunimo simfoniniame or
kestre. Tačiau jaunoji muzikantė 
netruko palikti tuo metu itin neį
domią „antrojo miesto" meninę sce
ną. Pradžioje laimės ieškojusi Kali
fornijoje, ji vėliau studijavo Bernard 
College meno istoriją bei menotyrą, o 
galiausiai Columbia University įgi
jo magistro laipsnį skulptūros sri
tyje. 

L. Anderson yra „gyvas" įrody
mas, kad Goethe tipo asmenybės, 
priešingai nei teigia kai kurie šiuo
laikinio meno ir apskirai dabartinės 
kultūros kritikai, egzistuoja. Gavusi 
puikų klasikinio smuiko išsilavi
nimą, baigusi skulptūros studijas, ji 
pasuko kryptimi, kuri reikalauja 
daug daugiau negu siauras kurios 
nors srities išmanymas. Veiksmo 
teatras, ypač toks, koks priimtinas 
L. Anderson, reikalauja įvairiapusiš
kų sugebėjimų. „Performanso", kur 

NUSIKALSI-BŪSI PAŽYMĖTAS 
Atkelta iš 8 psl. 
Šią sistemą planuojama pri

taikyti oro uostuose dažnai keliau
jantiems verslininkams. Verslininko 
veido nuotrauka įdedama į oro uosto 
kompiuterio duomenų bazę. Jam 
atvykus į oro uostą, prieš einant per 
apsaugos punktą, nufotografuoja
mas jo veidas. Kompiuteris, suradęs 
atitikmenį, pasako, kad jo nereikia 
tikrinti, gali eiti toliau. Toks meto
das sumažintų apsaugos patikrini
mo žmonių eiles, viskas vyktų daug 
sklandžiau. 

Šiame straipsnyje paminėjau 

tik kelis atvejus, susijusius su polici
ja. Yra dar daugiau visokiausių 
įrengimų. Pvz., Čikagoje ir kituose 
didžiuosiuose miestuose įrengtos 
gatvių sankryžose video kameros, 
kurios suseka pažeidžiančius eismo 
taisykles automobilių vairuotojus, 
kurie už tai būna baudžiami. 
Netolimoje ateityje, nesvarbu, kur 
būsime, visur būsime matomi. 

Laimingi žmonės, nepatenkan
tys į policijos kompiuterio duomenų 
bazę. Jų gyvenimas slenka ramiai ir 
skirtingai nuo nusikaltėlių gyveni
mo. 

svarbų vaidmenį vaidina origina
lumas, spon tan i škumas , sugebėji
mas nepriekaišt ingai bendraut i su 
publika, a t l ikėjas privalo būt i ir 
aktorius, ir kompozitorius, ir daini
ninkas, ir muz ikan tas , ir - L. An
derson atveju — kompiuterių specia
listas. 

Pirmieji menin inkės „pastaty
mai" buvo be jokių prodiuserių a r 
įrašų studijų ir t a m t ikra prasme, be 
auditorijos. Pasakojama, kad būda
ma j a u n a s tuden tė , L. Anderson 
smuiku grodavo New York gatvėse, 
atsistojusi an t ledo luito ir apsiavusi 
pačiūžomis. „Koncertas" t rukdavo 
tol, kol iš t i rpdavo ledo lui tas . L. 
Anderson kūrybos pobūdžiui didelės 
įtakos turėjo kompozitorius avan
gardistas Phil ip Glass bei muzikas 
John Cage. Tačiau neabejotina, kad 
savo išraiškos stilių ji susikūrė pati . 
Paprastai L. Anderson monospek-
takliuose esama mažai judesio; daž
niausiai a t l ikėja ramia i sėdi an t 
kėdės. Didelę re ikšmę tur i apšvieti
mas bei videoprojekcijos, kur ias daž
niausiai kur ia pat i Laurie. Visa ki ta 
- išskirt inė avangard in io s t i l iaus 
muzika, su niekuo nesupainiojamas 
L. Anderson balsas ir - be ko „per-
formansas" nebūtų „performansas" — 
šmaikšti, originali, įprastą pasaulio 
matymą apverčianti aukštyn kojo
mis, idėja. Pavyzdžiui, viename iš 
geriausiai ž inomų jos kūr in ių -
„United Sta tes I-IV" - iš elektro
niniu smuiku išgaunamų garsų, ant 
sienos projektuojamų įvairių JAV 
valstijų kraštovaizdžių bei autoat-
sakiklyje paliktų realių žmonių ži
nučių, sukomponuojamas įspūdin
gas koliažas, sudėliotas pagal kla
sikinės operos principus. 

Nors autorė nemėgsta grįžti prie 
anksčiau a t l ik tų darbų ir nuolat 
siekia atsinaujinime, tačiau visą L. 
Anderson kūrybą sieja viena tema: 
naujųjų technologijų ir žmogaus san
tykis. Būdama kompiuterinės muzi
kos bei kompiuterių apskirtai gerbė
ja („Argi nenuostabu, kad šiais lai
kais nebereikia su savimi tampytis 
milžiniško kiekio a p a r a t ū r o s bei 
instrumentų, pakanka tik galingo 
nešiojamojo kompiuterio", - viename 
interviu džiaugėsi menininkė), L. 
Anderson lieka kri t iška „nužmogė

jimui" ir žmonių santykių automa
tizmui. 

Tyrinėdama šias temas, ji vieną 
vasarą praleido Amish bendruo
menėje. Dideliam jos pačios nusivyli
mui, menininkė, "užuot tikėtos har
monijos ir idilės, teigė susidūrusi su 
ypatingai šaltais žmonių santykiais. 
Pasak L. Anderson, ji niekada savo 
gyvenime nebuvo atsidūrusi tarp 
tokių, vienas nuo kito izoliuotų, savo 
jausmų nesugebančių išreikšti, žmo
nių. Muzikantės teigimu, po šios pa
tirties šiuolaikinio visuomenės su
svetimėjimo pavyzdžiu laikomas 
New York jai pasirodė kaip „nuos
tabiai šiltų žmonių pripildyta vieta". 
„Panašu, kad televizoriaus neturėji
mas neišsprendžia visų gyvenimo 
problemų", - teigė ji. 

2004 m. L. Anderson vėl nuste
bino meno pasaulį, dar kartą per
žengdama menui nuolat brėžiamas 
ribas: NASA kvietimu, ji tapo pirmą
ja istorijoje šios vienos paslaptin
giausių organizacijų pasaulyje me
nininke. Nors ir anksčiau bendra
darbiavusi su menininkais, NASA 
pirmą kartą ryžosi skirti 20,000 do
lerių stipendiją ir pasikviesti meni
ninkę gyventi kosminiuose mieste
liuose Floridoje ir Kalifornijoje, ste
bėti mokslininkų darbą. L. Ander
son, be kita ko, leista naudotis galin
giausiais pasaulyje teleskopais bei 
kompiuteriais. Kokia jos užduotis? 
Sukurti neribotą skaičių kūrinių, 
kurie būtų atsiradę iš patirties, įgy
tos NASA. „Kai man paskambino ir 
tai pasiūlė, pamaniau, kad kažkas 
nevykusiai pokštauja", - vėliau 
juokėsi menininkė. 

Taigi lapkričio 20 d. L. Anderson 
Čikagoje pristato pirmąjį veiksmo 
monospektaklį, sukurtą bendradar
biaujant su NASA, pavadintą „The 
End of the Moon". Jame subtiliai 
susiejami travelogo, autobiografijos, 
istorijos bei literatūrinio sapno žan
rai. Kaip visuomet, naujajame kūri
nyje dominuoja karo, estetikos, kos
minių karų, klasikinio dvasingumo 
ir vartotojų visuomenės, temos. Visa 
tai sujungia vis naujai iškylančios lai
ko metaforos. Tad L. Anderson grįž
ta į Čikagą su Ctikraja šio žodžio pras
me) „į dangų šaunančiu projektu". 

Monika B o n č k u t ė 

AVARIJA PADĖJO 
PAGjMDYTI 

KŪDIKĮ 
Autoavarija, įvykusi pakeliui į 

ligoninę, nėščiai moter iai Saudo 
Arabijoje net ikėtai padėjo natūral iu 
būdu pagimdyti kūdikį. 

Kaip pranešė laikraštis „Arab 
News", moteris greitosios pagalbos 
automobiliu buvo vežama į klinikas, 
kur jai turėjo būti at l ikta cezario 
pjūvio operacija. Gimdyvė pati 
gimdyti negalėjo, nes kūdikio pozici
ja gimdoje buvo netaisyklinga. Kai į 
greitosios pagalbos automobilį įsi
rėžė kitas automobilis, kūdikis nuo 
smūgio pasisuko ir moteris dar auto
mobilyje pati pagimdė berniuką. 

Jos vyras buvo toks patenkin
tas, kad puolė dėkoti avariją sukėlu
siam vairuotojui. Dėkingas tėvas 
sūnui davė vairuotojo vardą. 

ELTA 

GIRTI 
BRIEDŽIAI 

Švedijoje girta pora terorizavo 
globos namų gyventojus. Policija 
buvo bejėgė, kadangi tai buvo ne 
šiaip girtuokliai, o du įkaušę... brie
džiai. 

Pietų Švedijos Sibult vietovėje 
esantys globos namai buvo užblo
kuoti tikrąja šio žodžio prasme — 
patelė su jau paaugusiu briedžiuku 
elgėsi agresyviai ir niekur nenorėjo 
trauktis nuo iš virtuvės išmestų ge
rokai papuvusių ir surūgusių obuo
lių krūvos. Šie obuoliai jiems nepa
prastai patiko. Gyvūnai smaližiau
dami apgirto. 

Galiausiai policininkai iškvietė į 
pagalbą medžiotoją su šunimis, ku
rie nuvarė du svirduliuojančius brie
džius į mišką. Pareigūnai paprašė 
globos namų administraciją tučtuo
jau pašalinti likusius obuolius. 

ELTA 
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DRAUGO FONDO NARIŲ 
XII SUVAŽIAVIMAS 

Suvažiavimas įvyko 2005 m. 
spalio 29 dieną, Čikagoje, Jaunimo 
centre, 9 vai. ryto. Suvažiavimo re
gistracija vyko nuo 9 iki 10 vai. ryto, 
kurią pravedė Algirdas Čepėnas ir 
Antanas Valavičius. -

Darbo posėdis prasidėjo lygiai 
10 vai. ryto, pagal darbotvarkę. Su
važiavimą atidarė DF tarybos pir
mininkas ir iždininkas Br. Juodelis. 
Jis pasveikino visus susirinkusius. 
Visiems sustojus buvo sukalbėta 
malda ir paminėti mirusieji fondo 
nariai. 

DF Tarybos p i rmininkas Br. 
Juodelis į prezidiumą, šiam suva
žiavimui p i rmin inkaut i pakvietė 
adv. Saulių Kuprį ir sekretoriauti 
Nijolę Nausėdienę, nominacijų suda
rymui pakvietė dr. Petrą Kisielių ir 
balsavimo komisijų sudarymui - An
taną Paužuo-lį. 

DF suvažiavimą ir dalyvius svei
kino „Draugo" vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Ji padėkojo DF, nes be 
jo pagalbos jau šiandieną „Draugas" 
neišsilaikytų. J i pasidžiaugė, kad 
šiam fondui vadovauja Br. Juodelis, 
kuris noriai ir sąžiningai pats vienas 
dirba. Kalbėjo apie „Draugo" formato 
pakeitimo būtinumą ir kad daugelis 
skaitytojų į tai atsiliepė teigiamai. 

„Draugo" tarybos pirmininkas 
Juozas Polikaitis išreiškė padėką Br. 
Juodeliui, kuris daugiausia rūpinasi 
„Draugo" išlikimu. Jis dėkojo vi

siems susirinkusiems DF rėmėjams 
ir nariams, sveikino šį DF suvažia
vimą ir palinkėjo sėkmės. 

Po visų sveikinimo kalbų S. 
Kuprys pirmiausia suteikė žodį 
„Draugo" administratoriui Vytui 
Paskui . 

J i s daugiau pateikė „Draugo" 
finansinį stovį. V. Paškus sakė, kad 
„Draugo" finansinė padėtis „remiasi" 
į prenumeratorių skaičių, kuris, 
deja, su kiekvienais metais pastebi
mai mažėja. Šie metai prasidėjo ga
na blogai, nes teko perkelti „Draugo" 
laikraščio spausdinimą pas ame
rikiečius, bet, perkėlus spausdinimą 
į spaustuvę, sumažėjo „Draugo" 
išlaidos. Jis reiškė susirūpinimą, 
kaip sutelkti didesnį skaitytojų ratą. 
Daug yra nusiskundimų dėl blogo 
pašto patarnavimo, tačiau „Draugo" 
administraciją tuo klausimu daug 
rūpinasi. Visa kaltė yra dėl pašto 
tarnautojų aplaidumo. „Draugas" ir 
toliau dės pastangas, kad paštas 
pagerėtų ir kad visi skaitytojai gau
tų spaudą reguliariai. „Draugo" dar
buotojų personalas buvo sumažintas 
ir dabar jame dirba tik tiek, kiek 
būtinai reikalinga tarnautojų. Labai 
brangiai atseina „Draugo" patalpų 
šildymas ir vėdinimas, nes pastatas 
senas ir aukštos lubos, bet kitos 
išeities nėra. Dėl seno laikraščio for
mato buvo supirkta daug popieriaus 
ir dabar, kai pasikeitė jo formatas, 

tai turime dar daug popieriaus ir jo 
kuriam laikui nereikės pirkti, nes 
žinome, koks popierius b rangus . 
Administratorius sakė, kad „Drau
ge" spausdinant knygas, jos atseina 
brangiai, ypač su spalvotomis nuo
traukomis, tad kai pasakai kainą 
užsakovui, jis nenoriai sut inka arba 
atsiima knygą, taip, kad mažai jų 
spausdinama. 

Dėkojo DF už suteiktą paramą, 
dėkojo Br. Juodeliui už jo rūpestingą 
darbą. V. Paškus išreiškė viltį, kad 
šių metų paskutinis ketvirtis atneš 
„Draugui" daugiau lėšų ir jis galės 
išsilaikyti be DF paramos. „Draugo" 
leidėjų valdybos pirmininkė Marija 
Remienė, pasveikinusi suvažiavimo 
dalyvius, sakė, kad „Draugui" labai 
reikalingas Draugo fondas. Valdy
bos jau yra paruoštos kalendoriui 
nuotraukos ir yra paruošti sveikini
mai. Ji taip pat sveikino DF suva
žiavimą, išreiškė padėką Br. Juo
deliui. 

Suvažiavimo pirmininkas Sau
lius Kuprys suteikė žodį Br. Juo
deliui, kuris padarė du pranešimus: 
vieną apie DF direktorių tarybos ir 
kitą apie DF iždą. bie abu praneši
mai bus išspausdinti „Drauge" . 

Brokeris Gytis Kaval iauskas 
plačiai papasakojo apie šiandieni
nių investicijų stovį. Akcijų stovis 
keičiasi, tad reikia įdėmiai jas sekti 
ir kaitalioti. Šie metai buvo perei
namieji, nes žinojome, kad kils 
mokesčiai. Mums tas iš dalies pade
da, nes žiūrime, kad gautume 4 proc. 
iš investicijų. 

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė jos pirm. Antanas Valavičius. 
Jis bus paskelbtas spaudoje. 

Registracijos ir mandatų komisi
jos pranešimą padarė A. Valavičius. 
Jis drauge su Algirdu Čepėnu suva
žiavime dalyvavusių balsavimo bal

sų suskaičiavo - 977. 
Direktorių tarybos (trijų narių) 

rinkimus pravesti buvo pakviestas 
dr. Petras Kisielius. DF valdybos na
rių: Marijos Remienės, Vaclovo 
Momkaus ir Sauliaus Kuprio baigėsi 
2-jų metų kadencija. Br. Juodelis 
pasiūlė, kad jie būtų perrinkti, nes 
jie labai reikalingi DF taryboje. Visi 
su tuo sutiko ir jie vienbalsiai buvo 
perrinkti. 

Po visų pranešimų pirminin
kaujantis adv. S. Kuprys pradėjo 
pranešimų diskusijas. J jas įsitraukė 
visi dalyvavusieji. Savo nuomones 
reiškė: Aldona Šmulkštienė, Gedi
minas Darnusis, Antanas Paužuolis, 
Saulius Kuprys, Marija Remienė, 
Vaclovas Momkus ir kt. Visų dis
kusijų pagrindine tema buvo sukelti 
didesnį „Draugo" prenumeratorių 
skaičių, kaip suaktyvinti DF rėmėjų 
gretas, ar verta tęsti pavasario ir 
rudens vajus? Visi dalyvavusieji pri
ėjo bendros nuomonės, kad šie vajai 
reikalingi ir juos reikia tęsti. 

Labai gražus ir pagirtinas da
lykas būtų, jei žmonės savo paliki
muose įtrauktų Draugo fondą, toks 
žmogus pasirodytų kultūringas ir 
šviesus, kuris save įamžintų lietuvy
bės šviesos kelyje. „Draugas" - žen
giantis į šimtuosius metus, buvo ir 
turėtų išlikti seniausiu ir šviesiausiu 
mūsų dienraščiu. 

Apskritai diskusijose buvo kelia
mos „Draugo" aktualios problemos, 
buvo gerų patarimų, plačiai ir gra
žiai viskas aptariama. Diskusijose 
pasireiškė tokie žmonės, kuriems 
svarbi „Draugo" dabartis ir ateitis. 

Tuo DF metinis narių ir rėmėjų 
suvažiavimas pasibaigė. Br. Juodelis 
padėkojo už gražų ir darnų suva
žiavimą, už visų rūpestį „Draugo" 
ateitimi ir susirinkusiems už daly
vavimą. 

BBC televizijos filme baigęs filmuotis garsus lietuvių humoristas 
gastroliuoja Čikagoje 

Artūras Orlauskas, Lietuvos hu
moro žvaigždė, labiausiai pagarsėjęs 
kaip personažas ponas Zakarauskas, 
spalio mėnesį baigė filmuotis BBC 
Science televizijos vaidybiniame — 
dokumentiniame filme „Lived to tell 
the tale: Munich" ir atvyksta į Či
kagą. Pasaulio lietuvių centre, šešta
dienį, lapkričio 12 d., 7 v.v. praves 
Humoro ir anekdotų čempionatą, o 
sekmadienį, lapkričio 20 d., 1 vai. 
p.p. parodys savo solinę programą 
„Meilės žaismas". 

Tenka suderint i humoris t ines 
ir r initas roles 

Kino ir televizijos aktorius, rašy
tojas, dainų autorius ir atlikėjas — 
daugybė veiklos sričių, apibūdi
nančių įvairiapusį aktoriaus ir dai
nininko Artūro Orlausko (dar žino
mo kaip Zakarauskas) talentą. 

Artūras Orlauskas įkūrė popu
liarų gražiosios muzikos dainavimo 
bei at l ikimo ansamblį „Alergija", 
humoro duetą „Du Artūrai", parašė 
scenarijų ir režisavo estradinį spek
taklį „Gulago univermagas", buvo 
TV laidos „Bentski Šou" bendraauto
rius, TV laidos „VRS kamera" vedė
jas ir t.t. 

Aktorius yra dalyvavęs daugybė
je skirtingų ir sėkmingų projektų, 
tačiau visus juos vienijantis dalykas 
visuomet buvo humoras. 

Įdomu, kad dabar, kai paskuti
niu metu Artūras Orlauskas pradėjo 
gauti nemažai pasiūlymų filmuotis 
JAV, Rusijos. Vokietijos kino fil
muose, jis, pasirodo, ne visuomet 

kviečiamas komiškoms rolėms. Pa
klaustas , kaip pavyksta suderinti 
dvi savo asmenybės puses, Artūras 
Orlauskas atsako: „Labai paprastai. 
Jeigu tu esi aktorius — tai tu gali 
įsigyventi į bet kokį vaidmenį. Žino
ma, kitas klausimas, kiek tau tai 
pavyks-ta arba, kiek t au tai patinka. 
Man patinka išmėginti save skirtin
gose srityse. Kaip ir kiekvienas žmo
gus, netgi kaip ir kiekvienas 
juokdarys, aš juk tur iu ir rimtąją 
pusę..." 

Naujajame filme specialiai 
jam buvo sukurta daugiau 

teksto 
— „Paskutinis darbas jau minė

tame BBC televizijos filme irgi ne 
visiškai atitinka mano kaip komiko 
įvaizdį", — pasakoja aktorius. — Bet 
tai kaip tik ir įdomu. Filmas, ne
paisant to, kad pradžioje yra su hu
moristiniais elementais, iš tiesų — 
rimtas ir tragiškas. Tai yra gerai ži
noma istorija apie Manchester Uni
ted futbolo komandą, kuri žuvo 
skrisdama iš Europos taures turnyro 
Belgrade. Aš čia vaidinu linksmą 
sporto žurnalistą, atliekantį savo 
darbą ir tuo pačiu, linksminantį vi
są kompaniją. Žinoma, neslėpsiu, 
mane labai nudžiugino faktas, kai 
mano personažui, j au filmavimo 
metu, specialiai buvo parašyta dau
giau teksto. Tai suteikia vilties, kad 
vaidmuo buvo sėkmingas". 

Lietuviai nėra „šalta" 
publika 

Nepaisant to, kad filmuojasi ir 
rimtuose vaidmenyse, Artūras Or
lauskas-Zakarauskas pr is ipažįs ta , 
kad artimiausios jam — humoristi
nės rolės: — „Man mieliausias tiesio
ginis kontaktas su žmonėmis, kada 
matai besišypsančius veidus, girdi žiū
rovų juoką. Žinoma, anekdotų čem
pionatai turi savo specifiką: čia tu ne 
tik dalyvauji kaip aktorius, bet ir kaip 
vakaro kapitonas. Tu privalai sudo
minti žiūrovus, kad jie išeitų į sceną. 
Netiesa, kad lietuviai — nedrąsūs. 
Jie galbūt nedrąsūs renginio pradžio
je, kol neištyrinėja aplinkos, nepa
mato 'priešininkų'. Azartas, kaip tai
syklė, ateina vakaro eigoje. Labai svar
bus yra draugų palaikymas, gerano
riškas aplinkinių nusiteikimas ir, ži
noma, ką čia slėpti, viena kita taure
lė. Na, o mano užduotis — drąsuolius 
vesti teisingu keliu ir padrąsinti". 

Koncertuos kartu su 
Čikagos muzikanta i s 

Artūras Or lauskas sako, kad 
bendri projektai su įvairiais muzi
kantais jam — ne naujiena, todėl su 
malonumu sutiko ir šį kartą koncer
tuoti kartu su vietiniais art is tais . 
Jeigu tik leis laikas (mat į Čikagą 
atskrenda tik lapkričio 10 d., t.y., dvi 
dienas prieš renginį), jie ruošiasi 
kartu su dainininke Audrone Sima-
nonyte, kuri dažnai atlieka ir hu
moristines dainas, paruošti bent po
rą bendrų numerių. 

„Šiais kompiuterizacijos laikais 
daugybė dalykų yra padaroma inter
netu. Apsikeičiamą muzikos, tekstų 

'failais' todėl susitikus muzikantai, 
jeigu jie yra profesionalūs, labai grei
tai pasiekia neblogų rezultatų. Kiek 
žinau, šis atvejis bus kaip tik tas". 

Prie koncerto režisūros 
prisideda netgi režis ierė-

konsultantė 
— „Labai džiugina, kad čempio

nato rengėjai neina pačiu lengviau
siu keliu, kas, pastebėjau, yra tapę 
tarsi nelemta taisyklė išeivijos ren
giniuose: kuomet ruošiant renginį, 
susitelkiama tik į tai, kaip sukviesti 
publiką, na, o programa dažnai pa
liekama savieigai. Kai koncerte daly
vauja daug atlikėjų, galimi įvairiausi 
siurprizai. Todėl svarbu, kad prie 
pagrindinės idėjos sumanytojų darbo 
prisidėtų ir profesionalus režisierius, 
kuris visą vakaro eigą tarsi 'suvertų 
ant vieno siūlo'. Kiek žinau, čia ren
gėjams talkins 'Žaltvykslės' teatro 
režisierė Ilona Čiapaitė. Tikiuosi, 
kad viskas įvyks sklandžiai". 

Taigi, vakaro dalyviams belieka 
palinkėti sėkmės, na o anekdotų en
tuziastams — drąsos dalyvaujant! 

Humoro ir anekdotų čempio
natas įvyks lapkričio 12 dieną, šešta
dienį, 7 vai. v. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Dalyvauja: Artūras 
Orlauskas, Audronė Simanonytė, 
grupė „Cigar Band", Pakalnutė 
Šlepčevičienė, Artūras Judys ir kiti. 

Artūro Orlausko-Zakarausko 
koncertas su naujas soline programa 
„Meilės žaismas" įvyks lapkričio 20 
dieną, sekmadienį, 1 vai. p.p. PLC, 
Lemonte. Kviečiame pasijuokti! 
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PARODA APIE LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Š.m. lapkričio 9 d. Lietuvos Res
publikos (LR) ambasadoje JAV ati
daryta paroda „15 metų Lietuvos 
nepriklausomybei", kurioje dalyvavo 
Wharton verslo mokyklos absolven
tų klubo Vašingtone nariai. 

LR ambasadorius JAV Vygau-
das Ušackas svečius supažindino su 
Lietuvos istorija ir kultūra, o taip 
pat pristatė šalies pasiekimus. „Lie
tuva yra puikiausias pavyzdys kaip 
per 15 metų galima atsikratyti ko
munistinio palikimo, sukurti ekono
miką visoje išsiplėtusioje, 25 narius 
vienijančioje, Europos Sąjungoje 
(ES), — atidarydamas parodą kal
bėjo Lietuvos diplomatas. — Patyrę 
kokia brangi, o kartais ir gležna yra 
laisvė, suprantame, kad laisvę iš
saugoti galime, tik ją gindami ir nuo
lat puoselėdami. Todėl šiandien 
Lietuvos kariai petys petin su ame
rikiečiais ir kitais sąjungininkais 
gina laisvės ir demokratijos idealus 
Irake ir Afganistane. Tikiuosi, kad 
Lietuvos sėkmės istorija, įgyvendi
nant demokratines vertybes ir lais
vosios rinkos reformas, taps pavyz
džiu tokioms šalims, kaip Baltaru
sija, Ukraina, Gruzija, o taip pat ki
toms Juodosios jūros regiono valsty

bėms", — sakė Lietuvos ambasado
rius, kreipdamasis į Wharton verslo 
mokyklos absolventus, kurių daugu
ma šiuo metu dirba privačiose verslo 
ir prekybos firmose. 

Wharton verslo mokykla (Whar-
ton School of University of Pennsyl-
vania) yra pirmoji koledžo tipo vers
lo mokykla JAV. Praeitais metais 
laikraštis „The Wall Street Journal" 
Wharton verslo mokyklą išrinko 
geriausia verslo administratorių 
(magistro laipsnio) „kalve" visoje 
Amerikoje. 

Daugiau apie Wharton verslo 
mokyklą galima sužinoti apsilan
kius jos internetiniame puslapyje: 
www.wharton.upenn.edu Svečiai 
renginio metu turėjo progą paragau
ti tradicinių lietuviškos virtuvės 
patiekalų bei lietuviško alaus. 

Paroda „15 metų Lietuvos ne
priklausomybei" yra bendra Užsie
nio reikalų ministerijos ir Lietuvos 
instituto paroda, atsispindinti nau
jausių laikų Lietuvos istoriją. Pa
rodoje eksponuojamos nuotraukos 
nuo Sąjūdžio laikų iki protokolų dėl 
visateisės Lietuvos narystės ES ir 
NATO pasirašymo. 

LR ambasados p raneš imas 

RESTAURUOS 
HOLLYVVOOD SIMBOLĮ 

Pirmą kartą per dešimt metų 
nuspręsta restauruoti legendinį 
užrašą „Hollywood", kuris stūkso 
ant kalvos Los Angeles. Nuo mil
žiniškų raidžių, kurių aukštis yra 
13, o plotis — 10 metrų, iš pradžių 
bus nugramdytas senų dažų sluoks
nis, o tada užteptas naujas. Raidėms 
nudažyti prireiks iš viso 1,140 litrų 
dažų. 

Manoma, kad restauravimo dar
bai, kuriuos be jokio atlygio sutiko 
atlikti privačios San Diego ben
drovės „Red Diamond Coatings" ir 
„Bay Cal Commercial Painting", 
užtruks tris su puse savaitės. 

Šis užrašas iškilo 1923 metais ir 
nuo tada pradėjo traukti turistus. Iš 
pradžių kalne buvo sudėliotas už
rašas „Hollywoodland", reiškęs nau

jo gyvenamojo rajono reklamą. Pa
gaminti šį užrašą jo užsakovui — 
laikraščio „The Los Angeles Times" 
leidėjui Garry Chandler — tais 
laikais kainavo 21,000 dolerių. 

Iš pradžių buvo manoma, kad 
reklama kalne išbus vos metus ar 
pusantrų. 1949-aisiais buvo nus
pręsta nuimti paskutines keturias 
raides. Nuo tada kalne šviečia už
rašas JrIollywood". 1973 metais jis 
buvo paskelbtas nacionaliniu istori
niu paminklu. 1978 metais užrašas 
buvojau visai nusidėvėjęs, todėl žur
nalo „Playboy" leidėjas Hugh Hefher 
pradėjo lėšų rinkimo kampaniją jam 
išgelbėti. Nuo tada visi restauraci-
niai darbai buvo atliekami, remiant 
privatiems asmenims. 

(V. K.) 

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 
k ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuv ių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai . 

M MU& 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

VLADA MAČIULYTĖ 
ŽEMLIAUSKIENĖ STANKIENĖ 

J a u praėjo vieneri metai, kai nėra mūsų mylimos mamytės, 
močiutės, draugės. 

Kasdien pasiilgstame jos šypsenos ir nuoširdumo bei jos 
meilės, kurią amžinai laikysime giliai širdyse. 

Prašome kar tu pasimelsti už a.a. Vlados sielą sekmadienį, 
lapkričio 13 d., 10:30 vai. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Čikagoje. 

Liūdintys vaikai s u še imomis : Daina ir J o n a s J u o z e -
vičiai ir dukra A u r u t ė , L i n a s i r J a n e Zemliauskai , Ginta
ras ir J a n e t Zemliauskai su va ika i s Chr i s topher ir J u s t i n 

A t A. 
VINCENTAI APOLONIJAI 

RAPŠYTEI UDRIENEI 
iškeliavus į Amžinybę, mes išreiškiame nuoširdžią 
užuojautą Jos sūnums NARIMANTUI ir ARŪNUI 
bei jų šeimoms. 

Vytenis ir Vida Damušiai 
Viktoras ir Andrea Memenai 

Matt ir Lina Nicklin 

Chicago, IL 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfunera lhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
v 

laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 
kiekvienam lengvai pasiekiami. 

Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 
GERALD F. DAIMID — 

neprik lausomas di rektor ius 
4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

PALOS — GAIDAS 

• . — 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos 
ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)974-4410 

http://www.wharton.upenn.edu
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Š iau l ių un ivers i te to H u m a n i 
tarinio fakulteto dekanė Genovaitė 
Kačiučienė dėkoja už paskirtas sti
pendijas lietuvių filologijos specialy
bės IV kurso studentei Krist inai 
Laučiūtei ir istorijos specialybės IV 
kurso studentei Vitalijai Rapolavi-
čiūtei. Ji rašo, kad čekiai Benedikto 
Masioko Stipendijų fondo ir Lietuvių 
fondo vardu buvo iškilmingai įteikti 
studentėms Senato posėdžio metu. 
Kviečiame visus per Lietuvių fondą 
savo įnašais paremti mokslą, švie
timą, kultūrą, lietuviško, jaunimo 
ugdymą. LF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

• A r ū n a s O r l a u s k a s , L i e t u v o s 
humoro žvaigždė, pagarsėjęs kaip 
personažas ponas Zakarauskas , 
spalio mėnesį baigė filmuotis BBC 
Science televizijos vaidybiniame 
filme „Lived to tell the tale: Munich" 
ir atvyksta į Čikagą. Šeštadienį, lap
kričio 12 d., 7 vai. v. PLC jis praves 
Humoro ir anekdotų čempionatą, o 
lapkričio 20 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. parodys savo solinę programą 
„Meilės žaismas". 

• V y r e s n i ų j ų l i e t u v i ų c e n t r e 
„Seklyčioje" lapkričio 16 d. 2 vai. 
p.p. trečiadienio popietės programoje 
kalbės korporacijų ir asmeninių 
finansų mokesčių (tax) specialistas^ 
„Draugo" dienraščio administrato
rius Vytas Pąškus . Prelegentas pa
ta r s vyresnių žmonių mokesčių 
klausimais , a t sakys į k laus imus . 
Visi maloniai kviečiami ir laukiami. 

• Č i k a g o s l i e t u v i ų z a r a s i š k i ų 
klubo metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 17 d., ketvirtadienį, 1 v. p.p. 
Šaulių namuose: 2417 W. 43-oji gatvė. 
Visų narių dalyvavimas būtinas. 

• P r i e š d e š i m t m e t ų „ D a i n a v o s " 
ansamblio vyrų vienetas pradėjo 
savo veiklą. Nors esame senesni (bet 
žinoma gražesni) vis dėlto norime ir 
vėl su Jumis pasidalinti daina ir 
džiaugsmu. Todėl visus kviečiame į 
vakarą su „Dainavos" ansamblio vy
rų vienetu penktadienį, lapkričio 18 
d., 8 vai. v. Lietuvių dailės muzieju
je, Pasaulio Lietuvių centre. Girdė
site senų, žinomų dainų, o taip pat 
dar negirdėtų. Bilietai bus parduo
dami prie įėjimo. Bilietų kaina — 10 
dol., moksleiviams ir vaikams — 5 
dol. Po programos bus vaišės ir pro
ga visiems draugiškai pabendrauti . 

• L a p k r i č i o 19 d. 8 vai. v. n a k t i 
niame klube „Nelies Pipers, 10900 
S. Rt. 83, Lemont, (koncertas skirtas 
tik suaugusiems) ir lapkričio 23 d. 8 
vai. v. Arabian Knights Farms „The 
Barn" salėje, 6526 Clarendon Hills 
Rd., Willowbrook, IL, įvyks Lietuvos 
atlikėjų Gintarės ir Deivio koncertai. 
Koncertą ruošia U4RIAUSA ir NAL 
inc. Dalis pelno bus skirta „Saulu
tei" paremti. 

• Iki L i e t u v i ų operos rudens po
kylio liko tik kelios dienos. Rengėjai 
su dėkingumu pastebi, kad salėje 
stalai kone visi užsakyti. Tačiau dar 
yra pavienių ir mažesnėms gru
pelėms vietų, kurias galima užsisa
kyti paskambinus Jurgiui Vidžiūnui 
tel. 773-767-5609. Taip pat prašome 
visu. kurie dar nesugrąžino loterijos 
šaknelių, kuo skubiau tą padaryti — 
paremsite Lietuvių opera, o gal ir 
laime jums bus skirta. Kaip žinia 
vajaus pokylis vyks šeštadienį, lap

kričio 19 d. Jaunimo centre, 5600 S. 
Claremont Ave., Čikagoje. Kokteiliai 
— 6:30 vai. v., vakarienė — 7:30 vai. v. 

• L a p k r i č i o 20 d. Čikagos ramo-
vėnai, talkinant birutietėms ir šau
liams, rengia 87 m. Lietuvos kariuo
menės a tkūr imo sukakties pami
nėjimą Šaulių namuose. Iškilmingos 
pamaldos prasidės 10:30 vai. r. tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Minėjimas Šaulių 
salėje prasidės 12:30 vai. p.p. Pag
rindinis kalbėtojas — Lietuvos Res
publikos Vyriausybės kanceliarijos 
Nacionalinio saugumo skyriaus ve
dėjas Stasys Knezys. Kviečiame vi
sus gausiai dalyvauti. 

• L e m o n t o Soc . r e ika lų s k y r i u s 
lapkričio 23 d., trečiadienį, orga
nizuoja išvyką į Shakespeare Thea-
tre dieninį spektaklį. Itališka, spal
vinga, improvizuota, apkeliavusi vi
są pasaulį komedija „Arlecchino: Ser-
vant of Two Masters" italų kalba su 
vertimu į anglų kalbą (kaip operoje). 
Vietas užsisakyti tel. 708-346-0756. 

• L a p k r i č i o 25 d., penktadienį , 
7 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre įvyks jaunųjų menininkų 
konkurso „Atgimusi Lietuva" darbų 
parodos atidarymas. Atidarymo me
tu bus paskelbtos apdovanojamųjų 
pavardės. Konkurso mecenatas — 
Lietuvių fondas. Atidaryme daly
vaus Lietuvos Respublikos kultūros 
viceministras Faustas Latėnas. 

• L a p k r i č i o 27 d., sekmadienį , 
3 vai. p.p. Jaunimo centre vyks 23-
oji Premijų šventė. Šventės pirmoje 
dalyje pagerbsime žurnalistą Ro
mualdą Kriaučiūną, dailininką Vy
tautą Virkau, muziką Antaną Skri
dulį, režisierę Iloną Čiapaitę, radijo 
darbuotoją Kazį Gogelį, taut in ių 
šokių mokytoją Antaniną Bulotienę. 
Specialia padėka bus a tžymėtas 
Pranas Zapolis. Maloniai kviečiame 
visus atvykti į šią šventę ir pagerbti 
kūrybinguosius. Antroje dalyje — kon
certas, kurio programą atliks Lietu
vos valstybinio operos ir baleto teat
ro solistas Arūnas Dingelis. Akom
panuos Manigirdas Motekaitis. Bi
lietus galima įsigyti „Seklyčioje". 

• L i e t u v o s Valstybinio operos ir 
baleto teatro solistas Arūnas Din
gelis pirmą kartą dainuos Jaunimo 
centro scenoje lapkričio 27 d. 3 vai. 
p.p. Premijų šventėje, bventę pa
gerbs Lietuvos kultūros viceminis
tras Faustas Latėnas, kuris įteiks 
specialius žymenis šių metų laure
atams. Bilietus į koncertą ir šventę 
galite įsigyti „Seklyčioje". Visi kvie
čiame dalyvauti. 

• L a p k r i č i o 27 d. 1:30 vai p.p. 
visus maloniai kviečiame į Sakra
linės muzikos koncertą. Koncerte da
lyvaus vargonininkė Solveiga Palio
nienė, solistės — Nida Grigalavičiūtė, 
Genovaitė Bigenytė, Nijolė Peni-
kaite ir smuikininkė Dainora Petke
vičiūtė. Bilietus į koncertą galite 
užsisakyti tel. 630-257-2330 (Milda) 
arba tel. 708-974-0591 (Irena). 

• V i s u s kvieč iame dalyvauti ka
lėdinėje 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. 

LIETUVIU ANGLIAKASIU 
GYVENIMAS 

PENSILVANIJOJE 
2000a. PRADŽIOJE 

Bostono etnografinis 
ansamblis 

„SODAUTO * * 

& „ Ten, kur mgiių kainai stėri" 
Vadovė — Gitą Kupčinskienė. 

Lapkričio 20 d., 
sekmadieni 2 vai. p.p. 

J a u n i m o c e n t r e , 
5620 S. Claremont Ave., Čhicago 

Pabuvojęs daugelyje šalių, Bostono lietuvių etnograf inis ansamb
lis i Čikagą atvyksta p i rmą kartą. Ansamblis Įkurtas 1975 m. Per 30 
metų ansamblis paruošė ne vieną programą. Ansamblio tikslas — 
supaž ind in t i ž iūrovus su lietuvių liaudies kultūros lobiais. Spektaklyje 
pasakojama apie sunkų lietuvių imigrantų gyvenimą Pennsylvania XIX 
a. paba igo je . 

Bi l ietai pa rduodami „Seklyčioje". Bilietų kaina - 10 ir 15 do l . 
Jaunuol iams iki 12 metų — nemokamai. 

JAV LB Kultūros taryba 

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

6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Te l . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Tofl free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai . nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeš tad . 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 ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, BL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

135 S LaSaBe #2300 Oūcago, 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 

ŠILUMA IR DĖMESYS 
MŪSŲ SENOLIAMS 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose LJQS Angeles. Čia laukia puikus 
klimatas, draugiška namų aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežersldenė 

Olimpic Senior Living 
Tel. 323-353-2140 

E-maii: jurateus@yahoo.com 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747: 

• „ S a u l u t ė " . Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti vargingai gyvenantiems vai
kams ir s tudentams Lietuvoje. Au
kojo: Alfonsą ir Vacys Laniauskai 
$100, Irene Rašys $250; tęsiant vai
kų metinę paramą — Dalia Gilvy-
dienė — $240, dr. Waclaw ir Audro
nė Jagiellos $560; Stanley Stončius 
$500; Armino Dovydėno kepenų per
sodinimui Zita Zvirzdys $50, Gene-
vieve Sabaliauskas $50, Margarita 
Val iukas $30. Labai ačiū. „Sau
lutė" („Sunlight O r p h a n Aid") 
414 F r e e h a u f St., Lemont , IL 
60439, te l . (630) 243-7275, TAX ID 
#36-3003335. 

mmmmmmmm 
• J a u n i m o c e n t r o tradic inė 
vakar ienė įvyks š. m. gruodžio 4 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje, 3 vai. 
p.p. Šv. Mišias už mirusius centro 
nar ius ir rėmėjus a tnašaus kun. An
tanas Gražulis, SJ. Mišių metu gie
dos Margari ta ir Vaclovas Momkai. 
Meninę programą atliks dr. Vilija 

• K a r a l i a u č i a u s k raš to l ie tu
v i š k ų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $200 Arvidas Trump-
jonas. $100 Rūta Dudėnaitė-Brid-
gen. $50 dr. Kazys Ambrozaitis, Ani
ceta Januškienė, Lidija Ringienė, 
Povilas ir Nijolė Stelmokai. $25 Ona 
Michelevičius, Elena Rožėnienė. $20 
dr. Linas Sidrys, Aldona Jesmantas. 
$15 Faustas ir Teresė Stroliai. $10 
Kazys ir Louise Barčanskai, Greta 
Bražinskas. Dėkojame visiems rė
mėjams. „Karaliaučiaus kraš to 
lietuvybei", 1394 Middleburg Ct., 
Napervi l le , IL 60540-7011. 

Kerelytė ir Algimantas Barniškis. 
Bus gardi vakarienė, laimingų bi
lietų traukimas. Maloniai kviečiame 
užsisakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-447-
4501 « Milda Šatienė) arba 708-636-
6837 (Anelė Pocienė). 

mailto:jurateus@yahoo.com

