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Liberaldemokratai pradėjo „revoliucinį" žygį 

Liberaldemokratai: Jūratė Overlingienė, Audrius Butkevičius bei Rolandas 
P a k s a s . Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) — Liberaldemokratų rinkimų stra-
Liberaldemokratų vadovai skelbiasi tegijai vadovausiąs už pasikėsinimą 
pradėję „revoliucinį" žygį į savival- sukčiauti nuteistas ir laisvės atėmi-
dos rinkimus ir iš anksto džiaugiasi mo bausmę atlikęs Audrius Butkevi-
dar nepasiektomis pergalėmis. čius spaudos konferencijoje penkta

dienį Seime tikino, esą ši nepopulia
ri partija laimės 2007 metų savival
dos rinkimus. 

Dabar visuomenės nuomonės 
apklausose liberaldemokratai mini
mi vienais paskutinių tarp tų, kurie 
galėtų tikėtis rinkėjų balsų. 

Liberaldemokratams vadovau
jantis už šiurkščius Konstitucijos 
pažeidimus ir priesaikos sulaužymą 
iš prezidento pareigų pašalintas Ro
landas Paksas sako, jog liberalde
mokratai jau pradėjo aktyvų pasi
rengimą savivaldos r inkimams ir 
balandžio mėnesį pristatys rinkimų 
programą bei kandidatų sąrašą. 

Po apkaltos netekęs teisės užim
ti valstybės pareigų, kuriose būtina 
prisiekti, R. Paksas neatmeta gali
mybės, jog gali siekti Vilniaus mero 
posto. 

Tačiau liberaldemokratams iš 
anksto besidžiaugiant būsimomis 
pergalėmis savivaldos rinkimuose, 
jų į taka Vilniuje vis mažėja. Opozi
cinė Liberaldemokratų frakcija Vil
niaus miesto savivaldybės taryboje 

išvis išnyko, ją palikus Algirdui Ma
kauskui , kiek anksčiau išstojusiam 
ir iš Liberaldemokratų partijos. 

„Pagal Vietos savivaldybės tary
bos reglamentą, frakciją gali sudary
ti ne mažiau kaip trys nariai. Šiuo 
atveju liberaldemokratus liko atsto
vauti t iktai du — Juozas Imbrasas ir 
Algirdas Drakšas. J ie nebegali būti 
frakcija. Nuo A. Makausko pasitrau
kimo, Liberaldemokratų frakcijos 
nebeliko", — sakė Vilniaus miesto 
savivaldybės Nuke l ta į 6 psl . 

Seimo nariams teks kaupti čekius 
Vilnius, sausio 20 d. (BNS) — 

Siekiant užtikrinti mokesčių mokė
tojų pinigų panaudojimo skaidrumą, 
nuo šiol parlamentarams teks ati
džiau sekti savo išlaidas. Penktadie
nį Seimo valdyba patvirtino lėšų pa
naudojimo ir atskaitomybės tvarką, 
pagal kurią politikai turės kaupti če
kius, patvirtinančius bet kokias iš
laidas kanceliarinėms prekėms, biu
ro technikai, transportui ir kitoms 
reikmėms. 

Šį dokumentą, atsižvelgusi į 
Statuto pata isas , parengė Seimo 
kanceliarija kar tu su parlamento 
teisininkais. Pasak Seimo vicepir

mininko Viktoro Muntiano, naujajai 
tvarkai parlamento vadovybė prita
rė bendru sutarimu. 

„Kiekvienas Seimo narys, jei iš
kils kažkokių problemų, turės įro
dyti išlaidų pagrįstumą. Niekaip ki
taip to nepadarysi, jei neturėsi če
kių", — kalbėjo parlamentaras. 

Nors čekių ir sąskaitų politikai 
niekam neturės pristatinėti, nebent 
kils kažkokių abejonių, jie vis tiek 
privalės registruoti net menkiausias 
savo išlaidas. Pavyzdžiui, įsigijęs są
varžėlių dėžute/ ar porą tušinukų, 
gautą čekį Seimo narys turės pasi
dėti į archyvą. 

Inauguruotas naujasis karinių 
oro pajėgų vadas 

Kaunas, sausio 20 d. (BNS) — 
Kaune, S v. Mykolo Arkangelo (Įgu
los) bažnyčioje penktadienį inaugu
ruotas naujasis Lietuvos karinių oro 
pajėgų (KOP) vadas pulkininkas Ar
tūras Leita, kurio tarnybinių nuo
pelnų sąraše — istorinis skrydis 
sraigtasparniu per Atlantą. 

Inauguracijoje dalyvavo krašto 
apsaugos ministras Gediminas Kir
kilas, kariuomenės vadas generolas 
majoras Valdas Tutkus, Kauno mies
to ir apskrities vadovybė, Lietuvos 
kariuomenės rūšių, pajėgų ir jungi
nių vadai, kiti svečiai. 

Įsakymą dėl 36-erų metų A. Lei-
tos paskyrimo į pareigas nuo sausio 
20 dienos šią savaitę pasirašė krašto 
apsaugos ministras G. Kirkilas. 

G. Kirkilas teigė, kad A. Leita, 

Artūras Leita 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr 

kaip jaunas žmogus, galės stiprinti 
KOP pajėgas, vykdyti j au įgyvendi
namus uždavinius, susijusius su 
NATO, Nuke l ta į 6 psl. 

Premjerui teks 
prisiminti savo 
ryšius su EBSW 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) — 
Prieš dešimtmetį bankrutavusio ir 
milijonus litų indėlių žmonėms ne
grąžinusio EBSW susivienijimo 
veiklą tiriančiai laikinajai Seimo ko
misijai premjeras Algirdas Brazaus
kas turės atsakyti, ar EBSW finan
savo tuometinę LDDP. 

Toks yra vienas komisijos klau
simų A. Brazauskui, kuris į juos 
atsakys raštu — tokios bendravimo 
su komisija formos pageidavo pats 
premjeras. 

Konkrečius klausimus A. Bra
zauskui EBSW veiklą tirianti komi
sija suformulavo penktadienį. 

A. Brazauskas EBSW klestėji
mo laikais buvo pirmuoju nepriklau
somybę atkūrusios Lietuvos prezi
dentu, o EBSW susivienijimo prezi
dentas Gintaras Petr ikas su juo 
1994 metais lapkritį lankėsi Vatika
ne pas popiežių Joną Paulių II. 

Todėl A. Brazausko bus teirauja
masi, kaip Vatikane šalia jo atsidūrė 
G. Petrikas bei ar tuometinis šalies 
vadovas turėjo informacijos iš spe
cialiųjų tarnybų, saugumo ar teisė
saugos apie neigiamą ĘBSW veiklą. 

A. Brazausko bus teiraujamasi, 
ar su tuometiniu premjeru Adolfu 
Šleževičiumi aptarinėjant svarbiau
sius šalies gyvenimo ir ūkio klausi
mus, buvo kalbama apie EBSW. 

Buvęs A.Brazausko patarėjas 
Vladimiras Beriozovas, kuris laiky
tas tarpininku tarp tuometinės val
džios Nukelta į 6 psl. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Senos organizacijos ir 
nauji nariai. 
Gintis nuo svetimos 
raidės. 
Kristus, moterų teisių 
gynėjas. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Svetimi blizgučiai. 
Evoliucija ir „Intelligent 
Design". 
Pasižymėjusi lietuvaitė. 
Apsaugokite savo banko 
indėlius. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Kuriama 
paskaitininkų 
rodyklė 

2005 m. jubiliejinėje ateiti
ninkų stovykloje įvykusioje 
„smegenų audroje" ateiti
ninkai siūlė savo idėjas veik
los projektams, pagerini
mams ir naujovėms. Studen
tai pakartotai prašė sudaryti 
centralizuotus organizacijos 
šaltinius: pvz., praėjusių pas
kaitų biblioteką ir prelegen
tų sąrašus, kad palengvintų 
studijų dienų ar susirinkimų 
ruošimą. Laikas mums šias 
vertingas idėjas įgyvendinti. 

T aigi, pradedame „Paskaitinin
kų rodyklės" sudarymu. Šito
kia rodyklė arba sąrašas būtų 

naudingas ne tik studentams, bet ir 
kiekvienai sąjungai. Kreipiamės į 
kiekvieną ateitininką, kuris šią ži
nutę skaitys, prie šio projekto prisi
dėti. Kviečiame visus dalyvauti ro
dyklės (sąrašo) sudaryme. Ypač lau
kiame atsiliepimų iš jaunimo. 

Kas ta rodyklė? 
Tai bus indeksas ar sąrašas žmonių, 
kurie turi specifinę mokslo, meno, 
profesijos ar gyvenimo patirtį ir tik
tų skaityti paskaitą ar pranešimą, 
galėtų dalyvauti simpoziume, susi-
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Kiekvienas ateitininkas Kviečiamas į paskaitininku eiles 
2005 m. Jubiliejinėje stovykloje Dainavoje. 

C.a matome dažnai 

rinkime, meninėje programoje ar 
kitokiame renginyje. 

Kaip rodyklė bus sudaroma? 
Kiekvienas ateitininkas prašomas 
siūlyti jiems žinomus asmenis, kurie 
tiktų šiam sąrašui. Pavardės bus su
rašomos, sugrupuojamos, informaci
ja patikrinama. Rodyklė bus prieina
ma kiekvienam ateitininkui, kuriam 
informacija bus reikalinga. 

Kodėl rodyklė reikalinga? 
Priežasčių daug: sunku surasti pre
legentus; dažnai rengėjams trūksta 
pažinčių ir jie nežino į ką kreiptis; 
turime savo tarpe labai daug talen
tingų ir įdomių žmonių, kurių įnašas 
į mūsų veiklą galėtų būti labai 
vertingas. 
Ar reikia gauti asmens sutikimą 
prieš siūlant? 
Išankstinis sutikimas nebūtinas, 
kadangi jūsų pasiūlymas neverčia 

Susikaupimo diena Cleveland 

Norėdami geriau pasiruošti 
Kristaus atėjimo šventei, 
Cleveland sendraugiai ateiti

ninkai Dievo Motinos parapijos sve
tainėje 2005 m. gruodžio 3 d. suren
gė dvasinio susikaupimo dieną 
vietos lietuvių visuomenei. 

Susikaupimo 
dieną pravedė 
kun. Rytis Gurks-" 
nys, SJ, neseniai 
atvykęs iš Lietu
vos, studijuojan
tis Čikagos Loyo-
la universitete. 
Jis savo mintis 
suskirstė į tris 
dalis: Šv. Raštas, 
malda ir Eucha
ristija. 

Kunigas vaiz
džiai aptarė Šv. 
Raštą, maldą nau

dojant Šv. Raštą, jo skaitymo ir 
apmąstymo būtinumą ir nauda. Trys 
plotmės padeda suprasti Šventąjį 
Raštą: tikri Jėzaus žodžiai ir tikro
sios aplinkybės, autorių tikslai ir 
mokslo žinios, Ką Dievas sako man 
asmeniškai, kai su tikėjimu skaitau 
ir klausausi jo žodžių? 

Maldoje pirmiausia Dievas krei
piasi į mus, o mes kreipiamės į Die
vą. Galima melstis vien mąstant, 
nieko nesakant, tik klausant, ką 
Dievas mums sako. Meldžiantis 
galime naudoti įvairias priemones: 
Šv. Raštą, psalmes, savo vaizduotę, 
paveikslus ar nuotraukas, muziką, 
gamtą, giesmes ir t.t. Ne maldos 
turtingumas, bet jos gilumas pasoti
na sielą. Maldai padeda krikščioniš
ki ženklai (pvz., žvakės), pastovi ir 
tinkama maldos vieta, vidiniai nusi
teikimai, kūno laikysena, Šv. Dva
sios pagalba. 

Žodis „Eucharistija" ateina iš 

sudaryti sutarties su asmeniu ir jo 
neįpareigoja. 
Ar siūlyti tik ateitininkus? 
Kviečiame siūlyti ateitininkus ir 
kitus asmenis, kurie savo žiniomis ir 
patirtimi praturtintų mūsų žinias ir 
paįvairintų mūsų renginius ir veiklą. 
Ar galima pačiam pasisiūlyti 
būti įtrauktam į sąrašą? 
Taip, žinoma! 

Kokią informaciją pasiųsti? 
Prašome atsiųsti asmens vardą ir 
pavardę, nurodant jo specialybę ar 
profesiją, pasiūlyti kokiom temom 
galėtų kalbėti ar prie renginio pri
sidėti. Taip pat prašome prisiųsti 
kiek galima daugiau kontaktinės 
informacijos; adresą, telefoną, ei. 
pašto adresą ir pan. Siųskite, ką ži
note ir ką turite apie savo kandidatą. 
Mes stengsimės trūkstamą informa
ciją papildyti patys. 

graikų kalbos žodžio „dėkingumas". 
Švęsdami Eucharistiją, dėkojame 
Viešpačiui. Susirenkam palaikyti 
savo bendruomenę. Mūsų buvimas 
kartu paskatina kitus tikėjimui, 
maldai, šventimui. Jėzus yra ben
druomenėje ir Šv. Sakramente. Jė
zus yra kunige, kuris vadovauja mal
dai Eucharistijos metu. 

Po pokalbių ir klausimų vyko 
bendras pasiruošimas susitaikymo 
sakramentui, išpažintis ir šv. Mišios. 

Save ir savo šv. Kalėdas pratur
tino 50 susikaupimo dienos dalyvių. 
Jie džiaugėsi, išgirdę naudin-gų 
minčių ir dėkojo kun. Ryčiui už pasi
dalinimą jomis su Cleveland lietu
viais, už pakilią nuotaiką. —D.S. 

ateitininkams kalbantį Petrą V. Kisielių 
Nuotrauka Kazio Razgaičio. 

Kur siųsti savo siūlymus? 
Rodyklės sudarymą koordinuoja Ona 
Daugirdienė. Siųskite jai medžiagą 
paštu: 15W560 89th St., Burr Ridge 
IL 60527; faksu: 630-887-1446, tele
fonu: 630-325-3277; ar ei. paštu: 
odaugirdas@hotmail.com 

Kun. R. Gurkšnys 

Da» o "* -- -» > «. - , • , , _ parapijoje susikaupimo dieną. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays following Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and jan. 2nd by the lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 

Postmaster: Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chkago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto." 

JAV 
Metamsjl20.00 • 1/2 metu. $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metu $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metu $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 112 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68 00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. 

Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakciia straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:odaugirdas@hotmail.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


DRAUGAS, 2006 m. sausio 21 d., šeštadienis 

GINTIS NUO SVETIMOS RAIDES! 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Kol kas nešaltas šįmet pusčius, 
arba rago, arba vilkų mėnuo. Taip 
kadaise vadintas sausis. Jau beveik 
priartėjome prie pusiaužiemio, 
krikščioniškajame kalendoriuje dar 
vadinamo šv. Pauliaus atsivertimu. 
Jeigu šį straipsnį skaitysite po 
sausio 25-osios, barsukas jau bus 
pabudęs, išlindęs iš olos, pasidairęs 
ir vėl atsigulęs ant to paties arba 
kito šono, priklausomai nuo to, pu
siaužiemio dieną švietė saulė a r 
buvo apsiniaukę. Jeigu apsiniaukę, 
kaip šiandien, kai rašau šį straipsnį, 
pavasario teks ilgiau palaukti. 

Vartau puikų, puošnų Liberto 
Klimkos (tekstas), Vaidos Kuni-
gėlytės-Sidaravičienės (iliustracijos) 
„Lietuvių kalendorių 2006", kurį 
vakar gavau iš garsiosios Nijolės 
Sadūnaitės „Neringos" kavinėje. 

O buvo taip. Prieš keliolika 
dienų gavau kvietimą sausio 16-ąją 
atvykti ne į kokius „pabus" arba 
„palocius" (Vilniuje jie dygsta kaip 
grybai po lietaus), o į vis dar lietu
viškai vadinamą kavinę „Neringa", 
esančią Gedimino prospekto vidury. 
Šioje lietuviškoje salelėje vyks 
Vilniaus miesto savivaldybės Valsty
binės kalbos reikalų visuomeninės 
komisijos kalbos sklaidos pakomisės 
šventinis išvažiuojamasis posėdis 
„Gintis nuo svetimos raidės!" Iškart 
supratau — kviečia Albina Vaitke
vičiūtė—Šiupienienė, minėtos pako
misės pirmininkė, Valstybinės kal
bos kontrolės tarybos vadovė, prieš 
kelis dešimtmečius buvusi mano 
mokinė... 

Šis kvietimas sugrąžino mane į 
1988-ųjų rugsėjo 27-ąją, kai po 25-
erių metų susitikome jau ne Alytaus 
rajono Santaikos aštuonmetės mo
kyklos lietuvių kalbos pamokoje, o 
didžiulėje salėje Vilniuje, pirmojoje 
lietuvių kalbos šventėje „Kaipgi tu 
gyvas likai, durtuvu persmeigtas 
žodi?" Žymiausi kalbininkai, profe
soriai, Vilniaus šviesuomenė — ir 
tarp jų jauna graži moteris, kurią aš 
pažinau tik jos pakviestas (man 
labai netikėtai) į sceną. Apie tą šven
tę Albina rašo jos sudarytoje ir 2001 
metais išleistoje knygoje „Per žodžio 
gyvastį ir dvasią": „Gimtojo žodžio 
bičiulių 'Aidijon' 1988 m. rugsėjo 
27-ąją lyg į at laidus suplaukė 
žmonės — iš visos Lietuvos. Atsi
menu, 'ašaros temdė akis ' regint 
trispalvę, giedant V. Kudirkos Tau
tišką giesmę". Šioje knygoje — de
šimtys, šimtai švenčių, paženklintų 
gimtosios kalbos meile, tai „savitas 
tautystės metraštis, skirtas šviesaus 
atminimo lietuvių kalbos stilistikos 
pradininkui, vienam Gimtojo žodžio 
bičiulių 'Aidijos' pirmiausia, apie Jį, 
prof. Juozą Pikčilingį. Apie Kalbos 
įkūrėją tėvą Joną Jablonskį, Moky
toją ir žodynininką Juozą Balčikonį, 
kuriuos profesorius labai brangino ir 
nuolat citavo. Apie kitus — gyvus ir 
mirusius: kalbininkus ir poetus, 
rašytojus ir žurnalistus, kunigus, 
politikus ir prezidentus, kurie gynė 
ir puoselėjo lietuvių kalbą ir būdą. 
Apie patriotus, vilniečių sueigų 
dalyvius ir visus aukštaičius, dzū
kus, sūduvius ir žemaičius, kurie į 
Nepriklausomybę ėjo gražiai pasi
dainuodami, įsiklausydami, pasibar
dami, bet IŠVIEN". 

Kai kuriose tose šventėse, tuose 
renginiuose, Albinos Šiupienienės pa
kviestas, turėjau laimės dalyvauti ir aš. 

Ar kas galėjo pagalvoti, kad po 
keliolikos metų, džiaugsmingai nu

s ik ra tę privalomos dvikalbystės, 
jaukioje, dar nepakeistu pavadinimu 
„Neringos" kavinėje sielosimės, kad 
Vilniuje jau vėl beveik neliko lietu
vių kalbos. Ką šiandien pasakytų J. 
Pikčilingis, tasai profesorius roman
tikas, 1988-aisiais kar tu su daugeliu 
mūsų išėjęs į Lietuvą — per žodžio 
gyvastį ir dvasią?, — klausė ilgame
tis vilniečių sueigų dalyvis ir artis
t a s Karolis Dapkus. Nesunku įsi
vaizduoti, ką jis dabar kalbėtų. O 
štai kalbininkas dr. Pranas Kniūkš
ta, pakviestas „į tribūną", buvo susi
j aud inęs ir susirūpinęs. „Šventės 
šventėmis, bet man labiau rūpi dar
bas ir dabart inė padėtis Vilniuje, 
kur i anaiptol nešventiška, — sakė 
jis. — Eini per Vilnių ir matai vien 
nel ie tuviškus užrašus , lietuviški 
užrašai t ik kur ne kur. Mūsų vers
lininkai moka labai gudriai ir ci
niškai išsisukinėti. Kai buvo priim
tas vartotojų teisių gynimo įstatymo 
papildymas, reikalaujantis prie ne
lietuviškų užrašų rašyti lietuviškus 
žodžius, raides jie įsigudrino su
mažinti iki dviejų trijų centimetrų 
dydžio. Dabar kita naujovė. Nega
lima kabinti netaisyklingų nelietu
viškų pavadinimų? Gerai, registruo
sime prekių ženklus ir juos kabin
sime vietoj pavadinimų". 

Daktaras P. Kniūkšta stebėjosi 
ir piktinosi tais nelemtais „palace". 
Pirmiausia atsirado „Forum Palace"; 
šiuos rūmus įsteigė buvęs krepši
n inkas Šarūnas Marčiulionis, ne
paisęs nei prašymų, nei pageidavi
mų taip jų nepavadinti. Poetas Ais
tis yra sakęs, kad didžiausias pa
saulyje bestija yra pralobęs ir nu
tautėjęs lietuvis. Kai Š. Marčiulionis 
žaidė krepšinį, mes jį gerbėme, bet 
kai jis žaloja lietuvių kalbą ir rodo 
blogą pavyzdį kitiems, mes jo nega
lime gerbti. Vilniuje dabar yra 
„Forum Palace", „Barbacan Palace", 
„Bingo Palace", pagaliau — „Grand 
Duke Palace". Kas ir už kokią kainą 
leidžia šitaip sauvaliauti? Anksčiau 
idealų buvo išsižadama „už trupinį 
aukso, gardaus valgio šaukštą", da
bar tokie dalykai padaromi už mili
jonus. „Rubicon" pastatė pramogų 
rūmus, o jų pavadinimą „Siemens" 
pardavė, kaip buvo rašoma spaudo
je, už 8 milijonus. Už tiek galima 
papirkti ir nupirkti ir tarybos na
rius, ir Seimo narius, ir visokius 
„abonentus". 

„Rubicon group". Kodėl ne 
„grupė"? — retoriškai klausė kal
bininkas. — J u k turime „Achemos 
grupę". 

Sulaukėme laikų, kai tie, kurie 
rūpinasi lietuvių kalba, jau įžeidinė
jami , pravardžiuojami. Ko norėti iš 
kitų, jeigu atsiranda net kalbininkų, 
kurie lietuvių kalbos globojimą vadi
na klyksmu, norėjimu pasirodyti, 
„kad jie dar gyvi". Tas tiesa, kol gyvi 
esame, lietuvių kalbos reikalais 
rūpinomės ir rūpinsimės, — sakė P. 
Kniūkšta. 

Tačiau visokios svetimybės virš 
Vilniaus „dangoraižių" ir kitokių 
„palocių" (net Karaliaus Mindaugo 
tilto) — tik ledkalnio viršūnė. 
Daugės užsienio investicijų, daugės 
ir svetimų „viršūnių". Šitą suprato, 
su tuo susitaikė net jauni kalbi
ninkai, kurie nenori būti verslininkų 
pravardžiuojami. Jos didenybė ko
rupcija susirado dar vieną reklaminę 
nišą. Gaila, kad dr. P. Kniūkštos kal
bos tą vakarą „Neringoje" negirdėjo 
„Transparency International" Lie
tuvos skyriaus direktorius Rytis 
Juozapavičius. 

DANUTE BINDOKIENE 

Senos organizacijos 
ir nauji nariai 

Jeigu kas paklaustų, kur i 
užsienio lietuvių organizacija 
didžiausia, nedvejodami at

sakytume: Lietuvių Bendruomenė. 
Nei vienas, norintis jai priklausyti, 
neatstumiamas — nepaisant a r 
narys veiklus, ar visai pasyvus. 
LB vadovybė tvirtina, kad iš esmės 
visi lietuvių kilmės asmenys, 
gyvenantys už Lietuvos ribų, pri
klauso šiai organizacijai. (Nors kai 
kas nesutinka su šiuo teigimu). 
Bet tai n e vienintelė lietuviška 
organizacija — jų yra daugybė. 
Vieni sambūriai, organizacijos, są
jungos, draugijos, klubai geriau 
žinomi, kiti mažiau, bet visi nori 
išsilaikyti kuo ilgiau ir pri traukti 
naujų narių. 

Pastaruoju metu dažnai nusi
skundžiama, kad organizacinė veik
la pradeda apsnūsti dėl narių skai
čiaus mažėjimo. Ieškant kaltinin
kų, anksčiau a r vėliau pasigirsta 
priekaištai, kad jaunimas nesido
mi organizacine veikla, o naujieji 
lietuviai imigrantai sunkiai prikal
binami kur nors įsijungti. Galbūt 
tai tiesa, bet pažvelkime į šią prob
lemą plačiai atmerktomis akimis. 

Kaip žmonės sužino, kad eg
zistuoja i r veikia kuri organizacija, 
draugija, sambūris, klubas? Dalis 
informacijos pasklinda „liaudišku" 
būdu — iš lūpų į lūpas. Organiza
cijos nariai apie savo veiklą pa
pasakoja savo pažįstamiems, kvie
čia ateiti į sueigą, susirinkimą, 
pobūvį ir ilgainiui įsijungti į veik
lą. Tačiau toks „draugiškas pa
kvietimas" apsiriboja siauru žmo
nių rateliu. Tai suprantant, dauge
lis pasinaudoja lietuviškos spau
dos puslapiais: aprašo savo veiklą, 
papasakoja apie siekius, progra
mas, atsiunčia nuotraukų. Jeigu 
organizacija nėra labai „vietinė", 
tuo būdu gali įkurti savo skyrius 
įvairiuose lietuvių telkiniuose, iš
vystyti ku r kas prasmingesnę, pla
tesnę veiklą. 

Geras informacijos šaltinis yra 
kompiuteris ir jame įkurta inter-
netinė svetainė, tačiau ši priemonė 
labiau t inka jaunimo organizaci
joms, nes daug vyresniųjų dar nėra 
„perkandę" kompiuterinio „susiži
nojimo riešuto". 

Tad grįžtame prie lietuviškos 

spaudos, kurioje išspausdinti veik
los aprašymai turi ir išliekamąją 
vertę: medžiaga, nepaisant, kokia 
įdomi ar reikalinga, švystelėjusi 
kompiuterio ekrane akimirką kitą, 
pranyksta. Ją susigrąžinti j au 
reikia pastangų ir laiko, o kartais 
ir to nepakanka. Senuose žurna
luose ar laikraščiuose galime rasti 
tikrus lietuviškos veiklos lobius ir 
susipažinti su visų lietuvių imi
grantų bangų JAV-se veikla bei jų 
pastangomis tęsti organizacijų eg
zistenciją. 

Bet ką daryti su sambūriais, 
draugijomis, klubais ar organizaci
jomis, kurios egzistuoja, bet apie 
jas labai retai tegirdime? Pasta
ruoju metu „Draugo" redakcija 
dažnai gauna klausimų iš naujųjų 
lietuvių imigrantų apie tas, ma
žiau žinomas, lietuviškas organi
zacijas: kas yra jų vadovai, kaip 
būtų galima joms priklausyti, iš ko 
susideda jų veikla? 

Tad kviečiame visas lietuviš
kas organizacijas, kurioms rūpi 
išlikimas ir ypač naujų narių ver
bavimas, „pasigarsinti" spaudoje, 
aprašyti savo veiklą, atsiųsti nuo
traukų, pirmininkų pavardes ir 
bent telefonus, kad norintieji ga
lėtų susisiekti , pasikalbėti, įsi
jungti. Šis pasiūlymas ne tik ma
žesnėms, nelabai žymioms organi
zacijoms, bet ir skautams, ir atei
tininkams, ir Lietuvos Vyčiams, ir 
Lietuvos Dukterims, ir daugybei 
kitų, kurios tiki, kad visi apie jas 
jau žino. (Tai netiesa!) Padėkite 
sudaryti informacijos bazę, kuria 
galėtų pasinaudoti mūsų tautie
čiai, besidomintys kuria organiza
cija, klubu, sambūriu, draugija. 
Kadangi net ,lietuviškoje" Čikago
je nėra parankios įstaigos, kuri ga
lėtų greitai teikti norimą informa
ciją, dažniausiai žmonės kreipiasi į 
laikraščių redakcijas (ypač „Drau
gą"). Nors mes daugeliu atveju ga
lime padėti, bet ne visą informaci
ją „po ranka" turime. 

Ateikite į talką: parašykite 
apie savo organizaciją, atsiųskite 
būtiniausią informaciją (nebent 
nenorėtumėte savos organizacijos 
veiklą plėsti, įsigyti naujų narių), o 
mes pr ižadame tas žinias pa
skleisti. 

Adolfo Damušio našlė Jadvyga 
Damušienė, pakviesta atsiimti do
vanėlės, priėjusi prie mikrofono ste
bėjosi. Atvažiavau į Lietuvą po 
daugelio metų: visur užrašai — kaip 
Amerikoje. Kur aš pakliuvau? Ang
liški užrašai išties erzina. Bet taip 
pat leiskite paklausti, kodėl Santa-
riškių ligoninėje dar yra rusiškų 
užrašų? Pastebėjau, kad rusai mūsų 
šalyje neretai nelojalūs, kad įstai
gose dažnai kalbama rusiškai. Aš 
esu suvalkietė, — didžiavosi ponia 
Jadvyga, — ir savo kalbos per pen
kias dešimtis metų, praleistų Ame
rikoje, nepagadinau. 

Tikrai, su tuo visi susirinkusieji 
entuziastingai sutikome —jokio „su
anglėjimo". Tačiau tas džiaugsmas 
— pro ašaras! Reikia pagyventi 50 me
tų tremtyje (ne Sibiro — Amerikos), 
kad nepamirštum gimtosios kalbos. 

Kuo visa tai baigsis? Ar Lietuvos 

nūdiena neprimena XIX a. antrosios 
pusės, kai dar nebuvo Jono Basa
navičiaus, Jono Jablonskio, Vinco 
Kudirkos? Gal reikia naujos okupa
cijos ir spaudos lietuviškais rašme
nimis draudimo, kad atsikvošėtu-
mėm, atgimtumėm, išliktumėm? 

Kai skambėjo vilniečių sambūrio 
„Žosmė" traukiamos Maironio, V. 
Kudirkos, tremtinių dainos ir gies
mės (gal pirmą kartą visko mačiusio
je „Neringos" kavinėje), gniuždyta ir 
nesugniuždyta tautos dukra Nijolė 
Sadūnaitė man patarė nenusiminti. 
Jeigu patys nepasiduosime, priešin
simės, mums padės Visagalis Die
vas. Ne kartą taip jau yra buvę. 

Jeigu! Tada ji man kilniašir
diškai, tiesiog brukte įbruko iš Al
binos Šiupienienės gautą puikų 
„Lietuvių kalendorių", bylojantį, kad 
sausis kadaise vadintas pusčiumi, 
rago, vilkų mėnesiu. 
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KRISTUS — MOTERŲ TEISIŲ GYNĖJAS 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

» 

Jėzus keliaudamas su savo 
mokiniais per Samariją užsuko į tą 
vietą, kur buvo Jokūbo šulinys. Mo
kiniai nuėjo į Sicharo miestą pasi
ieškoti maisto, o Jis nuvargęs atsisė
do prie šulinio. Tuo metu atėjo viena 
moteris vandens pasisemti. Jėzus 
prakalbino moterį ir prašė vandens 
atsigerti. Kalba išsivystė apie teolo
ginius klausimus, — apie žmogaus 
laimės troškimą, apie Dievo garbini
mą, apie atėjimą Mesijo, kuris viską 
turės pasakyti ir paskelbti žmonijai. 
Kalba pasidarė tokia nuoširdi, kad 
moteris pati ėmė stebėtis. Mat, ji 
buvo samarietė, o Jėzus žydas. Žydai 
su samariečiais tuomet nenorėjo 
nieko bendra turėti. Jėzus nusakė 
tos moters gyvenimą, pasakė, kad ji 
gyvenanti ne su savo vyru, ir prisi
pažino, jog Jis esąs Mesijas, kurio 
laukia išrinktoji tauta. „Tuo metu 
sugrįžo Jo mokiniai ir nustebo, kad 
Jis šnekučiuoja su moterimi" (Jn. 4, 
27). Mokiniai nustebo, nes jiems at
rodė, kad jų mokytojui netinka kal

bėti su moterimis. Jie iš patirties ži
nojo, kad jų mokytojas kalba apie 
labai kilnius dalykus. — apie dan
gaus karalystę, apie dangaus Tėvą, 
apie žmogaus sielos vertę. Apie reli
ginius klausimus žydų rabinai nieko 
nekalbėdavo net savo žmonoms. Pas 
žydus ir apskritai anų laikų Rytų 
socialiniame gyvenime moteris buvo 
laikoma mažo vaiko vietoje. Jos so
cialine padėtis buvo panaši į beteisių 
vergų būklę. Žydų teismuose mote-

" rys neturėjo teisės liudyti. Jų paliu
dijimai buvo laikomi bereikšmiais 
tiesai surasti ar įvykiams išrys kinti. 

Iš keleto epizodų aprašytų 
Evangelijose matome, kad Jėzus 
prieš žydų tradicijas moters nelaikė 
mažesniu žmogumi. Jis visų vargšų 
ir skriaudžiamųjų užtarėjas, nusidė
jėlių gynėjas, gynė taip pat ir moters 
žmogišką pilnatvę ir lygybę. Kai fa
riziejus Simonas buvo nepatenkin
tas, kad nusidėjėlė moteris prie Vieš
paties kojų parpuolusi verkė, verk
dama laistė jas ašaromis, šluostė 
savo plaukais ir tepė jas brangiu 
tepalu, Jėzus ne tik tą moterį užtarė 
ir išteisino, bet ir prieš visus svečius 

ją aukščiau pastatė už patį šei
mininką, nes ji turėjo didelę meilę 
(Lk. 7-36-50;. Jėzus kitą nusidėju
sią moterį, kurią fariziejai atvedė 
prie Viešpaties, kad būtų pasmerkta 
mirčiai pagal Mozės įstatymą, taip 
pat apgynė ir sugėdino jos kaltinto
jus (Jn. 8, 1-10;. 

Iš Evangelijos galima spręsti, 
kad Jėzus buvo dažnas svečias Be-
tanijoje pas Lozorių ir dvi jo seseris 
Mortą ir Mariją. Kartą Morta padarė 
priekaištą, kad Jis leido Marijai 
sėdėti prie savo kojų ir klausytis, ką 
Jis kalbėjo. Ji sakė: „Viešpatie, tau 
nerūpi, kad sesuo palieka mane 
vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man 
padėtų" (Lk. 10, 40). Mortos prie
kaište matyti žydų tautos nuotaika 
moters atžvilgiu, kad ir kalbėti mo
teriai apie aukštus ir dargi religinius 
dalykus yra tik laiko gaišinimas. O 
Kristus apgina ir pagiria Mariją, 
kad ji pasirinko geresnę dalį nei vir
tuvė ir patarnavimas. Tuose pačiuo
se namuose pas Lozorių vaišėse buvo 
nepatenkintas Judas Iskariotas, kad 
Marija paėmusi svarą brangių te
palų patepė Jėzui kojas ir nušluostė 
jas savo plaukais (Jn. 12, 3). Judui 
atrodė, kad tai yra nereikalingas iš
laidumas ir kad Mokytojui netinka 
toks moters patarnavimas. 

Senajame Įstatyme nerasime nė 
vieno mokytojo, kuris tarp savo mo
kinių turėtų ir moteris, o Jėzus su 
apaštalais turėjo talkininkes. „Su 
juo buvo dvylika apaštalų ir kelios 
moterys... Narija, vadinama Mag-
daliete, iš kurios buvo išėję septyni 
demonai, Erodo prievaizdo Chuzos 
žmona Joana, Suzana ir daug kitų 
moterų, kurios jiems patarnaudavo 
savo turtu" (Lk. 8, 1-3). 

Kristaus kančios metu moterys 
buvo ištikimesnės už apaštalus. 
Pagaliau, prisikėlęs iš numirusiųjų 
Viešpats pirmiausia apsilankė pas 
savo Motiną ir paskui pasirodė Ma
rijai Magdalenai, ir prieš visokias 
žydų tradicijas moterys buvo Kris
taus prisikėlimo liudininkės. 

Žinoma, Kristus nepaskelbė 
žmogaus teisių lygybes ar vergijos 
panaikinimo manifesto, bet Jo moks
las ir gyvenimo pavyzdžiai hudija 
kad visi žmones pačia savo prigimti

mi yra lygūs. Tai gerai suprato pir
mieji krikščionys. Sv Paulius rašo 
galatams: „Juk jūs visi esate Dievo 
vaikai, tikėdami Jėzų Kristų... Ne
bėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei 
vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, 
nei moters; visi jūs esate viena 
Kristuje Jėzuje (Gal. 3, 26-28). Ta
čiau šv. Paulius, būdamas savo am
žiaus vaikas ir fariziejų mokinys, 
pagal žydų tradicijas moko konn-
tiečius, kad moteris yra sukurta 
vyrui (1 Kor. 11, 9), kad vyras yra 
galva, todėl moterys turi būti vy
rams klusnios ir jeigu jos nori ko 
nors išmokti turi pasiklausti namie 
savo vyrų, nes moteriai negražu 
kalbėti bendruomenės susirinkime 
(Kor. 14, 34-35). 

Kristaus socialinės idėjos gyve
nime bręsta ir vystosi pamažu, nes 
sunku žmogui prasilaužti pro istori
nę tradiciją, kurioje jis gimsta. Ame
rikoje, visų laisvių šalyje, buvo pra
dėta kovoti prieš vergiją tik 1862 m. 
Prezidentas Lincoln paskelbė vergi
jos panaikinimo proklamaciją 1863 
m. sausio 1 d. Tuo pačiu laiku ir Lie
tuvoje buvo panaikinta baudžiava. 
Taigi, ilgai truko, kol krikščioniškoje 
šviesoje žmogus atbudo ir suprato 
savo asmens vertę ir kilnumą. 

Moterų emancipacijos sąjūdis 
yra mūsų laikų ženklas. Ir jos atbu
do ir jau supranta, kad yra visiškos 
ir lygiateisės asmenybės visoje so
cialinio gyvenimo srityje. Jos siekia, 
kad ir Bažnyčia jas tokiomis prak
tiškai pripažintų. Ryšium su tarp
tautiniu moters metų paskelbimu 
1975 m. sausio 21 dieną, moterys 
Belgijos vyskupams pasiuntė memo
randumą, kuriame sakoma, jog 
Bažnyčia prarado darbininkų pa
saulį, praranda jaunimą ir ji neteks 
moterų, jei neis su gyvenimu ir neat
pažins mūsų laikų ženklo. 

Bažnyčia stengiasi skaityti laiko 
ženklus ir visus klausimus spręsti 
pagal Kristaus mokslo šviesą. Ka
talikiškame pasaulyje yra spren
džiamas klausimas, kokį pašaukimą 
ir uždavinį turi moteris Bažnyčioje. 
Krikščioniškasis moters emancipaci
jos sąjūdis išpiaukia is sampratom 
kad Kristus buvo ir yra moterų 
sių gynėjas. 

KODĖL NEREIKIA SKUBĖTI 
IŠLIPTI IŠ LOVOS 

Friedrich Herlin. „Magdalena plauna Kristaus kojas' 

Rytinis nubudimas — pirmoji ir 
daugumai žmonių gana rizikinga 
dienos akimirka. Apsimiegojęs žmo
gus lipdamas laiptais gali lengvai 
pasitempti kulkšnį, plikydamas ar
batą — nusiplikyti rankas, o rengda
masis — susipinti drabužiuose ir 
nugriūti. 

Mokslininkai tvirtina, kad kai 
kuriems žmonėms nubudus būdin
gas negrabumas vertas dėmesio, nes 
tai susiję su atmintimi ir mąstymu. 
Tai labai svarbu medikams, gaisri
ninkams ir kitų profesijų atstovams, 
kurie vos nuoudę turi imtis daroo. 

Colorato universitete atlikti ty
rimai rodo. kad žmogaus veikios 
efektyvumas vos atmerkus akis pri
lygsta girto žmogaus darbo efektyvu
mui. Vadinamosios „miego inercijos" 
laikotarpiu trumpalaike atmintis, 
aritmetiniai bei pažinimo gabumą: 
stipriai susilpnėja. Pastebėta, kad po 
aštuonių valandų miego nuDudusio 
žmogaus veiklos našumas kur kas 
prastesnis nei to, kuris nemiegojo 
daugiau nei parą. 

Intensyviausiai šis poveikis pa
sireiškia per pirmąsias tris minutes 
po nubudimo, o dar po dešimties mi
nučių jis visiškai išnyksta. Vis dėlto 
tyrimo autoriai pastebi, kad kai ku
rie liekamieji reiškiniai gali būti 
pastebimi dar porą valandų. Į šio 
tyrimo rezultatus derėtų atsižvelgti 
transporto, medicinos ir specialiųjų 
tarnybų darbuotojams. 

Kenneth Wright iš Coiorado uni
versiteto įspėja, kad staiga pažadin
tą žmogų versti Driimti esmini 
sprendimus — pavojinga. „Jei. 
zmogu staiga pažadina, tarkim 
gaisro signalizacija, jam nepakak? 
vien motyvacijos miego inercijai 
įveikti". — įsitikinės K. \Vrigh:. 

Būtent taip nutiko prancūzų Ke
liautojui Franciso Joyon. kuris per
nai pasiekė rekordą kaip greičiau
siai Atlanto vandenyną įveikęs žmo
gus. Artėdamas link namų jis užsnū
do, o kai nubudo, nebesugebėjo su
valdyti 2.5 mln. litų Rainuojančio įai-
vo —jis įsirėžė \ uolas. 

„Klaipėda" 

file:///Vrigh
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Lietuvių kalbos kertelė 

SUSIŽAVĖJIMAS SVETIMAIS 
BLIZGUČIAIS 

ANTANAS KLIMAS 

Visais laikais žmonės vis norėjo, 
troško ko nors naujo, kitokio, stebi
nančio. 

J a u romėnai, užkariavę Grai
kiją, iš graikų kalbos perėmė labai 
daug žodžių. Vienu laiku Romos kil
mingieji turtuoliai daugiau kalbėjo 
graikiškai, negu lotyniškai... 

Vienu laiku Rusijos aristokratai 
stengėsi kalbėti prancūziškai... 

Viduramžiais visos Europos kal
bos labai daug žodžių pasiskolino iš 
lotynų kalbos. Tik prisiminkime: iki 
17-ojo šimtmečio beveik visi Europos 
universitetai vartojo tik lotynų 
kalbą; visi kursai buvo dėstomi ir 
knygos rašomos lotynų kalba. Taip 
tuomet buvo ir Vilniaus universitete 
(įkurtas 1579 metais), ten dėstė pro
fesoriai iš įvairių Europos valstybių, 
net iš Ispanijos! Visi profesoriai 
dėstė lotyniškai. 

Kai arabai užkariavo Vidurio 
Rytus ir šiaurės Afriką (ir Ispaniją!), 
nemažai arabų kalbos žodžių buvo 
paimta į įvairias Europos kalbas. 
Pvz., a lgebra , a lkoho l i s , a lgor i t 
m a s ir pan. 

Tik romant izmas (daugmaž 
1770—1870) vėl atsigręžė į tau
tosaką ir į vietines (tautines) kalbas. 
Ir lietuvių kalba pasirodė vadinamo
je „pasaulio arenoje" apie 1800, kada 
Europos kalbininkai suprato, kad 
archaiška (senoviška) lietuvių kalba 
esanti labai svarbi lyginamajai 
indoeuropiečių gramatikai (kalbo
tyrai). 

1918—1940 lietuvių kalba nu
sikratė daug svetimų plunksnų, bet 
1940—1990 metais (pusę šimtme
čio!) vėl buvo prislėgta rusų kalbos ir 
komunistų rusinimo tvano. 

1989 metais lietuvių kalba vėl 
tapo Lietuvos valstybine kalba. 

Didelėmis pastangomis buvo šiek 
tiek apsivalyta nuo rusų kalbos vieš
patavimo. Bet tada kilo kita sveti
mais blizgučiais susižavėjimo banga: 
per muziką, sportą, o vėliau per 
visus kultūros bendravimo kanalus 
Lietuvą užplūdo vadinamieji tarp
taut inia i anglicizmai... Visokie 
„šou", reisai", „reidai", „reitingai"... ir 
taip be galo! „Patogus butas" = „kom-
fortobilus apartamentas", „pasaulio 
pramonė" = „globalinė industrija" ir 
1.1. — be galo, be krašto, be ribų... 

Tarp kitko, šis susižavėjimas 
kitos kalbos blizgučiais vyksta vi
same pasaulyje. Kai kurios kalbos 
(valstybės) ginasi oficialiomis prie
monėmis (Islandija, Prancūzija, Iz
raelis), bet, atrodo, žmonės neklauso 
ir tiek. O Lietuvoje padėtis nėra 
aiški: Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija visa tai žino, bet juk Lie
tuva neturi (ir nenori, negali turėti) 
kalbos policijos! Tai jau būtų laisvės 
varžymas, nedemokratiška! 

Ar lietuvių tauta atsibus iš to 
didelio susižavėjimo svetimais bliz
gučiais, sunku pasakyti. Čia labai 
daug įtakos turi TV, radijas, spauda, 
muzika, sportas, ei. paštas ir pan. Ir, 
žinoma, daug žmonių Lietuvoje nori 
gerai išmokti angliškai. 

Aš vis dar tikiuosi, kad ši „tarp
tautinių anglicizmų" vartojimo ma
da kada nors baigsis. Gal lietuvių 
kalba vėl pamažu nusikratys per di
delių svetimų plunksnų. 

Apskritai, visi kalbininkai sutin
ka, kad žodynas (leksikonas) yra 
greičiausiai besikeičiantis kalbos 
lygmuo. Pvz., aš dar gerai atsimenu, 
kad mano vaikystėje mano sename 
gimtajame kaime (Petekonių k., 
Jiezno, Alytaus aps. — dabar Prienų 
raj.) buvo vartojama daug skolinių: 
„vidalcius", „torielka", „spatkelis", 
„padlaga", „gazieta", „dziegorius", 

Prisikėlimo bažnyčia Kaune. Kauną, kur kas mažiau net Vilnių, yra 
užplūdusi „nulietuvinimo" banga. Baniutės Kronienės nuotr. 

„spaviednyčia", „večerija", „sierči- vakarienė, degtukai, sriuba ir t.t. 
kai", „zupė" ir t.t. O po kelerių metų Tikėkimės: lietuvių kalba ir 21-
ir mūsų kaime jau buvo sakoma: ša- me šimtmetyje, „pasigardžiavusi" 
kūtė, lėkštė, dubuo, lėkštelė, grin- svetimais blizgučiais, atsilaikys ir 
dys, laikraštis, laikrodis, išpažintis, atsibus. 

A. Nasvy t i s : Ir Vilniuje tas pats . 
R. S iko r sk i s : Bet Kaune labiau. Vilniuje 

seniūnijos, tai yra šiek tiek daugiau tvarkos. O 
Kaune būtų ūkio valdybos. Žmonės valdybose 
nuolat keičiasi, prisiima kyšių ir išeina. Anksčiau 
buvo aiški sistema, nuneši kam nors porą butelių 
ir viskas aišku. Dabar visai nebeaišku, nei kam. 

Bet jūs įsigilinkit, koks Lietuvoje vyksta turto 
grąžinimas, kokie Lietuvoje bus savininkai. Grą
žina, tarkim, trijų aukštų namą... Antram, tre
čiam aukšte butų negrąžina. Grąžina pirmame, 
kur dažniausiai pardotuvė... Žemės po namu irgi 
negrąžina. Žemę duos kur nors už miesto. Už gy
venamą plotą duoda kompensaciją. Tai koks čia 
savininkas? Ir kaip tokį namą ateityje reikės val
dyti? Stogas prakiurs — kam mokėti? 

Mano marčios mama Utenoj turėjo šešių butų 
namą. Atsiuntė raštą prieš Kalėdas — žemės ten 
buvo 10 arų — negrąžins; nuomininkai irgi nesu
tinka išsikelti... Tai jai pasiūlė 4,000 litų ir net 
neparašė — ar iškart sumokės, ar išmokės per 10 
metų. Moteriškei 85 metai, penkiolika metų prie 
Laptevų jūros už tai, kad buvo Utenos pašto tar
nautoja... 

V. L a n d s b e r g i s : Na, o dabartinė nomenkla
tūra perkasi kultūros namus už tūkstantį talonų. 
Arba, pavyzdžiui, Radvilų dvaras Taujėnuose — 
visas kompleksas su parku buvo privatizuotas už 
12,000 litų. 

Todėl, kad pagal dabartinį įstatymą pirmumo 
teisę įsigyti objektą turi vietinis viršininkas. Taip 
pat įmonių, pramonės objektų direktoriai. Proce
dūra paprasta — pirmiausia subankrutuoji, o 
paskui pusvelčiui gali privatizuoti... Net laikraš
čiai rašė, kad kombainą „gali" už 3 litus įsigyti. 

PRISIMINIMAI APIE 
SAUSIO TRYLIKTĄJĄ 

Kalbasi buvę ministrai R. Sikorskis, 
V. Antanaitis, A. Nasvytis ir buvęs 

Aukščiausios Tarybos — Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis. 
Pokalbis įrašytas 1993 metais. 

Tekstas neredaguotas, be komentarų.. . 
Pokalbi užrašė V. V. Landsbergis 

Nr.8 
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R. Sikorsk is : Čia vyksta šėtono procesas. 
V. Landsberg i s : Čia skubotai skaičiuojamas 

laikas, galvojant taip — turime dar kokius metus 
laiko, turim skubiai viską susiplėšt. O kiti paskui 
tesižiūri... Ir viskas „teisėta". Valdžia — žmonių 
išrinkta. Paskui niekas nepatikrins. Objektas per-
parduodamas net po kelis kartus, ir visi pėdsakai 
dingsta. 

R. S ikorsk is : Taip, sąlygos plėšimui idealios. 
Tokių turbūt niekur nebuvo. 

A. Nasvyt i s : Na, kodėl... Piratai plėšdavo... 
R. S ikorsk is : Na, piratai... Juk jie patys 

dirbo, rizikavo, drebėjo. 
A. Nasvyt is : Rimta aristokratija buvo tik ru

sų. Na, gal jie ir skriaudė tuos baudžiauninkus, 
ūkininkus. Bet anglų aristokratija tai kas — visi 
iš piratų... O kokie Kenedžiai? Ar ne per prohibi-
ciją pralobo? 

R- S ikorsk is : „Kartą Amerikoje" arba „Krikš
tatėvis" — baisūs filmai, bet Lietuvoj jau dar įdo

miau... O už žemę dabar duoda 1,000 litų už hek
tarą. Kompensacija. Tai už vieno kambario butą 
„gali gauti" didžiausią ūkį. O žemės nedirbamos. 
Čia ir mūsų anūkai vargu ar beatnarplios, teisy
bės beieškodami. Taip viskas supainiota. Kaimas 
dabar pasiutęs. Ir miestas irgi. Bet visi bėdą 
verčia Landsbergiui, sako — jis viską sugriovė. 
Nuvažiuoju pas gimines, tai bijau pasakyti, kad 
priklausau konservatoriams. 

Au N a s v y t i s : Tai kokie čia tavo giminės? 
R. S i k o r s k i s : Normalūs sovietų Lietuvos pi

liečiai. Ne nomenklatūra. Jie turėjo tvarką, nor
malų gyvenimą. O dabar reikia pačiam kovoti už 
savo būvį. Ir visi pikti. Arba kaime...Irgi Lands
bergis kaltas... Buvau neseniai vienam rajone. Tai 
sako — matot, ponai, anksčiau mes žinojom, kaip 
gyvent. Žinojom, kiek galim pavogti šieno, iš kur, 
kiek ano... Dabar sako, viską atėmė... Ot ir pa
aiškino... Ir įmonėse darbininkai viską pasiimda
vo. Prekybininkai ir dabar viską ima. Kaunas vi
sas buvo aprūpintas nelegaliai — šokoladas, cuk
rus, mėsa, viskas pigiau... Kaunas išėjęs gerą mo
kyklą. Ypač prie Hitlerio ir Stalino. Aš padėjau sa
vo tėvui ir dėdei. Vienas maisto fabrike dirbo, ki
tas alaus bravore. Ir visi tempė, kas tik galėjo... Ir 
ši mokykla taip įlindo į kraują, kad neišmesi. 

V. L a n d s b e r g i s : Tariamas dešiniųjų „griovi
mas" dėl to ir buvo sumanytas — kad kuo grei
čiau atsirastų savininkas ir pats saugotų savo 
turtą. 

R. S i k o r s k i s : Aš irgi buvau romantikas ir 
galvojau — sukursim savininko tipą. Nes be jo 
nieko nebus... 

P a b a i g a 
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Nauja galerija siūlys ir 
dailės kūrinių nuomą 

Liberaldemokratai pradėjo „revoliucinį" žygį 

Galerijos „Virtu" savininkai Erika Zenkevičiūtė ir Modestas Katkevičius. 
Olgos Posaškovos ELTA nuotr. 

Vilnius, sausio 20 d. (ELTA) — 
Vilniaus senamiestyje įkur tuves 
švenčia nauja dailės galerija — Rau
gyklos gatvėje, Senamiesčio domini
jos kvartale, atidaroma naujos kar
tos galerija „Virtu". 

Kaip sakė vienas iš galerijos sa
vininkų Modestas Katkevičius, jau
kiose galerijos patalpose bus prista
tomi ne tik geriausi Lietuvos daili
ninkų sąjungos vyresniosios kartos 
narių darbai; bet ir pradedama Lie
tuvoje visiškai nauja veikla — meno 
kūrinių nuoma. 

„Įvairių žanrų ir autorių meno 
kūr inius galėsime išnuomoti pagal 
kl ientų pageidavimus — laikotar
piui nuo vienos paros iki vienerių 
metų. Meno kūrinius padėsime pri
derinti prie patalpų interjero. Patys 
kūrinių autoriai greičiausiai neži
nos, kam išnuomoti jų darbai, tačiau 
už savo kūrinių nuomą gaus komisi
nius", — sakė M. Katkevičius. 

Pasak jo, galerija vengs moder
nių a r postmodernių kūrinių, bet 
telks ankstesnių laikų — realizmo 
maniera nutapytų drobių kolekcijas. 

Premjerui teks prisiminti ryšius su EBSW 
Atkelta i š 1 psl. 
ir EBSW, komisijai yra tvirtinęs, kad 
A. Brazausko ir A. Sleževičiaus susi
tikimai buvo itin dažni bei regulia
rūs. 

A Brazauskui siūloma prisimin
ti, ar V. Beriozovui arba kitiems pa
tarėjams jis yra davęs pavedimus su
sitikti su A. Sleževičiumi arba tiesio
giai su EBSW žmonėmis ir aptar t i 
su EBSW ir Kauno holdingo kompa
nija susijusius reikalus. 

A. Brazauskas turės prisiminti, 
kaip dažnai jis susitikdavo su tuo
metiniais Lietuvos banko valdyto
jais, ar aptarinėjo problemas, susiju
sias su trimis valstybiniais komerci
niais bankais, į kuriuos skverbėsi 
neaiškios finansinės struktūros. 

Komisijai įdomu, a r susitiki
muose su tuometiniu prezidentu Lie
tuvos banko vadovai akcentavo ban
kų, pinigų ir visos finansų rinkos 
problemas ir kokias. 

A Brazauskas turės paaiškinti, 
kokiomis aplinkybėmis ir kieno re
komendacijomis 1993 metų pabaigo
je — 1996 metų pradžioje Lietuvos 
banko valdyboje buvo net du su 
EBSW siejami asmenys — centrinio 
šalies banko vadovu buvo Kazys Rat
kevičius, o banko valdybos nariu — 
nuo 1994 metų birželio, kai buvo įre
gistruotas susivienijimas, EBSW ta
rybos narys bei su šiuo susivienijimu 
susijusios ir vėliau bankrutavusios 
televizorių gamyklos „Banga" vado
vas Sigitas Godelis. 

* Ketvirtą n e s ė k m ę ULEB 
Eurolygos vyrų krepš in io turny
re patyrė Kauno „Žalgirio" ko
manda, svečiuose vienuoliktojo rato 
aštuonių komandų A grupės rungty
nėse 76:82 nusileidusi Treviso „Be-
netton" (Italija) komandai su Ra
mūnu Siškausku. Kauniečiai pir
mieji pelnė taškus ir, sužaidus pus
trečios minutės pirmavo 7:0, o dar po 
dviejų minučių įgijo didžiausią— 8 
taškų — persvarą 11:3. Tačiau aikš
tės šeimininkai a t sakė greitomis 
atakomis 7:0 ir sumažino skirtumą 
iki minimumo — 10:11. Nuo šio mo
mento vienos ar kitos komandos pra
našumas nebuvo didesnis nei keturi 
taškai, o aikštės šeimininkų pergalę 
nulėmė du nelaukti, bet taiklūs An-
drea Bargnani tritaškiai priešpas
kutinę susitikimo minutę. 

* Bulgarijos sost inėje penk
tadienį prasidėjo Europos vyrų 
uždarų patalpų r iedul io III po
grupio čempionatas, kuriame daly
vauja penkios rinktinės. Tokio rango 
varžybose debiutavusi Lietuvos 
r inktinė, kurios pagrindą sudaro 

Atkelta iš 1 psl. 
tarybos sekretorius Žilvinas Šilgalis. 

Per pusantrų metų iš Liberal-
demokratų frakcijos miesto taryboje 
pasitraukė keturi iš šešių narių — 
2004 metais iš frakcijos pasitraukė 
buvusi aktyvi R. Pakso rėmėja Vitalė 
Vinickienė, vėliau Česlovas Kamins
kas ir Aleksandras Rutenbergas, o 
šią savaitę — A Makauskas. 

A. Makauskas nekomentavo 
priežasčių, kodėl išėjo iš frakcijos. 

R. Paksas teigė, jog A. Makaus
ko pasitraukimas galįs būti susijęs 
su jo asmeniniais interesais. Esą R. 
Paksą rėmusiame judėjime „Už tei
singumą ir demokratinę Lietuvą" A 
Makauskas turėjęs tam tikras parei
gas ir jų netekęs drauge su atlygini
mu. 

R. Paksas prakalbo ir apie libe-
raldemokratų siekį, jog „centrinės 
valdžios galių centras būtų perkeltas 
į savivaldą — arčiau žmonių". 

„Centrinė valdžia, kaip užšalę 
žiemos rūmai, atsitvėrę ledine siena 
nuo žmonių lūkesčių. Centrinės val
džios galios turi būti atiduotos savi
valdai, visa valdžia savivaldybių ta
ryboms, valdžiai, kuri yra arčiausia 

jaunimo (iki 21 metų) komandos žai
dėjai, pirmajame susitikime 4:5 (3:2) 
nusileido Suomijos nacionalinei ko
mandai . Lietuvos ekipai įvarčius 
pelnė Arūnas Zalieckis (2 min.), Do
mantas Lekys (5 min.), Ruslanas Be-
zukladnikovas (10 min.) ir Giedrius 
Adomavičius (33 min.). 

* Ketvirtadienį sužaista dvy
l i k a NHL regul iar io jo sezono 
rungtynių , kuriose pergales iš
kovojo abi komandos, kuriuose žai
džia lietuviai. Šešioliktą pergalę ir 
trečią iš eilės 45-osiose rungtynėse 
iškovojo Dainiaus Zubraus Washing-
ton „Capitals", namuose po baudinių 
serijos 5:4 įveikęs Vakarų Saint 
Louis „Blues". Lietuvos rinktinės 
puolėjas turėjo progą pelnyti perga
lingą įvartį baudinių serijoje, tačiau 
jo smūgį atrėmė varžovų vartinin
kas . Dvidešimt šeštąją pergalę 47-
osiose rungtynėse iškovojo New York 
„Rangers" komanda, kurioje dėl ko
jos traumos trečiąsias rungtynes iš 
eilės praleido Darius Kasparaitis. 
„Rangers" ledo ritulininkai išvykoje 
4:2 įveikė Pittsburgh „Penguins". 

žmonių ir kuri spręs žmonių proble
mas", — teigė R. Paksas. 

Atsakomybės už Konstitucijos 
pažeidimus iki šiol neprisiimąs ir ne
teisėtai nuverstu prezidentu besiva
dinąs R. Paksas taip pat prakalbo 
apie asmeninės politiko ir pareigūno 
atsakomybės svarbą. 

„Liberaldemokratai siūlo pradė
ti nuo savęs ir būtent savivaldybių 
rinkimuose keliant kandidatus į sa
vivaldybių tarybas, kad kiekvienas 
kandidatas, po to tapęs tarybos na
riu turėtų atsakomybę už atskirą 
vietovę, už atskirą seniūniją ir kad 
jis būtų a tsakingas kaip žmogus 
sprendžiantis jų problemas", — kal
bėjo R. Paksas. 

Ir R. Paksas, ir A Butkevičius 
apie liberaldemokratų rinkimų kam
paniją kalbėjo abstrakčiais revoliu
ciniais šūkiais. 

„Jei permainos įprastu keliu ne
įmanomos, reikia ieškoti kelių, ku
riais einant permainos tampa neiš
vengiamos", — aiškino R. Paksas. 

Praėjusį trečiadienį A Butkevi
čius buvo ne tik priimtas į partiją, 
bet ir paskirtas centrinio rinkimų 
štabo nariu. 

Inauguruotas naujasis KOP vadas 
Atkelta iš 1 psl. 
dalyvaujant tarptautinėse misijose. 

A Leita inauguracinėje kalboje 
sakė, kad turi daug idėjų ir ambicijų, 
toliau žada tęsti pradėtus darbus — 
oro erdvės kontrolės efektyvumo di
dinimą ir turimų radarų tinklo mo
dernizavimą, atnaujinti aviacijos 
parką, valdymo efektyvumo didini
mą, orlaivių parko modernizavimą, 
turimų lėktuvų ir sraigtasparnių de
ramos kovinės parengties palaiky
mą, skrydžių saugos priežiūrą. 

A. Leita yra pirmasis KOP va
das — sraigtasparnio pilotas. Anks
tesnieji KOP vadai Zenonas Vege-
levičius, Edvardas Mažeikis ir Jonas 
Marcinkus buvo naikintuvų arba 
atakos lėktuvų pilotai. 

A. Leita praėjusio dešimtmečio 
pabaigoje dalyvavo Lietuvos KOP is
torijoje ilgiausiame sraigtasparnio 
skrydyje. 1997 metų vasarą Lietuvos 
kariuomenės vadovybė nusprendė 
nusiųsti sraigtasparnį į NATO ir 
partnerių pratybas Islandijoje „Co-
operative Safeguard". Buvo svars
toma galimybė pergabenti sraigtas
parnį laivu, tačiau KOP pasiūlė, kad 
sraigtasparnis pats nuskris į pra
tybų vietą. 

Tai buvo drąsi idėja, nes sraig
tasparnio „Mi-8 MTV" navigacinė 
įranga nėra pritaikyta tolimam 
skrydžiui virš Atlanto vandenyno. 
Be to, maksimalus šio tipo sraigtas
parnio skrydžio nuotolis — 950 kilo
metrų. 

Majorų Kazimiero Maskoliūno ir 
A Leitos pilotuojamas sraigtaspar
nis „Mi-8 MTV" iki Islandijos nu
skrido, pasipildęs degalų Danijoje, 
Norvegijoje, vienoje Didžiosios Bri
tanijos salų ir Farerų salose. Neskai
tant nusileidimų, pilotai prie vaira-
lazdės praleido 15 valandų. Galuti
niame skrydžio etape prie Islandijos 
pilotams teko patirti kvapą gniau
žiančių akimirkų, nes besibaigiant 
degalams, subjuro oras, tačiau sraig
tasparnis pasiekė tikslą. 

Už šį skrydį K. Maskoliūnas ir 
A. Leita buvo apdovanoti Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 4-
ojo ir 5-ojo laipsnio ordinais. 

A. Leita yra baigęs Syzranės 
aukštąją karo aviacijos mokyklą. 
Tarnybą Lietuvos KOP A. Leita pra
dėjo 1992 m. Jis yra pirmojo rango 
karo lakūnas, sraigtasparniais „Mi-
2" ir „Mi-8" bei vienmotoriu biplanu 
„An-2" skraidęs 1,600 valandų. 

Gyventojai su 
Vilnius, sausio 20 d. (BNS) — 

Įsivyravus arktiniams šalčiams, Lie
tuvos gyventojai šildosi įvairiai — 
kas daugiau perka stipriųjų alkoho
linių gėrimų, o kas nuo lentynų šluo
ja vilnones antklodes ir medų. 

Šiomis dienomis, kai temperatū
ra krenta iki 30-ties laipsnių žemiau 
nulio, šąlantieji traukia į parduotu
ves „susišildymo" prekių. Didieji 
prekybos centrai pastebi, kad pagy
vėjo prekyba tam tikromis prekėmis. 

Prekybos tinklo operatorės „VP 
Market" atstovė spaudai Viktorija 
Jakubauskaitė teigė, kad pirkėjai 
„šluoja iš lentynų" vilnonę patalynę, 
šildymo prietaisus bei priemones, 
palengvinančias automobilių užvedi
mą šaltuoju metų laiku. 

Prekybos tinklo „Norfos mažme-
na" atstovas viešiesiems ryšiams Da
rius Ryliškis sakė, jog jų tinklo par
duotuvėse pastebimai suaktyvėjo 

kovoja Įvairiai 
prekyba stipriaisiais alkoholiniais 
gėrimais. 

„Statistikos dar nėra, bet vi
zualiai matyti, kad stipriųjų alkoho
linių gėrimų vartojimas padidėjo. 
Alaus vartojimas sumažėjęs, kai ku
rie tiekėjai net nenori vežti alaus, 
nes bijo, kad užšals", — pasakojo jis. 

Tuo tarpu prekybos tinklo „Iki" 
parduotuvėse išaugo prekyba medu
mi, citrinomis, arbata. 

„Iki trijų kartų išaugo pardavi
mai tokių prekių, kaip termosai, pa
stebimas panašus augimas ir vien
kartinių nosinių. Labai stipriai išau
go medaus prekyba — beveik du kar
tus, citrinų — kelis kartus, ir arba
tos", — sakė prekybos tinklo „Iki" 
komunikacijos direktorius Robertas 
Suliauskas. 

Sinoptikai prognozuoja, kad šal
ti orai išsilaikys ir kitos savaitės 
pradžioje. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS 

žinių agentūrų pranešimais) 
BNS 

Sėkmingai paleistas pirmasis 
Plutono link skrisiantis zondas 

Cape Canavera l , sausio 20 d. 
(„ReutersTBNS) — Iš Canaveral ky
šulio ketvirtadienį 2 vai. vietos laiku 
sėkmingai pakilo rake ta „Atlas 5", 
kuri iškėlė pirmąjį pasaulyje kosmi
nį zondą, skrisiantį toliausiai Saulės 
sistemoje esančios Plutono planetos 
link. 

„Dabar mūsų darbas — būt i ge
rais kosminio apa ra to gidais ir iš
mokti valdyti jį realioje aplinkoje, 
kuriai jis buvo sukur tas" , — po star
to, sakė misijos vyriausiasis moksli
ninkas Alan S te rn . 

„Paleidimo komanda puikiai pa
dirbėjo", — pr idūrė projekto vadybi
ninkas Glen Foun ta in iš Johns Hop-
kins universiteto Taikomosios fizi
kos laboratorijos, kur i sukūrė šį zon-
dą. 

Paleidimo k o m a n d a jaudinos i 
dar 45 minutes po s tar to, kol zondas 
pagaliau sėkmingai ats iskyrė nuo 
„Atlas" antrosios pakopos. 

NASA zondo kelionė į vienintelę 
beveik netyrinėtą Saulės sistemos 
planetą t ruks devynerius su puse 
metų. Skr iedamas Plutono link zon
das įveiks 4.8 mlrd. kilometrų. 

Iš pradžių buvo numaty ta , kad 
„Atlas 5" s tar tuos antradienį , bet dėl 
stipraus vėjo ir elektros tiekimo su
trikimų s ta r t as buvo at idėtas . 

Raketa i škėlė 500 k g zondą 
„New Horizons", kuris , vis labiau 
toldamas nuo energijos šaltinio Sau
lės, turės naudo t i s radioaktyviojo 
plutonio skilimo energija. 

heed Martin Corp". Penkis „Atlas 5" 
variklius sukūrė „Aerojet", antrinė 
kompanijos „Gencorp Inc." įmonė. 

Iki tos akimirkos, kai aparatas 
„New Horizons" atsijungė nuo „At
las 5", jo greitis turėjo pasiekti 16 ki
lometrų per sekundę, arba 58,400 ki
lometrų per valandą. J is yra pats 
greičiausias iš Žemės paleistas kos
minis aparatas . 

Je igu as t ronauta i erdvėlaiviu 
„Apollo" būtų skridę į kosmosą tokiu 
greičiu, jų kelionė į Mėnulį būtų tru
kusi devynias valandas, o ne tris die
nas. 

Vis dėlto zondui dar reikės riko-
šetu atšokti nuo Jupiterio gravitaci
jos lauko, kad jo greitis dar labiau 
padidėtų ir jis pasiektų Plutoną grei
čiau nei per dešimt metų. 

Plutonas vadinamas viena „ledo 
nykštukių" ir yra vienintelė neištirta 
Saulės sistemos planeta. 

2015-aisiais, maždaug pusę me
tų, kai aparatas bus priartėjęs prie 
Plutono, mokslininkai rinks infor
maciją, kuri suteiks daugiau žinių 
apie šios planetos paviršių ir atmos
ferą, besidriekiančią erdvėje kaip ko
metos uodega. 

„New Horizons" skries per grei
tai, kad pradėtų suktis aplink Plu
toną, tačiau spės patyrinėti ir Pluto
no palydovą Charoną. 

Zondo paleidimas išprovokavo 
nedidelę protesto akciją, bet to, jį 
prižiūrėjo Energetikos departamen
tas, nes jame yra 10.9 kg radioakty-

Kad apa ra t a s įgautų reikiamą viojo plutonio, kurio skilimo energiją 
pagreitį, NASA pasirinko vieną di- apara tas naudos elektrai gaminti, 
džiausiu savo rake tų — „Atlas 5", Jos reikės zondo prietaisams ir siste-
kurią pas ta tė susivienijimas „Lock- moms. 

JAV a t m e t a O. b in Laden 
sąlygines pal iaubas 

Washington, DC, sausio 20 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Jungt inės Vals
tijos ketvirtadienį a tmetė sąlygines 
paliaubas, kurios siūlomos garso įra
še, pr iskir iamame Osama bin Laden, 
ir nurodė „nesiderančios su teroris
tais". 

Viceprezidentas Diek Cheney sa
kė, kad šis ,,al Qaeda" vadovo pasiū
lymas t ikr iausia i yra gudrybė, bet 

mano, kad įraše girdimas balsas tik
rai yra O. bin Laden. 

Tai pirmas „ai Qaeda" vadovo 
įrašas nuo 2004 metų, ir jame O. bin 
Laden perspėja dėl naujų išpuolių 
JAV. 

Tačiau jis taip pat sako, kad „ai 
Qaeda" nori „reaguoti" į palankią 
JAV visuomenės nuomonę dėl JAV 
pajėgų išvedimo iš Irako. O. bin La-

pridurė, kad išvadas daryti dar per den nenurodė paliaubų sąlygų, bet 
anksti. 

Min imame garso į raše , kurį 
transliavo a rabų televizija „ai Jaze-
era", ta ip pa t perspėjama, kad „ai 
Qaeda" rengia naujas a t akas JAV te
ritorijoje. 

„Akivaizdu, kad 'ai Qaeda' va
dovai ir ki t i teroris tai slapstosi, jie 
patiria didžiulį spaudimą. Mes nesi-

užsiminė, kad tai susiję su JAV pa
jėgų pasitraukimu iš Irako. 

Teritorinio saugumo departa
mento atstovė spaudai Michelle Pet-
rovich sakė, kad agentūra dėl įrašo 
nesirengia didinti saugumo pajėgų 
parengties šalyje lygio. 

Televizijos ABC naujienos pra
nešė, kad teritorinio saugumo parei-

derame su teroristais , mes juos šąli- gunai 18,000 policijos įstaigų išsiun-
name", — sakė Baltųjų rūmų atsto- tinės biuletenį, kuriame ragina vėl 
vas Scott McClellan. 

„Teroristai pradėjo šį karą, ir 
prezidentas leido aiškiai suprast i , 
kad mes jį užbaigsime savo pasirink
tu laiku ir savo pasirinktoje vietoje. 
Ir toliau persekiojame visus tuos, 
kurie siekia pakenkt i Amerikos žmo
nėms", — sakė j is . 

Vienas CŽV pareigūnas sakė, jog 
amerikiečių žvalgybos ana l i t ika i 

peržiūrėti visus savo žvalgybos duo
menis. 

„Kas yra dabart iniai įtaria
mieji? Kur jie veikia? Ką mums sako 
šios bylos? Ką mums sako kiti žval
gybos šaltiniai? Visa tai apibendri
nama, pritaikoma ir tada nutariama 
koks yra mūsų grėsmių dydis", — 
ABC sakė aukšto rango FTB atsto
vas John Miller. 

EUROPA 

TELKIBANYA 
Vengrijos rytuose ketvirtadienį 

vakare į kalną įsirėžus Slovakijos 
kariškių lėktuvui, kuris nukrypo 
nuo kurso, žuvo 42 žmonės, dau
giausia — taikdariai, grįžtantys iš 
NATO misijos Kosove. Vienam ka
riui pavyko išgyventi katastrofą. 
Dabar jis guli ligoninėje, o jo būklė 
vertinama kaip stabili. Iš karto po 
sudužimo jis dar sugebėjo paskam
binti žmonai ir pranešti apie ištiku
sią nelaimę. Iš paskos skridęs antra
sis slovakų lėktuvas matė, kaip so
vietų gamybos „An-24" sudužo ir jį 
apgaubė liepsnų kamuoliai. Slovaki
jos pareigūnai teigė, jog abiejų lėk
tuvų pilotai buvo labai patyrę, kiek
vienas buvo skraidęs daugiau kaip 
1,800 valandų. Manoma,kad nelai
mę veikiausiai sukėlė oro sąlygos ar 
įgulos klaida. 

LONDONAS 
Milijonierių gretas Didžiojoje 

Britanijoje vis dažniau papildo savo 
išradimus patentuojantys ir versli
ninkais virstantys britų mokslinin
kai, rodo britų dienraščio „The 
Times" skelbiamos naujausio tyrimo 
išvados. Dvylikos turtingiausių bri
tų mokslininkų įsteigtų bendrovių 
vertė viršija 100 mln. svarų, o tur
tingiausių dėstytojų šimtuke domi
nuoja mokslininkai iš Oxford ir 
Cambridge. Tyrime minimas vienas 
iš sėkmingiausių verslininkais vir
tusių mokslininkų yra Brian Bel-
lhouse, profesorius ir inžinierius, 
kuris įsteigė bendrovę ,,PowderJect" 
ir 2003 metais ją pardavė už 542 
mln. svarų. 

JAV 

NEW YORK 
JAV valdžia reikalauja, kad po

puliariausią interneto paieškos sis
temą valdanti bendrovė „Google" at
skleistų jos sistemai pateiktų por
nografijos užklausų statistinius duo
menis ir informaciją apie tinklala-

ATLANTIC 

pius, kurie yra parodomi pateikus 
atitinkamas užklausas. Atitinkamas 
valdžios nurodymas bendrovei buvo 
nusiųstas dar praėjusiais metais, ta
čiau „Google" atsisako pateikti šiuos 
duomenis. JAV vyriausybės atstovai 
jau parengė naują nurodymą, kuria
me reikalauja pateikti paieškų sta
tistinius duomenis už vieną bet ko
kią savaitę. Valdžia ketina išanali
zuoti šias užklausas ir sistemos pa
teikiamus paieškos rezultatus ir 
įvertinti pornografinių išteklių pri
einamumą per „Google" paieškos 
sistemą. Tuo ta rpu „Google'' žada vi
sais įmanomais būdais vengti tokios 
informacijos pateikimo, nes vertina 
tai kaip pavojų klientų teisei į konfi
dencialumą. 

AZIJA 

KATHMANDU 
Nepalo sostinėje penktadienį, 

siekiant sužlugdyti planuojamą pro
testą prieš karalių, pernai užėmusį 
valdžią, įtakingiausiems politikams 
paskirtas namų areštas ir įvesta ko
mendanto valanda. Visame Kath-
mandu į pozicijas buvo išstatyti šar
vuoti transporteriai su kulkosvai
džiais, o tūkstančiai karių ir polici
ninkų saugojo kone kiekvieną gatvę, 
aikštę ar sankryžą. Policija pranešė, 
kad dėl komendanto valandos pa
žeidimo buvo sulaikyta maždaug 
200 žmonių. Protestai prieš Gyanen-
dra pradėjo įgauti pagreitį — pra
ėjusią savaitę pietrytiniame Janak-
pur mieste į mitingą susirinko be
veik 100,000 žmonių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako šiitų religinės partijos lai

mėjo praėjusį mėnesį vykusius vi
suotinius rinkimus, bet absoliučios 
daugumos parlamente neužsitikri
no, rodo penktadienį paskelbti nepa
tvirtinti rezultatai. Šiitų Jungtinis 
Irako aljansas laimėjo 128 iš 275 
vietų parlamente. Kurdų susivieniji
mas laimėjo 53 vietas parlamente. 
Sunitų Nacionalinės santarvės fron
tas gavo 44 vietas, o kita sunitų par
tija — Nacionalinio dialogo frontas 
— 11 vietų. Buvusio premjero Iyad 
Allawi partija „Irako nacionalinis 
sąrašas" laimėjo 25 vietas, o Kurdų 
islamo partija — penkias. 

1-800-775-SEND 
f.atlanticexpresscbrp.< 

Oceai 
Krovimu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Krovmig gabenimas 
visas pasaulio šalis. 

Auto Air Freight 
II Automobiliu oirkimas be; 

siuntimas j visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
•/įsoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 

Smulku siuntiniu siuntimas oei 
pristatymas i namus Lietuvoje Larviioie 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 7W. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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Chirurgai 

L 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr.f Suite A * 

JdletJL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vvww.i»nteffofsurgefya«xtX9asthealth.corr: L 

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

Šeimos daktara i ir chirurgai 
10811 W. ^43rd St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 

gydymas bei cnirurgija* 
Aurora Medical Center 

10400 75 S t , 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 I stuburo ir skausmo ligos 
manualinė terapija * 

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. 

57 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Crtropractic & Rehsb Onic 

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

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

16547 W. 159 Street 
Lockport.IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠFOES UGOS 

7722 S. Kedzie 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 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

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 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRl DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAKV. RANA,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

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

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holv Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIjUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT21NAS, MJJ„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. StB 5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

APKELIAUTI VISĄ PASAULĮ, 
NEUŽTENKA VIENO 

GYVENIMO 
Rimvydas Sidrys. „Lietuvis 

žvelgia į Orientą". IAB „Petro ofse
tas", Vilnius, 2005 m. 298 psl., kie
tais viršeliais, iliustruota spalvo
tomis iliustracijomis. 

Ribotas knygų skaičius yra ir 
„Draugo" knygynėlyje. Kaina 16 dol. 
— Illinois valstijos gyventojai turi 
mokėti 9 proc. mokesčių (tax); vienos 
knygos persiuntimas — 5 dol., dvie
jų knygų — 6 dol. 

Lietuviai mėgsta keliauti, pa
matyti pasaulį, patirti įvairių nuo
tykių, pagyventi naujais įspūdžiais. 
Raštingieji savo patirtimi pasidalina 
lietuviškos spaudos puslapiuose ar
ba išleidžia kelionių aprašymų kny
gas. Tie vaizdingi aprašymai, ypač 
iliustruoti nuotraukomis, paskatina 
ir kitus keliauti, „pamatyti pasaulį". 

Vienas įdomiausių savo kelionių 
įspūdžių pasakotojų yra dr. Rimvy
das Sidrys. Jo rašiniai, ne kartą 
spausdinti ir „Drauge", visuomet su
silaukdavo plataus skaitytojų at
siliepimo ir gausių komplimentų. 
Nors pastaruoju metu, atrodo, dr. 
Sidrys, kiek mažiau keliauja, tačiau 
kartas nuo karto dar vis išgirstame 
skaitytojų komentarą, kad „niekas 
taip vaizdžiai kelionių neaprašyda
vo, kaip dr. Sidrys". Dar spaustuvės 
dažais kvepianti, knyga „Lietuvis 
žvelgia į Orientą" tikrai sudomins 
kiekvieną, mėgstantį kelionių apra
šymus. 

Šios savo knygos įvade dr. 
Sidrys teigia, kad „Mes su žmona 
Giedre aplankėme 67 šalis. Ar gali
me sakyti, kad pasaulį mes matėme? 
Taip, bet tik jo dalį, o šioje knygoje 
sutilpo dar mažesnė dalis". Knyga 
suskirstyta į eilę skyrelių su atski
romis antraštėmis: Viena diena Vil
niuje; Dienoraštis iš Vokietijos; Duo
na; Pirmoji tarnyba; Pulvis est...; 
Gitara be stygų; Belaukiant Watz-
mano; Už geležinės uždangos; Ori-
entas lietuviškomis akimis; Pirmoji 
pažintis su Orientu; Kinija; Hong 
Kongas; Filipinai; Singapūras; In
donezija. Džakarta; Bali; Anamitų ir 
khmerų šalyse; Ginčas su Kruglovu. 

Jeigu apie kelionių į Lietuvą 
patirtis — net bolševikų okupacijos 
metais — galėtų įdomių „istorijų" 
papasakoti ne vienas mūsų tautie
tis, sugebėjęs prasiskverbti pro 
geležinę uždangą ir aplankyti gi
mines tėvynėje, tai eilinio keliautojo 
įspūdžius pralenkia ir toli palieka 
dr. Sidrio pasakojimai apie savo 
kelionę į Orientą. Čia skaitytojas 
girdi, mato, ragauja, suuodžia, pa
tiria gyvą, neįprastą aplinką: 

„Hangdžou vykusio koncerto 
metu išėjo kinas soluoti su tokia 
trumpute fleituke, kuri būtų delne 
sutilpusi. Pūtė ją taip, kad rodės jam 
akys ant kaktos išsprogs, o garsas 
buvo kaip policininko švilpuko. Ta-

UETUViS ŽVELGIA j 

ORIENTĄ 
KS.MVYIMS MORYS 

čiau nesakyčiau, kad būtų buvę ne
malonu klausytis. Melodija buvo 
įdomi, lengvai sekama, primenanti 
paukščiukų Čiulbėjimą" (145 psl. 

„Patekome į niūrią, šaltoką sa
lę, susėdome prie įprastinių apskri
tų stalų. Iškilmingumas pasireiškė 
tik tuo, kad šeimininkas apėjo visus 
stalus, abiejose rankose aukštai 
iškėlęs po antį. Antys buvo rausvos 
ir blizgėjo, lyg nulakuotos. Paskui 
jis išnyko virtuvėje ir atnešė antiną, 
supjaustytą labai plonais gabaliu
kais. Ant stalo atsirado ir labai ploni 
miltiniai blyneliai bei svogūno laiš
kai. Pagal vadovo pamokymus, mes 
vyniojome antieną į blynelį ir val
gėme, užsidėję svogūno laiškučius" 
(163 psL). 

„Su ta orientališka anglų kalba 
turėjom įdomių nuotykių. Tikrai 
komišką nesusipratimą patyriau 
kinų viešbutyje. Prieš išsirašydami 
iš viešbučio, paprašėm, ar negalė
tume kambaryje pasilikti viena va
landa ilgiau, negu viešbučio taisyk
lės sako. Simpatiškos panelės pasi
kuždėjo tarpusavyje ir viena atsi
sukusi tarė: 'Shoot yourself. Man 
žandikaulis taip ir nukrito žemyn. 
Apstulbęs rinkau žodžius, kaip čia 
geriau išsireikšti, kad aš neturiu 
noro nusižudyti ir jos pasiūlymas 
netinka. Matydama mano dvejoji
mą, kine su malonia šypsena vėl 
pakartojo: 'Shoot yourself. Ir tada 
supratau, kad ji nori pasakyti 'Suit 
yourself. Užuot pasibaręs, aš jai 
mandagiai padėkojau" (218 psl.). 

Knygą skaityti malonu — lyg 
nuotykių romaną, nes R. Sidrio 
kalba sklandi, taisyklinga, perpinta 
humoru ir gausiais lankomų vietų 
vaizdais. Tai ne „sausa kelionių 
chronologija", bet malonus pakvieti
mas kartu keliauti ir patirti tai, ką 
patyrė savo kelionėse autorius. 

D.B. 

Laurus nusinešė „Dievu miškas « 

Praėjusiais metais Lietuvos 
kino teatruose prie ekranų dau
giausia žiūrovų prikaustė lietu
viškas filmas — Dievų miškas". 
Ziūrimiausių filmų sąraše pir
mauja dramos, komedijos, fan
tastika, animacija. 

Rugsėjo pabaigoje kino teatrus 
pasiekęs Algimanto Puipos režisuo
tas „Dievų miškas" uždirbo daugiau 

nei 603 tūkst. litų. Šį filmą pernai 
pamatė beveik 65 tūkst. žmonių. 

Lietuviškas kūrinys pralenkė vi
same pasaulyje žiūrovų dėmesio su
silaukusį filmą „Harry Potter ir ug
nies taurė". Jį kino teatruose žiūrė
jo beveik 52 tūkst. žmonių. Lietuvo
je ketvirtoji pasakojimo apie mažąjį 
burtininką ekranizacija per mėnesį 
susižėrė daugiau nei 533 tūkst. litų. 

Trečioje sąrašo vietoje - kovo 
pabaigoje Lietuvą pasiekusi anima
cinė komedija „Visa tiesa apie ryk
lį". Visai Šeimai skirta istorija apie 
mažo žuviuko Oskaro ir ryklio vege
taro Lenio draugystę Lietuvoje už
dirbo beveik keturis šimtus tūks
tančių litų. Filmui populiarumo su
teikė ir tai, kad jį lietuviškai dublia
vo žymūs aktoriai. Nukelta į 9 psl. 

http://Lockport.IL
http://www.illinoispain.com
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JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2 7 1 1 West 7 1 Street, 
Chkago IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^56-6906 

Dantų gydytojai 

APSAUGOKITE SAVO BANKO 
INDĖLIUS NUO SUKČIŲ 

Šiais laikais yra daug apgavys
čių (scams) ryšium su banko indė
liais, ir bankai įspėja savo klientus 
būti budriais. Čia keletas patarimų: 

1. Jei jums kas nors skambina 
telefonu, perskaito banko sąskaitos 
(account) numerį ir prašo jus jį 
patvirtinti. Kai suteikiate informaci
ją, vėliau ir vėl jums yra skambina
ma, sakant , kad kalba apsaugos 
(security) skyriaus darbuotojas ir 
nori gauti daugiau informacijos apie 
jūsų sąskaitą banke. 

Patar iama visai nekalbėti ir 
padėti telefono ragelį. Bet reikia 
paskambinti savo bankui ir apie tai 
pranešti. 

2. Jei gaunate ei. laišką, kuris 
įspėja, jog sąskaita banke bus už
daryta, jei nepatvirtinsite informaci
jos apie jūsų sąskaityba su banku. 
Nelieskite ei. laiško, bet praneškite 
apie tai savo bankui telefonu. 

3. Jei gaunate laišką, kuriame 
pranešama, kad laimėjote „sweep-
stakes" ir jums tereikia išsiųsti čekį 
teisinių išlaidų apmokėjimui ir lai
mėta suma bus atsiųsta jums. Ne
siųskite pinigų. Tuoj praneškite 
„authorities" (policijai). 

4. Jei gaunate laišką, kuriame 
pranešama, jog laimėjote stambią 
sumą pinigų. Laiške yra čekis, kurį 
nurodoma įdėti į jūsų sąskaitą 
banke. 

Nedėkite čekio į savo sąskaitą. 
Tuoj praneškite bankui, ar „authori
ties". 

5. Banko klientams siunčiami 
„Antiterrorist" laiškai, kuriuose 
pranešama, kad banko klientai turi 
sumokėti maždaug 25,000 dol., sumą 
už pažymėjimą — „Anti-terrorist 
Certificate", nes t ik su juo galės 
tvarkyti savo reikalus banke. Laiš
kuose pažymėta, kad jie yra siunčia
mi „Financial Crimes Enforcement 
Network". Bet tai netiesa. 

Tų laiškų nesiunčia „The Finan

cial Crimes Enforcement Netvvork". 
Tie laiškai yra sukčių planas išgauti 
pinigų iš banko klientų. Todėl 
neteiki te jokios informacijos ir 
nesiųskite pinigų į nurodytas laiš
kuose vietoves. 

Jei gavote „Anti-Terrorist Stop 
Order Letter", ar patyrėte panašų 
bandymą išgauti informacijos apie 
jūsų indėlius, būtinai tuojau pra
neškite apie tai „Financial Crimes 
Enforcement Network" 

webmaster@fincen.treas.gov 
Dar kitas būdas išvilioti iš jūsų 

pinigus yra, kai jūs norite ką nors 
parduoti per internetą. „Pirkėjas" 
(sukčius) nuperka jūsų siūlomą pre
kę ir atsiunčia jums čekį, didesnį ne
gu prekės kaina. Jūs apie tai pra
nešate „pirkėjui", kuris sako įdėti 
čekį į savo banko sąskaitą, o jam 
atsiųsti čekį, kas buvo permokėta. 

Iš tikrųjų — „pirkėjo" čekis yra 
nepadengtas (bounces), o jūsų čekį 
„pirkėjas" išsikeičia. 

Neiškeiskite tokio „pirkėjo" če
kio ir nesiųskite čekio jam. Pra
neškite „authorities" (policijai). 

Patarimai apsisaugojimui nuo 
apgavysčių: 

1. Būti budriems dėl užklausimų 
ei. paštu ir telefonu kai norima apie 
jus išgauti asmeninę informaciją. 

2. Neduoti „Soc. Security" nume
rio, PIN, „passvvord", ar sąskaitos 
(acc.) numerio telefonu ar ei. paštu. 

3. Prieš siųsdami finansinę in
formaciją per kompiuterį, žiūrėkite, 
kad tinklalapyje (website) būtų 
„lock" ženklas, užtikrinantis siun
čiamos informacijos saugumą. 

4. Peržiūrėkite nuolat atsiunčia
mus banko pranešimus, kad jie būtų 
tikslūs. 

5. Praneškite apie į tart inus 
veiksmus „Federal Trade Commi-
sion". 

(Medžiaga — pagal Marquette 
banko informaciją). 

Laurus nusinešė „Dievų miškas" 
Atkelta iš 8 psl. 

Ketvirtas liko ,,Ponas ir Ponia 
Smitai", penktas - kitas lietuviškai 
dubliuotas filmas ,,Zebriukas Dry
žius". Šeštojoje vietoje - istorinė 
drama ,.Dangaus karalystė", septin
tojoje - animacinė komedija „Ma
dagaskaras", aštuntojoje - neseniai 
kino teatruose pradėtas rodyti nuo
tykių filmas „King Kongas", devinto
joje - fantastinė drama „Pasaulių 
karas". Dešimtuką užbaigė „Žvaigž
džių karai: epizodas III - šitų 
kerštas". 

Dviejų šimtų tūkstančių litų 
pelno ribą perkopė 15 Lietuvoje 
rodytų filmų. 

Lietuviško komercinio kino fes
tivalio „AXX" filmai atsidūrė 17 są
rašo pozicijoje. Juos pamatė daugiau 
nei 14 tūkst. litų. „AXX" festivalio 
filmai uždirbo daugiau nei 160 
tūkst. litų. Kitas lietuviškas filmas -

Keistuolių teatro „Paskutiniai Bre
meno muzikantai" — į kino teatrus 
pritraukė per 6 tūkst. žiūrovų ir 
uždirbo apie 70 tūkst. litų. Šarūno 
Barto filmas „Septyni nematomi 
žmonės" į kino teatrus pritraukė 
beveik 2 tūkst. žiūrovų ir uždirbo 
beveik 20 tūkst. litų. Jono Vaitkaus 
režisuotas filmas „Vienui vieni", 
kurio premjera įvyko dar 2004-ųjų 
vasarį, šiemet sukvietė daugiau nei 
aštuonis šimtus žiūrovų. Janinos 
Lapinskaitės „Stiklo šalį", kino 
teatrus pasiekusią 2004-ųjų lapkritį, 
praėjusiais metais žiūrėjo daugiau 
nei keturi šimtai žiūrovų. 

Iš viso kino teatruose praėju
siais metais apsilankė per 1,2 mili
jono žiūrovų (8 proc. mažiau nei 
2004-aisiais). Lietuvoje rodyti filmai 
uždirbo per 13 milijonų litų. 

„Klaipėda" 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS " 
Dantų gydytoja 

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

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

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VJ . VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKLIS 
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 pnemamą kainą. 
Susitarimui kabėti angfcskai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lavvn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjaunini m as 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 
i! ^ 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chic^o, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

Įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOSIII 

'\AF*~ 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

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

DRAUGAS i n f o r m u o j a , „DRAUGAS formuoja ; 

„ D R A U G A S " : I še i v i j os ir L ietuvos jungt is ; 

, ,DRAUGAS l i e t u v y b ė s š v y t u r y s i r sargas 1 

P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e ..DRAUGĄ ! 
• ' . • • . 

mailto:webmaster@fincen.treas.gov
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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EVOLIUCIJA AR „INTELLIGENT DESIGN"? 
ALEKSAS VITKUS 

Mažame Dover miestelyje Penn-
sylvania valstijoje Mokyklų adminis
tracija 2004 metais įvedė privalomą 
taisyklę, kad biologijos pamokose be 
evoliucijos teorijos turi būti minimas 
ir vadinamasis „Intelligent de sign" 
— gyvybės sukūrimo principas. Šių 
dienų Amerikoje, kur prisibijoma bet 
kokio religinio poreiškio, tai buvo 
gana neįprastas žingsnis. Už tai jau 
tais pačiais metais miestelio mokyk
lų vienuolika tėvų mokyklų admi
nistracijai iškėlė bylą už tariamą 
JAV konstitucijos, kurios pirmoji 
pataisa reikalaujanti atskirti Bažny
čią ir (religiją) nuo valstybės, pažei
dimą. 

Ir tik pereito (2005) gruodžio 20 
dieną tą bylą sprendusio federalinio 
teismo Pennsylvania valstijoje teisė
jas John Jonės III pagaliau paskel
bė plačiai nuskambėjusį savo 139 
puslapių ilgio teisminį nuosprendį, 
kad žmogaus atsiradimas žemėje 
Dievo pagalba nėra mokslas, bet tik 
religija. Todėl mokyti vaikus, ar net 
vien tik mokyklose paminėti apie 
Šventajame Rašte aprašytą Adomo 
ir Ievos sukūrimą turėtų būti laiko
mas prieštaravimu Amerikos konsti
tucijai ir todėl draudžiamas. Ameri
kos spauda vengdama minėti Dievo 
vardą, biblinį žmogaus sukūrimo 
atpasakojimą kaip griežtai priešin
gą iki šiol mokslo priimtai evoliucijos 
teorijai, greitai priprato vadinti 
„Intelligent Design" (I.D.). 

Šis nuosprendis vėl iš naujo 
sukėlė jau seniai besitęsiančius 
ginčus, ar Amerikos mokyklose 
leistina vaikams minėti apie Dievą ir 
kaip Jis sutvėrė žmogų. Tokie ir 
panašūs ginčai jau buvo kartą įsi
liepsnoję XX a. pradžioje. Bet tada 
buvo kitokie laikai ir kitoks galvoji
mas. Tuomet net keturios JAV vals
tijos, jų tarpe ir Tennessee, išleido 
įstatymus (Butlęr Acts), draudžian
čius valdiškose mokyklose vaikus 
mokyti evoliucijos teorijos, pagal 

kurią žmogus žemėje atsiradęs evo
liucijos, t. y. lėto, trukusio milijonus 
metų išsivystymo keliu, kas priešta
rauja Biblijos pasakojimams. 

„The Monkey TriaT 

Čia reikia paminėti 1920 m. su
sikūrusią organizaciją, mums jau 
gerai pažįstamą ACLU (American 
Civil Liberties Union), kurios pirmas 
tikslas pradžioje buvo teismuose 
ginti jaunus vyrus dėl savo sąžinės 
ar moralinių įsitikinimų atsisakiu
sius dalyvauti Pirmojo pasaulinio 
karo mūšiuose. Pati pirma didžioji 
byla, kurią ACLU užvedė prieš 
Tennessee valstiją, ir buvo bandy
mas priversti valstiją atšaukti tą įs-
tymą, draudžiantį evoliucijos moky
mą mokyklose. 

1925 m. ACLU pavyko prikal
bėti vienos Dayton, TN, mokyklos 
biologijos mokytoją John T. Scopes 
(1900-1970), kuris savo mokiniams 
dėstė evoliucijos teoriją, prisidėti 
prie ACLU akcijos prieš tą įstatymą. 
Kai mokytojas sutiko būti kaltina
muoju, iškelta byla, kurioje turėjo 
būti išspręsta, ar toks įstatyminis 
draudimas mokyti evoliucijos buvo 
konstitucinis. Bylos eiga sukėlė di
delį visuomenės susidomėjimą ne tik 
Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. 
Sensacijas mėgstančiai Amerikos 
spaudai ilgai netruko, kol byla tapo 
žinoma kaip „The Monkey Trial", 
populiariai vadinama klausimu, ar 
žmogus tikrai yra kilęs iš bež
džionės. 

Vargšas bylos teisėjas, patekęs į 
tokią nepatogią padėtį, nesutiko 
spręsti įstatymo pagrįstumo, ir tik 
liepė prisiekusiems (jury) spręsti, ar 
mokytojas Scopes yra pažeidęs tą 
įstatymą. Klausimas, ar įstatymas 
prieštaravo JAV konstitucijai, buvo 
paliktas spręsti vėliau aukštesnių 
instancijų teismams. Advokatais bu
vo parinkti garsūs Amerikos politi
kos ir teisėsaugos žmonės. Proku
roru tapo William Jennings Bryan, 

buvęs Valstybės sekretorius, o taip 
pat ir net tris kartus kandidatavęs į 
Amerikos prezidentus. Kaltinama
jam atstovavo ACLU advokatas Cla-
rence Darrow, talentingas oratorius 
ir garsus kriminalinių bylų gynėjas. 

Spauda kasdien gardžiavosi 
aštria, bet iškalbinga prokuroro ir 
kaltinamojo gynėjo retorikos dviko
va, per kurią buvo filosofiniai ir įdo
miai perkošta evoliucijos teorija ir 
net visa šv. Rašto pirmoji (Pradžios) 
knyga. Po ilgai užsitęsusių teisminių 
manevrų, kaltinamasis mokytojas 
Scopes buvo pripažintas kaltu, ir 
nubaustas 100 dol. pabauda. Kiek 
vėliau dėl techninių priežasčių ta 
bauda buvo valstijos Aukščiausio 
teismo panaikinta, nors pats įstaty
mas nebuvo atšauktas iki pat 1967 
m. Turbūt visi žinome, mažiau ar 
daugiau, apie žmogaus sukūrimą 
pagal Šventąjį Raštą, tai jo čia 
nereikia gvildenti. Bet gal reikėtų, 
bent trumpai susipažinti su evoliu
cijos teorija ir jos istorija. 

Evoliucija 

Evoliucijos mokslas bando su
prasti ir išaiškinti biologinius veik
snius, kurie per milijonus metų kaž
kokiu būdu vertė pirminius primi
tyvius organizmus nuolat kisti nuo 
paprasčiausių vienacelių iki šių 
laikų žmogaus kūno. Ši vis dar iki 
šiol kontraversinė teorija tvirtina, 
kad bet kokia gyvybė šioje žemėje 
yra atsiradusi nuo to paties prado, 
taip iš mikroskopinių bakterijų iš-
sivystant augalams, vabzdžiams, 
paukščiams, ir didiesiems stuburi
niams gyvuliams, įskaitant ir žmo
nes. Paleontologijos mokslas sako, 
kad labiausiai į žmogų panašus 
sutvėrimas yra šimpanzių beždžio
nių rūšis, kuri egzistuoja jau apie 
6-7 mln. metų. Prieš maždaug 4 
mln. metų atsiradęs dvikojis sutvėri
mas - žmogus, kurio smegenys, 
mokėjimas pasidaryti įrankius, kal
ba ir simboliniai išsireiškimai iš
sivystė daug vėliau, gal tik prieš 
100,000 metų. Taip atsirado „homo 
sapiens". 

Nors žmonės bandė išsiaiškinti 
gyvybės atsiradimo istoriją žemėje 
jau nuo seniausių laikų, dar XVIII 
amžiuje mokslininkų buvo plačiai 
galvojama, jog žmogų ir visus pa
saulio gyvūnus maždaug tuo pačiu 
metu buvo sutvėrusi kokia nors ant
gamtinė dievybė. Nedrąsiai prasi
dėjęs domėjimasis suakmenėjusių 
gyvulių ir augalų iškasenomis vertė 
mokslininkus galvoti, kad gyvybė 
žemėje galėjo išsivystyti evoliucijos 
keliu, tačiau šios naujos teorijos tu
rėjo per daug spragų, kad galėtų 
atsakyti į visus kylančius klausimus. 

Modernus evoliucijos mokslas 
prasidėjo tik XIX a. viduryje, kai 
anglų mokslininkas, botanistas ir 
gamtininkas Charles R. Darvvin 
(1809-1882) 1831.12.27 įsėdo į 
anglų laivą HMS JBeagle", ir jame 
keliaudamas apie pasaulį praleido 
penkerius ilgus metus. Kelionės 
pabaigoje jis aplankė Galagos salas, 
kur pastebėjo, kad kiekvienoje saloje 
(o jų yra dešimt) buvo skirtingos 
padermės gyvūnai. Akylai stebė
damas gamtą, jis darė savo išvadas, 
kurias paskelbė tik 1859 m. savo 
monumentalioje knygoje „On the 
Origin of Species". Joje jis kalba apie 
natūralų gamtos pasirinkimo pro
cesą, kad gyvybė yra susieta su nuo
latine kova dėl kiekvienos gyvybės 

porūšies ar atmainos išlaikymo, kad 
aplinka turi tendencijų keisti gy
vūnų charakteristiką ir net gyveni
mo būdą, ir kad kiekviena generacija 
perduoda savo būdingus bruožus 
kitai generacijai. 

Danvin teorijos, kad ir netiesio
giai, prieštaravo Biblijos pasakoji
mams ir todėl sukėlė audrą prieš jo 
tariamą „šventvagystę". Kiti kritikai 
nurodė Darvvin teorijos trūkumus, 
kai jis negalėjo išaiškinti mecha
nizmo, kaip gyvybės formos galėjo 
keistis iš kartos į kartą. Šis ir pa
našūs klausimai liko neatsakyti, kol 
modernus XX a. genetikos mokslas 
jų neišaiškino. Ne vien paprastiems 
žmonėms, bet ir mokslininkams bu
vo vis dėlto sunku apsiprasti su 
mintimi, kad gyvybė galėtų atsirasti 
be Dievo pagalbos ir tik kaip sa
vaimingas gamtos reiškinys. 

Darwin savo visą likusį gyve
nimą praleido tobulindamas evo
liucijos teoriją. Jis apie tai parašė 
daug knygų, buvo išrinktas į Kara
liškąją Anglijos mokslo ir Pran
cūzijos Garbės akademijas. Pripa
žintas visame pasaulyje, jis mirė 
1882.4.19, ir buvo labai iškilmingai 
palaidotas Londone, Westminster 
Abbey. 

Kova dar vyksta 

Palikę istoriją grįžkime į da
bartį. Ką prieš mėnesį vietinis 
Pennsylvania valstijos teisėjas Jonės 
nusprendė, kol kas turės tiesioginės 
reikšmės tik Pennsylvania valstijos 
Dover miestelio mokyklų adminis
tracijai. Tuo tarpu Amerikoje jau 
net kelios dešimtys įvairių mokyklų 
administracijų (Boards) į savo bio
logijos mokslo programas vis tiek 
planuoja įvesti ir vadinamąjį „Intel
ligent Design" (I.D.), kam vėl prie
šinsis evoliucijos teorijos šalininkai, 
skelbdami, kad taip vėl bus bandoma 
grąžinti religiją į mokyklas, o tai juk 
neleidžia Amerikos konstitucija. „Ar 
po tuo 'intelligent' dizainerio vardu 
nėra slepiamas Dievas, kartu ir 
religija?" - priekaištauja jo prie
šininkai. 

I. D. teorijos rėmėjai gi aiškina, 
jog I. D. nėra joks religinis mokslas, 
bet tik paprastas noras praplėsti 
mokinio akiratį besimokant biologi
jos mokslo, o ne bandymas apeiti 
Aukščiausiojo teismo 1987 m. nuos
prendį, uždraudžiantį valstybinėse 
mokyklose mokyti „creationism", 
kuris esąs tampriai surištas su 
Biblija ir tokiu būdu su religija. 

Nors ši „evoliucija prieš I. D. 
teoriją" kova vyksta valdiškose mo
kyklose, tą pačią problemą, gal net 
skaudžiau, jaučia ir religinės mokyk
los bei universitetai, kur jauni stu
dentai atėję iš šeimų su geru reli
giniu pagrindu, ieškodami pažinimo 
biologijos klasėse susitinka su jiems 
brukama evoliucijos teorija. Ką dary
ti? Skaitant spaudą matyti, kad 
kiekviena religinė mokykla ar uni
versitetas tą problemą kaip sutaikyti 
mokslą su tikėjimu, sprendžia sa
vaip, ir niekas nežino, kuris būdas 
geresnis. 

Dennis Byrne „Chicago Tribūne" 
2005.12.19 laidoje tiems, kurie pa
juokia I. D. principą, nors patys gal 
yra tikintys, pateikia tokį klausimą: 
„Kai tu meldiesi, ar meldiesi į Dievą, 
kuris kadaise sėdėjo ir tik žiūrėjo, 
kaip pasaulis pats po truputį evoliu
cijos keliu kūrėsi iš vienos vienin
telės ląstelės? Nukelta į 11 psl. 
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„Ech, tas Broadway, - atsidūsta 
dažnas lietuvis, ypač neseniai at
vykęs iš Lietuvos. - Kičas ir vien tik 
kičas, nepalyginsi su mūsų Nekro
šium ar Tuminu... Va, Lietuvoje, tai 
bent teatras!" 

Pažiūrėjus kai kuriuos vietinių 
teatrų pastatymus, iš tiesų kartais 
galima save pagauti taip galvojant, 
tačiau Amerikoje vis dėlto esama 
tam tikrų unikalių dalykų, kurių ne 
tik kad negalima ignoruoti, bet ku
riais reikėtų mokėti pasidžiaugti ir 
įvertinti. 

Vienas tokių dalykų yra Broad-
way teatras. Neretai apibrėžiant šį 
amerikietiškosios kultūros reiškinį, 
susipainiojama, pateikiami skirtin
gi „Broadvvay" ir „Broadvvay theater" 
apibrėžimai. Vis dėlto įprasčiausias 
ir priimtiniausias iš jų teigia, kad 
Broadway pavadinimas jungia 40 

New York Broadway gatvėje ar jos 
apylinkėse esančius profesionaliau
sius teatrus, kuriuose gali tilpti 500 
ir daugiau žiūrovų. Šiuose teatruose 
statomi įvairūs teatriniai veikalai, 
tačiau populiariausi ir žinomiausi iš 
jų yra, be abejo, miuziklai. 

Sausio 9 d. New York Broadway 
padalinyje „Majestic Theater" įvyko 
ypatingas pasirodymas: 7,486 kartą 
atliktas miuziklas „The Phantom of 
the Opera" tapo ilgiausiai Broad-
way istorijoje rodomu kūriniu, pa
galiau pralenkęs garsiąsias „Cats". 
Kodėl tai turėtų rūpėti lietuviams, 
pripratusiems prie slaviško stiliaus 
„rebusų teatro" (taip jį pavadin
dama, beje, jokiu būdu nenoriu jo 
sumenkinti)? Visų pirma todėl, kad 
Broadway miuziklai, patinka jie ar 
ne, yra svarbus amerikiečių kultūros 
reiškinys, o ypač pastatymas, išsi
laikęs ilgiau nei bet kuris kitas, ver
čia atkreipti į jį dėmesį. Juo labiau, 

Hugh Panako ir Sandra joseph New York „Majestic Theater". 

kad „The Phantom of the Opera" 
laikomas vienu ryškiausių Europos 
literatūros įtakos JAV Broadvvay 
pavyzdžių, kartu su tokiais pastaty
mais kaip „Cats", „Miss Saigon" ir 
„Les Miserables". 

Dabar jau įvairių JAV operos 
teatrų pamėgtas ir nuolat statomas 
„The Phantom of the Opera" libretas 
parašytas pagal prancūzo Gaston 
Leroux to paties pavadinimo ro
maną. Muziką sukūrė Andrevv Lloyd 
Webber. Pirmą kartą miuziklas 
atliktas 1986 m. Kaip ir daugumos 
šio žanro kūrinių atveju, „The 
Phantom of the Opera" siužetas yra 
gana banalus, juolab, kad G. Leroux 
veikalas laikomas gotikiniu romanu 
(kuris savo ruožtu yra schematiš
kas, aiškias taisykles turintis žan
ras). Visas miuziklo veiksmas ir 
intrigos sukasi apie pagrindinį 
veikėją Erik. Jis - „piktasis genijus" 
sužalotu veidu, besislepiąs Pary
žiaus operos rūsyje ir visaip tero
rizuojantis operos dainininkus bei 
lankytojus. Virtuozišką muziką ku
riantis bei nuostabiai dainuojantis 
nepripažintas kompozitorius visai 
įšėlsta, kai įsimyli operos dai
nininkę Christine Daae ir pradeda 
visaip šantažuoti operos personalą 
ne tik dėl savo asmeninių įgeidžių, 
bet ir dėl savo mylimosios gerovės. 

Kelias valandas trunkančiame 
miuzikle netrūksta aistros, meilės, 
intrigų ir, žinoma, mirties: po ilgų 
emocinių kovų bei siužeto posūkių 
veikalo pabaigoje Erik miršta, o jį 
palaidoja už kito vyro ištekėjusi 
buvusi mylimoji. 

Kaip teigia kritikai, „The Phan
tom" sėkmė - toli gražu ne libretas. 
Visų pirma, tai ypatinga A. Lloyd 
Webber muzika bei sumani Harold 
Prince režisūra. Tiesa, ypatingas 
muzikos skambesys turi savo kainą 
- Christine partija tokia sunki, kad, 
paties kompozitoriaus nurodymu, ją 
pasikeisdamos turi dainuoti dvi 
atlikėjos. Kita turbūt nė kiek mažiau 
svarbi miuziklo populiarumą ir ilga
amžiškumą garantavusi detalė -
vadinamieji specialieji efektai bei 
dekoracijos. Teatro žinovų teigimu, 
„Majestic Theater" rodomame „The 

Phantom" pastatyme naudojami 
specialieji efektai yra bene patys 
įspūdingiausi iš visų šiuo metu vi
suose Šiaurės Amerikos teatruose 
rodomų spektaklių bei miuziklų. 
Vienas jų - garsusis Phantom išny
kimas ore - yra ypatingai efektų 
specialistų saugoma paslaptis, ku
rios iki šiol nė vienam pašaliniam 
asmeniui nepavyko „perkąsti": vis
kas, ką mato žiūrovas, yra tai, jog 
Phantom pamažu „ištirpsta" ore. 

Tarp kitų įspūdingų efektų yra 
ir milžiniška Paryžiaus operos sie
tyno kopija, kiekvieną kartą teatra
liškai sudaužoma spektaklio metu. 
Sietynas, beje, pramintas „Ruthie 2", 
pagal neseniai mirusios visų my
limos ir gerbiamos vyriausiojo reži
sieriaus asistentės Ruth Mitchell 
vardą. Esama ir „Ruthe 1" - ji taip 
pat negailestingai, kaip ir New York 
Broadvvay, daužoma garsiajame 
Londono West End teatre. Paskai
čiuota, kad per visą miuziklo istoriją 
sudaužytos 53,166 sietynus suda
riusios lemputės. 

Miuziklo statytojai pateikia ir 
daugiau įdomios statistikos. Spek
taklių metu sunaudota 3,038,400 
svarų ledo, praleista 290,880 valan
dų kuriant aktorių kostiumus, su
naudoti 1,486 kepalai duonos. Per 
netrumpą miuziklo gyvavimo istori
ją, pagrindinį Phantom vaidmenį 
vaidino 244 aktoriai, tačiau žiūrovus 
savo dydžiu stebino vienas ir tas 
pats 1,000 svarų sveriantis iš plieno 
pagamintas mechaninis dramblys. 

Broadvvay teatro patirtis - kiek
vieną kartą nepakartojama, tad, 
jeigu būsite New York, būtinai pasi
stenkite aplankyti šį miuziklą rekor
dininką. Tiesa, bilietai į jį nepigūs -
paprastai jie svyruoja nuo 80 iki 180 
dolerių. Jei vis dėlto neturite galimy
bės pamatyti „The Phantom" New 
York, pasidomėkite, ar jis nerodomas 
viename iš Čikagos teatrų - kadangi 
tai populiarus veikalas, jį, su ilges
nėmis ar trumpesnėmis pertrau
komis, paprastai siūlo „Cadillac 
Palace Theater" „Orpheum Theater", 
ar kuris kitas mažiau žinomas 
teatras. 

EVOLIUCUA AR „INTELUGENT DESIGN"? 
Atkelta iš 10 psl. 

O gal Dievas nutarė pats kurti vokite ir pagarbiai diskutuokite apie 
pasaulį, ir štai jame atsiradome ir tai, kas jus kol kas skiria, 
mes?" Taip, sunku įsivaizduoti Die-

Ar mokslas susitaikys 
su religija? 

Tikėjimo žmonės neturėtų mo
kyti mokslo žmonių, taip kaip ir 
mokslininkai turėtų pagarbiau ir 
kantriau atsižvelgti \ tai kaip jų dar-

vą ir dar Visagalį, kuris būtų buvęs 
toks neveiklus. 

„Chicago Tribūne" 2005.12.22 
vedamasis bando į šią problemą 
žiūrėti šitaip. Teisėjo Jonės nuos
prendis Dover miestelio teisme ne
reiškia, kad klasėje mokytojas negali 
tinkamame kontekste paminėti „ere- bai kartais komplikuoja, kitais atve-
ationism" arba L D. Kas turėtų būti jais - pagelbsti tikėjimo dalykuose, 
tikrai neleidžiama, tai pastangos ir Teprisimena skaitytojas kaip italų 
raginimai keisti mokinių įsitiki- fizikas ir astronomas Galileo Galilei 
nimus ir juos kaip nors „sukti" nuo (1564-1642) skelbė, kad žeme sukasi 
paties mokslo. Vedamasis baigiasi aplink saulę, tuo tarpu kai Katalikų 
pastaba, kad, teisėjo Jonės nuo- Bažnyčia laikėsi senų Aristotelio ir 
mone, mokslas ir religija neturi būti- Ptolomėjaus teorijų, kurios tvirtino, 
nai būti priešai, ir kad jis ame- jog visos planetos sukasi aplink že-
rikiečiams siūlo šį tą vertinga: gal- mę. Galileo buvo Inkvizicijos apkal

tintas herozijos skelbimu ir kalina
mas iki pat savo gyvenimo galo. Tu
rėjo praeiti per 300 metų, kol popie
žius Jonas Paulius II nutarė sušauk
ti komisiją, kuri 1992 m. pripažino 
Galileo teisiu ir nekaltu. Mokslas ir 
žinojimas susitaikė su tikėjimu. Ar 
kada nors jie susitaikys ir pasaulio 
sukūrimo klausimu? 

Pasirodo yra pagrindo taip 
manyti ir tuo labai džiaugsis religin
gi žmonės, kad Darsvin pradėta 
evoliucijos teorija gali būti pakeista 
modernesniu XXI a. mokslu, kuris 
jau bando įrodyti, kad visa gyvybė 
žemėje nebūtinai prasidėjo iš vienos 
ir tos pačios ląstelės. 

University of Illinois moksli
ninkas, mikrobiologas Carl Woese, 
jau nuo 1977 metų visa aistra pa
sinėręs į gyvybės atsiradimo klau
simą, padarė eilę atradimų; naudo
damas moderniausią technologiją jis 

visai neseniai 2002 m. priėjo prie 
išvados, kad gyvybė žemėje susikūrė 
ne vieną, bet gal net milijonus kartų, 
kiekvieną kartą išsivystydama į vis 
kitokį gyvą organizmą. Už jo darbą 
Karališkoji Švedijos mokslų aka
demija jam suteikė 500,000 dol. 
Crafoord premiją, duodamą mokslų 
srityse, kuriose Nobelio premija nėra 
skiriama, kaip pvz., biologija ar 
matematika. Be taikos Nobelio pre
mijos yra dar skiriamos fizikos, 
chemijos, fiziologijos ar medicinos, 
literatūros ir ekonomikos srityse. 

Taigi yra vilties, kad mokslas 
vėl susitaikys su religija ir su Bib
lija. Ir jei dr. Woese arba jo jaunes
niesiems bendradarbiams pavyks 
šią hipotezę neginčijamai įrodyti, 
žmogui nepagarbios kalbos apie tai, 
kad jis yra kilęs iš beždžiones ne
teks pagrindo. 
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5 S.Prospect, Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
FelX 
630-325-7010 

Profesionalus 
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patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės j 

Drake Reartof 
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GREIT PARDUODA 
-ĮB;~^=r ^ i r s t Landmark Realty 

HLS 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 
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Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Dlinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
k 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

~JeL630^205:9262~ 
E-maii: amikulis@usa.com 

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

optimaliausią finansavimą 

quaina PIRKIMAS — PARDAVIMAS 
w Peters-Montella f&M&putmn 

REALTOR®, CIPS, CRI, CLHMS 2 8 1 0 E a s t Oakland 
Park Blvd 

Fluent in Italian Sc lithuanian, Knoowledge of French rQ r t lauderdale 
Direct: (954) 254-3598 FL 33306 
Fax: (954) 785-2947 _ . „. . . . t. 

Eacn offKe independently 
E-Mail: regina@reginapeters.com owned and operated 

SIŪLO DARBĄ 

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 

O'HARE CLEANING AIRCRAFTS 
$8.00/8.50 ON START 

PERMANENT )OB FOR LEGAL 
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K. 
CALL SVETLANA (630) 286-7395 

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

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

Call Comfort keepers 
847-215-8103 
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PIGIAUSI AV1A-B1UETAI 1 LIETUVA. IR EUROPA, 

Always Wlth Flowors 
• (vairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių saliu ir sulų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

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

Nemokamas tel . 88S 594-6604 
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www .atway s wlthflowers .com 
JĮHĮligiMSBgilEU' III »'W 

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 

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. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

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

AUTO, NAMAI, VERSLAS, 
SVEIKATA, GYVYBĖ 

ALINA 
GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

Aukšto lygio 
aptarnavimas, 

patikimas 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

3743 PRAIRIE AVE, 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 

ĮVAIRUS* 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

NAIVIU REMONTO IR STATYBINES PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedaa CHcago, IL 60629 
Prekyba, instafetvimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 
24 

vai. p*r para> 

7 dienos per savaite 

FREE 
IST IMATE 

7 7 5 7 7 8 4 0 0 7 
7 7 3 551 1 8 3 3 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PARDUODA 
K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 

ir lietuviška Arbata apsaugo visus nuo 
slogos Ir negerovių- Medaus galima 
gauti lietuviškose krautuvėse ir p o 

pamaldų PL centre, Lemont e. 
Tel. 6 3 0 3 2 3 5 3 2 6 

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 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

. 

PARDUODAMAS LEMONTE 
naujas tovvnhome. 

1 min. nuo Pasaulio Lietuvių centro. 
Aukštos lubos, aukšti langai. Pirma
me aukšte: fojė, svetainė, valgoma
sis, virtuvė, TV kambarys, židiniai, 

1/2 vonios, skalbykla, ofisas/miega
masis. Antrame aukšte: pastogė, 2 

mieg., 2 vonios. Rūsys su langais, 2 
mašinų garažas. TURITE PAMATYTI!!! 

$385.000 Savininkas agentas-Algis 

Tel. 630-257-5144 

Į V A I R U S 

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Gali 
pakeisti savaitgaliais, išleisti atostogų. Tel. 
773-737-8894 

* Dovanoju kačiuką. Tel.773-863-8473. 

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

* 52 m. moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones, tvarkyti jų namus, gyventi kartu. Tel. 
630-967-8819. 

* Perku darbą senų žmonių priežiūroje 
Connecticut valstijoje su grįžimu namo. Turiu 
dokumentus, vairuoju, kalbu angliškai. Tel. 
203-508-2930. 

* 60 m. moteris ieško pakeitimų savaitgaliais, 
senelių priežiūros darbo Tel. 708-424-1215. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
KMĖGĖJAMS 

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.o.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3 3 1 4 W. 6 3 S t 
T e l . 773-776-8998 

ĮVAIRUS* 

* 50 m. moteris ieško senelių priežiūros 
darbo. Turi dokumentus, vairuoja, turi reko
mendacijas , patirtį, kalba angliškai. Tel. 850-
773-0059. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . Archer Ave. , Chicago, IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tor ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
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. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:regina@reginapeters.com
mailto:agrinkev@amfam.com
http://www.racinebakery.com
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DR. NORA SUGINTAITE 
ŽYMIŲJŲ PASAULIO ŽMONIŲ 

KNYGOJE 
Norint daugiau su

žinoti apie dr. Noros 
Sugintaitės nuveiktus 
darbus ir pasiekimus, 
kurie Įtraukti į žymių
jų pasaulio žmonių kny
gą „VVho's Who in the 
World'\ teko gerokai 
palūkėti, kol dr. Nora 
pagaliau rado laiko 
pasikalbėjimui. 

Į „Who's Who in 
the World" knygą pa
prastai pasižymėję as
menys patenka tik re-

Dr. Nora Sugintaitė 

pareigos medic inos 
srityje? 

— Mano pagrindinis 
darbas yra medicina, 
kur dirbu, kaip patarė
ja (konsultantė) kliniki
nės medicinos strategi
jos vystymo srityje: kaip 
pasiekti geriausius re
zultatus. Nuolat skaitau 
paskaitas aukštiesiems 
ligoninių pareigūnams 
— prezidentams, pvz.: 
CEO, CDD, CFO ir 
„Chief Medicine Offi-

komendacijų dėka. Šiame leidinyje cers". Man tenka eiti šios medicinos 
spausdinamos įvairių mokslo sričių įstaigos vyriausios vadovės pareigas, 
pasižymėjusių žmonių biografijos, o Šalia šių pareigų, dar tenka atlikti ir 
knygą galima rast i pačiose įžymiau- kitas vadovavimo pareigas, surištas 
šiose institucijose: „Library of Con- su šia įstaiga. Į šių pareigų sąrašą 
gress", „Smithsonian Institute", Har-
vard universitete, ,.Bank of Italy" ir kr. 

— Dr. Nora, kas lėmė, kad 

įeina ligoninių, gydytojų ir chirurgų 
darbo išvystymas, kaip išvengti ne
sėkmių, atliekant sudėtingas ope-

Jūs buvote įrašyta \ šią žymiųjų racijas. Dideli vaidmenį turi ligoni-
asmenų knygą? 

— Baigiant Illinois universitetą, 
man buvo suteikta premija ,,Louis 
Pasteur Award for Academic Excel-
lence and Research" už mokslinį 
darbą ,,Some Factors, affecting the 
Production of S-Adenosvlmethio-

nių įvertinimas pagal pacientų mir
tingumą ir komplikacijų bei rizikos 
faktorių skaičių. Mano darbo atsa
komybė apima ypač kardiologijos, 
širdies operacijų ir gydymo sritį. 
2005 metais buvau pakviesta kaip 
patarėja ir paskaitininke garsiojoje 

nine by Sacchromyces cerevisiae and Cleveland Clinic ligoninėje. Tais pa-
Candida utilis"; vėliau įsigijau dok- čiais metais man teko būti simpoziu-
toratą medicinos srityje. 

Pradėjusi dirbti sveikatos srity
je, čia neužsidariau. Nors ir turė
dama mažai laiko, pradėjau domėtis 

mo vadove „Society for Heartcare 
Strategy and Market Development" 
metiniame suvažiavime Čikagoje. 

— Dirbant tokį įvairų ir at-
fotografijos ir šokio menu. Matomai, sakingą darbą, be abejo, tenka 
manimi susidomėjo pasižymėjusių susitikti ir bendrauti su žymiais 
pasaulio asmenų leidiniai ir jau asmenimis? 
septinti metai iš eilės patenku į šį 
svarbų leidinį — ,,Who's Who in the 
World". 

— Jūsų pas iekimai ir tyrimai 
medicinos srityje jau penkerius 
metus iš e i l ė s buvo aprašyt i 
„Who's Who in Medic ine and 
HealthCare" knygoje, o šešerius 
metu? iš e i l ė s ,.Who's Who in 
Finance and Industry** bei 
..Who's Who in America*' leidi-

—Skaitant paskaitas, prave
dant simpoziumus ir važinėjant' po 
Ameriką, teko susitikti su daug žy
mių asmenų, pvz.. Henry Kissinger, 
prez. Richard Nixon, prez. Ronald 
Reagan, viceprez. Bob Dole, politikos 
komentatoriumi George Stephano-
polos, su du kartu keliavusiu į Me
nuli astronautu Jim Loveli ir dauc 
kitų. Esu daug laiko darbo reiKaiai.-
praleidus: AmeriKos sostinėie. Kur 

niuose. Be to . Jūsų pasiekimai buvau išrinkta ir pagerDta ..Interna-
daug kartų rado vietos ir „Who s tional Platform Association" organi-
Who in S c i e n c e and Enginee- zacijos, kaip ,.Iškiliausia asmenybė 
ring*1 knygoje. Kokius dar pa- žiniasklaidoje. paskaitose, pokalbiu 
sižymėjimus esate pelniusi? ir debatų pravedimuose". Čia man 

— Jau septynerius metus iš eilės teko būti „geroje kompanijoje", nes 
buvau pažymėta, kaip iškiliausia tais metais buvo taip pat pagerbti 
moteris Amerikoje ir apie mane gen. Colin Powell, Melcolm Forbes, 
rašyta leidinyje ,,Who's Who Among 
American Women". Esu tris kartus 
pagerbta, kaip ,,Tarptautinė metų 
moteris" (International Woman of 
the Year) pasaulinės biografijos cen
tro organizacijos, kurios būstinė yra 
Cambridge, Didžiojoje Britanijoje. 
Man buvo ypatinga garbe, kad mano 
biografija išspausdinta ir kitame 
prestižiniame pasaulinio masto lei
dinyje — ..International Who's \\ I 
of Intellectuals". Be to. esu išrinkta į 
„Who*s Who Hali of Fame", kuri ri
bojasi tik 500 asmenų iš viso D?.-
sauhc 

— Iš kokio skaičiaus asmenų 
pasaulinė organizacija išrenka 
žymiausius žmones? 

— Pakl iūt i nėra lengva, nes 
pasirinkimas didelis. Šiu leidinių 
redakcijos teigia, kad iš pasiūlytu 
10.000 asmenų tik keturi yra išren
kami. 

— Kokios Jūsų pagrindinės 

Diek Cheney, Elizabeth Dole, Tom 
Brokaw ir kt. Esu dėkinga „Drau
gui" už ši mano darbų aprašymą 
1996 metais 

— Be paminėtų pareigų, pa
skaitų ir kitų darbų medicinos 
srityje, ar skiriate laiko kitiems 
užsiėmimams bei interesams? 

— Kaip minėjau, studijuodama 
pradėjau domėtis fotomenu Galiau
siai pasiekiau pripažinimą ir šioje 
srityje pas žymu fotomenmmKa 
Monte Nagier. kuris buvo garsiojo 
Ansel Adams studentu. Kadangi ma
no kasdieninis darbas toks itemDtas. 
atostogų metu mėgstu keliauti po 
užsienio valstybes, ypač Turkiją. 
Prancūziją. Graikiją. Anglija ir Mek
siką, tad teito fotografuoti daug gra
žiu vaizdu bei istorinių paminklu. 

Jau dau? metu mano nuotrau
kos yra spausdinamos Didžiosios 
Britanijos leidiniuose, pvz.. ..West-
minster Classic Tours". kurio būs

tinė yra Londone. Mano nuotraukos 
1998 m. buvo išspausdintos žy
miame Anglijos laikraštyje „London 
Telegraph". Už savo fotomeną Ame
rikoje buvau Detroit miesto fotome
nininkų komisijos apdovanota pir
mąja premija. 

Tekio keliauti į Stambulą 'Tur
kija* net septynis kartus , taip pat 
keliauti įspūdingomis Turkijos pa
kran tėmis (Ionia. Caria , Lycia). 
Buvo proga ir, be to, didelė garbė 
keliauti su britų konsulatų direkto
riumi bei žymiausiais britų archeo
logais, profesoriais, fotografuoti se
novės graikų ir romėnų istorinius 
griuvėsius — Ephesus, Priene, Mi-
letuš, Knidos, Myra ir kitose vie
tovėse. Keliaujant teko aplankyti 
daug istorinių vietovių ir jas įamžin
ti fotonuotraukose. 

— Ar turi te ir k i tų pomėgių, 
kurie užpi ldo J ū s ų laisvalaikį? 

— Laisvalaikio iš esmės nėra, 
bet tas man netrukdo domėtis ir 
įvairiomis meno sritimis. Nuo vai
kystės labai mėgau šokti. Prisimenu 
jaunystės dienas, kai lankiau Jau
nučio Puodžiūno baleto studiją Či
kagoje. Prieš dešimt metų pradėjau 
domėtis ir rimtai studijuoti rytie
t iškus šokius, ypač „Raqs Shar-
ki -Dans Orientale", autentišką Ar
timųjų Rytų šokių stilių. Kad įsisa
vinčiau šių šokių techniką, turėjau 
įdėti daug darbo, nepaisant savo 
patirties baleto srityje. ,,Raqs Shar-
ki" šokiuose yra įvairūs sudėtingi 
muzikos ritmai ir nemažiau paini jų 
interpretacijos choreografija. 

Mano interpretuojama rytiečių 
šokių choreografija susidomėjo net ir 
profesionalus Artimųjų Rytų šokių 
ansamblis „Mirage", kuris 1997 m. 
mane pakvietė būti šio vieneto pag
rindine šokėja. Mano sukurta šokio 
choreografija ir jos atlikimas buvo 
paminėtas svarbiausiame ir žino-
miausiame pasauliniu mastu Arti
mųjų Rytų žurnale „Caravan", kuris 
išspausdino ir mano nuotrauką. 

Nepaisant įtempto darbo savai
tės metu, kadangi mano sukurtais 
šokiais ir jų pravedimo technika 
susidomėjo daugelis profesonalių 
šokėjų organizacijų, mane pakviečia 
ir tenka dalyvauti, kaip išraiškos 
šokėja, šios srities šokių spektak
liuose, žymiuosiuose teatruose: Nevr 
York ..Off Broaavvay". Los Angeies, 
San Francisco. CoiumDus. Cincir-
nati . Madison ir net Europoje, Azi
joje, Turkijoje. 

Užsienyje teko šokti britų kon
sulinės tarnybos direktoriui ir „His 
Royal Highness Prince Charles of 
Wales" darbuotojams. 1997 m. apie 
mano atliktų šokių techniką britų 
kritikai rašė taip: „Ypač puiki ir nuos
tabi improvizacija, ritmiška ir žavin
ti žiūrovus, vingiuojanti technika". 

Atostogas dažnai praleidžiu 
New York šokių studijose ir dalyvau
ju „Dance Intensive" seminaruose, 
kuriuose dalyvauja viso pasaulio ži
nomiausi šios srities šokio mokytojai 
ir art istai , atvykę iš Egipto. 

Neseniai buvau tikrai džiaugs

mingai sujaudinta, kai gavau Egipto 
valdžios leidimą gastroliuoti po tą 
šalį, kaip pripažinta profesionalė 
,.Raqs Sharki" šokio artistė. Dabar 
gyvenu Detroit priemiestyje, ku r 
kasmet man yra garbe būti pakvies
tai vietinių arabų organizacijų atlik
ti pagrindinę meninę programą jų 
metiniame iškilmingame pokylyje, 
kuriame dalyvauja per 1,000 svečių. 
Visos pajamos aukojamos vaikų lab
darai. St. Judės vaikų ligoninei. 

— Klausantis J ū s ų pasakoji
mo apie atl iktus darbus medici
nos , fotografijos, šokio srityje, 
ky la k laus imas , kur randate 
energijos? 

— Manyčiau, kad tai tik mano 
nusistatymas neleisti veltui laiko, 
kurį paveldėjau iš tėvų ir senelio. 
Esu vienintelė tėvo inž. Jurgio ir mo
tinos, gailestingosios sesers Marijos 
Sugintų dukra (abu tėveliai jau mi
rę). Kadangi abu tėvai buvo profesio
nalai, mane prižiūrėjo senelis — advo
katas, politikas, visų trijų nepriklau
somos Lietuvos Seimų narys, Anta
nas Sugintas (jis taip pat miręs). Jis 
vertino aukštuosius mokslus ir žur
nalistiką, pats Lietuvoje buvęs „Auš
rinės" redaktorius. Tad turbūt ir ma
no pačios domėjimasis žurnalistika, 
jaunystėje esant lietuvių spaudos 
bendradarbe, daugelio straipsnių 
autore, yra paveldėtas iš senelio. 

Prisimenu, 1974 m. esu gavusi 
Lietuvių žurnalistų sąjungos žymenį 
ir pagerbimą, kaip daug žadanti jau
nosios kartos spaudos žurnalistė. Už 
tai esu dėkinga savo seneliui. 

Baigiau Čikagos Kristijono Do
nelaičio pradžios ir aukštesniąją 
mokyklą pirmąja mokine (kur, be to, 
mano mokytoja ir direktoriaus pa
vaduotoja buvo dabartinė „Draugo" 
vyr. redaktorė Danutė Bindokienė), 
aktyviai dalyvavau ir vadovavau 
Čikagos skautų veikloje — esu bu
vusi draugininke, paskautininke, 
Rako „Atgaivos" skautų stovyklos 
viršininke, akademikų skautų val
dybos sekretore; šokau baletą, šokau 
tautinių šokių vienetuose, skambi
nau pianinu... Aktyviai reiškiausi ir 
politikoje — buvau išrinkta Univer-
sity of Illinois Senėto nare. vėliau — 
iš visos Illinois valstijos — kandi
date „Governor s Intern" tada buvu
siam Illinois gubernatorių; Jam 
Tnompson. Jau nuo jaunystės įpra
tau neleisti laiko veltui, tai aarau ir 
dabar. Ir mano gyvenimo šūkis yra: 
,.YisK.a daryk, kiek gali genaur>' 

Salia čia v i sų išvardintų pa
siekimų, dr. Nora ne tik tobulai 
moka l ietuvių ir anglų kalbą, bet 
susikalba vokieč ių , turkų, persų 
kalba, domis i retais augala i s , 
yra apdovanota „Michigan Or-
chid Society** ir „Prudential*' 
premijomis, ta ip pat užima d a u g 
kitų svarbių pareigų. 

Dėkoju dr. Norai Sugintaitei 
už idomų pasigalbėjimą. kur is 
parodo, kokios gabios yra l ietu
vai tės: j e i g u j o s pasiryžta ką 
pasiekti, tampa laimėtojomis. 

Kalbėjosi Antanas Paužuol i s 

Dr. Nora Sugintaitė, profesionali Artimųjų Rytų šokių atlikėja, programos metu 
"Turkijos sostinėje istambu. 
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DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 WEST 63rd STREET 

CH1CAGO, 1L 60629 
Tel . : 773 -585 -9500 

ATSARGIAI: PLIKLEDIS! 

DRAUGO FONDO 
IŽDININKO PRANEŠIMAS 

Draugo fondą sudaro nariai, gar
bės nariai ir rėmėjai. Kiekvienas 
asmuo ar organizacija, paaukoję 200 
dol., tampa Draugo fondo nariu. 
Garbės nariai yra asmenys paaukoję 
1,000 dolerių ir daugiau. Fondo rė
mėjai yra asmenys ar organizacijos, 
kurie paaukojo mažiau kaip 200 dol. 
Rėmėjai narių suvažiavime dalyvau

ja be balso teisės. Tačiau rėmėjai 
tampa nariais, papildydami savo 
įnašus iki 200 dol. ir daugiau. 

Pradedant 2006 metus didinki
me savo įnašus, nes Draugo fondo ka
pitalo papildymas yra labai svarbus 
fondo egzistencijai ir investavimų 
pelnui. „Draugo" dienraščiui šio 
fondo parama yra ypač reikalinga. 

Nauji įnašai Draugo fonde 
Su 200 dolerių: 
JAV LB E. St. Louis apylinkė, iš 

viso 200 dol., St. Louis, IL. 
Su 100 doleriu: 
Gražina ir Romualdas Kriaučiū-
garbės nariai, iš viso 3,400 
Lansing, MI. 

Dr. Petras V. ir Daiva Kisieliai, 
iš viso 300 dol., Downers Grove, IL. 

Stanley Balzekas, iš viso 400 
dol., Chicago, IL. 

nai 
dol 

Su 50 dolerių: 
Julija Smilgienė, iš viso 700 dol., 

Chicago, IL. 
Lydia ir Darius Polikaičiai, iš 

viso 225 dol., Dovvners Grove, IL. 
Laurynas Misevičius, iš viso 50 

dol., Monroe, CT. 
Jonas ir Gloria Sadūnai, iš viso 

650 dol., Chicago, IL. 
Leopoldas von Braun 

Fondo iždininkas 

Šios savaitės antradienio ryte 
Čikagos pietiniame priemiestyje 
įvyko dvi avarijos, kuriose susikūlė 
net 49 automobiliai. Laimė, kad ne
buvo žuvusių, bet apie 15 žmonių 
atsidūrė ligoninėse, o kiek kainuos 
pataisyti arba pakeisti sudaužytus 
automobilius, niekas dar neapskai
čiavo. 

Policija tvirtina, kad šių avarijų 
kaltininkas bus „black ice", lietu
viškai — plikledis. Vairuotojai ne
turėjo jokio perspėjimo, šio kelio 
apledėjimo iš anksto nematė, todėl, 
vienai mašinai pradėjus slysti, kiti 
negalėjo laiku sustoti ir įvyko avari
jos. 

Kas gi tas plikledis (black ice), 
kaip jis atsiranda, kaip nuo jo ap
sisaugoti? 

Tai plonas, permatomas ledo 
sluoksnis, susidarantis ant kelio 
(arba ir šaligatvių), kai oro tempe
ratūra yra kiek šiltesnė, kaip kelio 
dangos paviršius. Plikledis gali at
sirasti, net kai nėra lietaus ar sniego 
kritulių (taip buvo ir antradienio 
ryte). Ypač dažnai šis pavojingas 
ledo sluoksnelis atsiranda ant tiltų. 

Kaip nuo jo apsisaugoti? 
Žinovai pataria: 
a. važiuojant anksti rytą per 

tiltus, tunelius ar patiltes, būti labai 

atsargiems, nes tuo metu oro tem
peratūra greičiau sušyla kaip kelio 
paviršius; 

b. važiuojant per ledą, nie
kuomet stipriai neužminkite stab
džių, nes mašina pradės slysti — 
sulėtinkite greitį, pradėkite pamažu 
stabdyti automobilį, prieš užvažiuo
jant ant tilto; 

c. visuomet laikykite didesnį 
nuotolį nuo priekyje važiuojančios 
mašinos: jeigu reikėtų staiga sutoti, 
bus mažiau galimybių, kad atsi-
mušite (siūloma laikyti bent trijų 
mašinų ilgio nuotolį, nors tai dažnai 
nėra įmanoma); 

d. nelenkite kito automobilio ant 
tilto, patiltėje ar tunelyje, nes stai
giai pasukus į šoną, mašina gali 
slysti. 

(Red.) 

K. DONELAIČIO MOKYKLA PAMINĖJO SAUSIO 13-ĄJĄ 
Sauso 14 dieną Vašingtono apylinkės Kris

tijono Donelaičio šeštadieninė lietuviška mo
kyklėlė (daugiau apie Kristijono Donelaičio li
tuanistinę mokyklą galite rasti: (http://www. 
dclac.org/kdlm_main.html) minėjo Sausio 13-
osios įvykius. Gausiai susirinkę žvarbią sausio 
dieną ne tik mokytojai, bet ir vaikučiai bei jų 
tėveliai bandė atkurti 1991-ųjų metų įvykius 
Lietuvoje. Dalindamiesi pačių išgyventais atsi
minimais, gerdami karštą arbatą ir glaudžiai 
susibūrę aplinkui įžiebtą ugnelę, jie giedojo 
Lietuvos himną, dainavo „Mažam kambarėly", „Oi 
neverk, motušėle" ir „Žemė Lietuvos". Mokyklos 
direktorė Ginta Remeikis skaitė ištraukas iš 
Seimo archyvų, "o vėliau tylos minute buvo prisi
minti ir žuvusieji. Vaikučiai ir jų mokytojai buvo 
pakviesti padėti po atminimo gėlytę prie Lietuvos 
didvyrių nuotraukų. Mokytojai Vaida Meižienė 
bei Tomas Dundzila pasirūpino nuostabia atmos
fera, labai artimai atkurdami barikadas sausio 
įvykių metu pastatytas Vilniuje ir Kaune, bei 
paruošdami laužą ir karštą arbatą, simbolizuo-

~^:~*W?M'**<-?^. :::"'"^-:%> 3f*.':|ž 

jančią visų pasaulio Lietuvių giminystę, ypač 
jaučiamą Lietuvos pasipriešinimo Rusijos invazi
jai laikotarpiu. 

Viena iš svečių taip pat paminėjo Amerikos 
lietuvių gausų prisidėjimą prie Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo. Ji pasakojo, kaip Amerikos 
lietuviai piketavo prie Sovietų Sąjungos ambasa
dos, garsino Lietuvos vardą užsienio spaudoje bei 
ragino Lietuvos bei Amerikos vyriausybes at
kreipti dėmesį į Lietuvoje vykstančius neramu
mus. Paminėjimas buvo užbaigtas gražia mal
dele, kurią pravedė kunigas Vaidotas Labašaus-
kas. 

Kaip smagu buvo matyti, jog ne tik tie, kurie 
patys išgyveno neramumus vykstančius Lietuvoje 
1991 metais, bet ir jaunoji karta gimusi čia, 
Amerikoje, galėjo prisidėti prie istorijos minėjimo 
ir sužinoti apie Lietuvą bei jos didvyrius tokioje 
nepakartojamoje aplinkoje. 

Aistė Mackevičiūte 

Celės žuvusiems Sausio 13-aia. 

Kun. V. Labašauskas praveda maldą. Sausio 13 osios minėjimo akimirka 

http://www
http://dclac.org/kdlm_main.html
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••̂ Tvvvv. autotradeusa. com 

P A D E D A M E S U R A S T I , N U P I R K T I IR A T V E Ž T I 
A U T O M O B I L I U S IS B E T K U R I O JAV A U K C I O N O . 
P E R S I U N Č I A M E A U T O M O B I L I U S IR DETALES. 

ATLIEKAM E AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ! 
TeL 7O8-43O-6880, 6 3 0 - 7 7 4 1 1 9 2 

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 VV. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLI FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

SERVINC 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 CHICACO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

rr^— 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

? P ^ • Patogioje vietoje tarp Čikagos 
ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiere 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Paios Hills. Illinois 

(708^974^44^ 

Su giliu liūdesiu pranešame 

A t A 
GRAŽINA MUSTEIKIENĖ 

staigiai mirė 2006 m. sausio 18 d., atšventusi 96 metų sukaktį. 
Velionė gimė Onarų kaime, Marijampolės apskrityje. Buvo bai
gusi agronomijos studijas Belgijoje, dėstė Žemės Ūkio akademi
joje Dotnuvoje. Sukūrusi šeimą su gen. Kaziu Musteikiu, gyveno 
Kaune ir Vokietijoje, vėliau Čikagoje. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio mėn. 20 d. 3 vai. 
p.p. Laughlin Sons Funeral Home, 2929 W. 87th Street, Ever-
green Park, IL. Atsisveikinimas bus 7 val.v. 

• Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 21 d. 9:30 v.r. iš laidoji
mo koplyčios bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po 
šv. Mišių velionė bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie anksčiau ten palaidotos dukters Gražytės ir vyro Kazimiero. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse ir maldoje prisiminti a.a. velionę. 

Norinčius paaukoti velionės atminimui, prašome čekius 
rašyti Vydūno fondo vardu. 

Nuliūdę giminės 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 

A t A 
LIUCIJA GUSOROVAITĖ 

RAUGEVIČIENĖ 
Mirė 2006 m. sausio 15 d., sulaukusi 80 metų amžiaus. 
Gimė Tauragėje, gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau Chica

go, IL. 
Nuliūdime liko vyras Vladislovas, sesuo Genė Cyvienė ir kiti 

giminės Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. 
Po gedulingų Mišių, velionė buvo palaidota Memorial Park 

kapinėse, St. Petersburg, Floridoje. 

Liūdintis vyras 

A t A 
Dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI 

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai bei se
seriai dr. ALICIJAI ir ADOLFUI RUIBIAMS. -

Heidelbergo buvusi studentė 
Nijolė Genytė-Poškienė 

Broliui 

A t A 
SIGITUI VAZNELIUI 

Lietuvoje mirus, NATALIJAI ir JONUI VAZNE-
LIAMS, jų sūnums JONUI, SIGITUI ir ALGIUI bei 
jų šeimoms, reiškiame giliausią užuojautą. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

• „Amerikos lietuvių radijo" 
valandėlės, girdimos sekmadienio 
rytais, vedėjas ir savininkas Ana
tolijus Siutas praneša, kad' šį sek
madienį, sausio 22 d., valandėlė bus 
girdima paskutinį kartą. 

•Kun. Liudo Miliausko Šventi
nės įvedimo į tarnystę Tėviškės 
parapijoje pamaldos (anglų ir lietu
vių kalbomis) įvyks sekmadienį, 
sausio 22 d., 2 vai. p.p. Pamaldose 
dalyvaus Lietuvos evangelikų—liu
teronų vyskupas Mindaugas Sabu
tis, išeivijos vyskupas Hansas Durn-
pys, kun. Algimantas Žilinskas iš 
Toronto, Jonas Juozupaitis, Ziono 
parapijos klebonas emeritus, Valdas 
Aušra, Ziono parapijos klebonas ir 
kiti svečiai. Po iškilmingų pamal
dų — vaišės ir pabendravimas para
pijos salėje. Visi nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti. Lietuvių evangelikų— 
liuteronų Tėviškės parapijos baž
nyčios adresas: 6641 S. Troy Street, 
Chicago, IL 60629, tel. 773-471-
1599. 

•Jaunimo centro moterų klubo 
narės pradeda Naujus metus dar
bu — kepa mielinius blynus. Sausio 
29 d., sekmadienį nuo 8 vai. r. ir po 
10:30 vai. r. šv. Mišių visus malo
niai kviečiame į Jaunimo centro ka
vinę. Pavaišinsime skaniais mieli
niais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą'. 

•46-asis metinis Lietuvos Vyčių 
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre 
Room", 8900 W. 95th Street, Hic-
kory Hills, IL 60457. Vakarienės 
metu Lietuvos Vyčiai meno ansam
bliui „Dainava" įteiks žymenį an
samblio 60-mečio proga. 6 vai. v. 
kokteiliai, 7 vai. v. vakarienė. Bilie
tų kaina — 50 dol. asmeniui. Norin
tys įsigyti bilietus prašome skam
binti Diann (Jurgilas) Martin tel. 

773-376-4779 arba atsiųsti čekį: 
Diann Martin, 3420 S. Lithuania 
Ave., Chicago, IL 60608 

• D ė l rimtos priežasties Vasario 
16-osios šventės minėjimas Cicero 
lietuvių telkinyje nukeliamas į 
vasario 26 d. 

•Vasario 19 d. Šiaurės Vakarų 
Indianos Amerikos lietuvių organi
zacijos (ALTas, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos vyčių 82 kuopa) 
švęs Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną. Minėjimas vyks The Ameri
can Legion Post 430 salėje, 7430 
Broadway, Merrillville, IN 46410. 
Pradžia 12 vai. p.p. 1 vai. p.p. pra
sidės programa. Gors Bronius Mū
ras. Norintys dalyvauti iki vasario 
12 dienos prašome skambinti: 219-
884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219-
322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219-
996-6516 (Mildred Jagiella). 

• Pasaulio Lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininkas Gab
rielius Žemkalnis išreiškia nuo
širdžią padėką Lietuvių fondui už 
2005 m. suteiktą paramą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės veiklai ir 
„Pasaulio lietuviui". G. Žemkalnis 
rašo, kad didelį pasitenkinimą kelia 
vis daugiau atgyjanti Pietų ameri-
kos lietuvių veikla. Džiaugiamės, 
kad LF narių įnašai taip daug gelbs
ti lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir 
jos puoselėjimui. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

T e i (773) 847-7747. 

SKELBIMAI 
• „Lietuvos Našlaičiu glo

bos" komitetas yra gavęs šias aukas 
paremti našlaičius: $20,000 — Aud-
rey and Martin Gruss Foundation, 
New York, NY. $2,000 — The Oak 
Tree Philanthropic Foundation, Chu-
la Vista, CA; Gediminas ir Donna 
Trimakas, Makilteo, WA. $1,750 — 
Ernest C. Raškauskas, Attorney at 
Law, Potomac, MD; Lithuanian 
Tauras Club, Scranton PA. $900 — 
Anonymine auka. $750 — Dalia ir 
Rimas Ivaška, North Falmouth, MA. 
$500 — Elizabeth Chappell, Grays-
lake, IL, Suma, suaukota vienos šei
mos asmenų: Lora Varnelis ir Paul 
Gražulis; Zita (Varnelis) ir Maris 
Kempė; Audra (Varnelis) ir Shavvn 
Murdock, Vacaville, CA; Daiva Ba-
joriunas, M.D., Pompano Beach, FL. 
$400 — Andrew A. Račkauskas, 
Brookfield, IL. $350 — Victoria Ka-
raitis, Union Pier, MI. $300 Dalia ir 
Rimvydas Bitėnas, Bronxville, NJ; 
Edward D. Žemaitis, Woodhaven, 
NY; Kenneth and Zvvitza Kachinski, 
Peabody, MA; Ronald W. Yoncha, 
Malvern, PA; Rima I. Sell, Orland 
Park, IL; Marie O'Neill, Philadel-
phia, PA; Danutė G. Bieliauskas, 
M.D., Cincinnati, OH; Gražina ir 
Edmundas Varnelis, Mentor, OH. 
$200 — Laima Schonbeck, Sterling, 
MA; Leokadija Packauskas, Leland, 
NC; Virginija Lukas, Clarendon 
Hills, IL; John Jasin, Potomac, MD; 

Helen M. Yakaitis, Las Vegas, NV. 
$175 — Nancy Snyder, Fredericks-
burg, VA; M. Karaska, Fredericks-
bug, VA. $150 — Julia Danta, Ex-
ton, PA; Romualdas ir Nijole Kašu
bai, St. Charles, IL; Victor ir Kris
tina Kwadar, Falls Church, VA; Wil-
liam Unakis, Mortron, IL; Oscar ir 
Brone Kremeris, La Grange, IL; Ri
chard M. Houk, Richmond, KY; Algis 
ir Genovaite Kiudulas, Lake Gene-
va, WI; Ana Panchari, Seltzer, PA; 
Steven K. Puodžiūnas, Sherman 
Oaks, CA; Aldona Backaitis, Great 
Falls, VA; Theresa Ann Liutkus, 
North Royalton, OH; James J. Pol-
lick, La Grange, IL; Brighton Park 
Lietuvių Bendruomenė, Chicago, IL; 
Susan and Brian Quinn, Onaloska, 
WI; A. Andrijonas, Oak Lawn, IL; 
Ray ir Vita Strimaitis, Los Angeles, 
CA; Matilda Kurapka, Putnam, VT; 
The Jane C. Simantis Trust, Wa-
shington, DC; Cheryl L. Bugy, Do-
vvagiac, MI; Bernice K. Mikatavage, 
Minersville, PA; Victor ir Kristina 
Nakas, Falls Church, VA; Brigid 
Lukas (prisidedan prie aukos „Bible 
Study Ladies"), Interlaken, NJ; 
Frank and Mary Radis, Inverness, 
IL; Pranas ir Julia Zaranka, Livonia, 
MI; Albert M. Drukteinis, M.D., J. D. 
(New England Psychodiagnostics), 
Manchester, NH; Patricia B. Mark-
with, Bedford, NH; Anele Peckaitis, 
Chipley, FL; Kathleen Daniels, Dre-

Į Čikagą atvyksta žinomas dokumentinių filmų režisierius, 
2 0 0 5 m. tarptaut in io kino festivalio „Mūsų Europa" Italijoje 

pagrindinio prizo laimėtojas 

A R V Y D A S BARYSAS 
Jis pristatys savo naują, 2005 m. sukurtą filmą „Įsimylėję Lietuvą". 

Sausio 27 d. 7 vai. v. susitikimas su žiūrovais įvyks Brighton Parko Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios parapijos salėje. 
Sausio 28 d. Jaunimo centro kavinėje vyks filmo pristatymas. Po jo 
pasiklausysime A. Baryso atliekamų dainų (režisierius yra baigęs 
Vilniaus Tallat-KelpŠos konservatorijos gitaros klasę). Sausio 29 d. A 
Barysas dukart susitiks su Lemont apylinkės gyventojais. Pirmas susi
tikimas įvyks po 9 vai. r. šv. Mišių PLC didžiojoje salėje, o antras susi
tikimas toje pat salėje įvyks 1:30 vai. p.p. po Palaimintojo J. Matulaičio 
misijos narių visuotinio susirinkimo. 

SKELBIMAI 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

ToD free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v .v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISES, 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 6060B 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Š I L U M A IR D Ė M E S Y S 
M Ū S Ų S E N O L I A M S 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose LflSAngctes. Čia laukia puikus 
klimatas, draugiška namų aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežersklenė 

O l i m p i c Senior Living 
Tel. 323-353-2140 

E-mail: jurateus@yahoo.com 

xel Hills, PA; Dalia Paradie, Hollis, 
NH; Danutė Krivickas, Clarks Sum-
mit, PA; Augustinas ir Dalia Oren-
tas, Palos Heights, IL; Richard ir 
Jeanette Merion, West Chester, PA; 
Kaffee Klub of Holy Trinity Church, 
Hartford, CT; Walter V. Adamkus, 
Little Rock, CA; Monica A. Dailey, 
Alexandria, VA; Vytautas I. Užgiris, 
Worcester, MA; Rotary Club of 
Forked River, Douglas E. Ruhlin, 
pres., Forked River, N J; Catherine 
and Gregory Cierpial, Linden, NJ; 
Jonas Sturas, Santa Maria, CA; Ire
na Kerelis, Palos Park, IL; Juozas ir 
Angelą Leščinskas, Chicago, IL; Ra
mojus ir Janina Mozoliauskai, Le
mont, IL. $100 — H. Marlene Za-
walda, Medford Lakęs, NJ; Chicago 
Women's Club, Palos Hills, IL; Ann 
Z. Morissey, Jackson Heights, NY. 
$75 — Brigid Lukas (aukoja brolio 
vardu), Interlaken, NJ, $50 — Geor
ge and Jean Janos, Bartlett, IL; 
Kostas ir Karolina Bružai, Home-
wood, IL; Dorothy E. Dumb, Far Roc-
kaway, N J. $40 — Helena A. Vae-

denburg, Ft. Collins, CO. $30 — Bet-
ty A. Kvvader, South Montrose, PA. 

Almos fondui atsiuntė $500 
Irene Rašys (Cambridge, MA) per 
Indrę Tijūnėlienę. 

A-a. Juliaus Pauliaus Reka
šiaus atminčiai aukojo Almos fondui 
šie asmenys: Halina Bagdonas — 
$100; Algis Čepėnas — $50; Irena 
Alantienė — $25; Aldona ir Balys 
Slonskiai — $20 ir Irena Lulienė — $10. 

A.a. Veronikos Zavedskas 
atminčiai, Tekia Timmerman (Win-
nipeg, Canada) atsiuntė $50. 

A.a. Elenos Rukuižienės at
minimui Julia Danta atsiuntė $50. 

Algimanto ir Laimutės Anta
nėliu, vedybinių 55 metų jubilie
jaus proga, gautas pinigines dovanas 
— $435 atsiuntė p. Antanėliai 
našlaičių globai Lietuvoje. 

Jūsų dosnios aukos yra labai 
įvertintos. „Lietuvos Našlaičiu 
globos* komitetas, 2711 W. 71st 
St., Chicago, IL, 60629. Tel. 773-
476-2655. Fed Fax ID #36-
4124191. 

mailto:jurateus@yahoo.com

