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Iš ateitininkų veiklos. 
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Nesibaigia pavojingos 
lenktynės. Smunka 
doleris — valio! 
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Mūsų šeimose. 
Naudingi patarimai. 
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Šio šeštadienio priede. 
Lietuvis rašytojas 
Chicago Cultural 
centro renginyje. Nidos 
ekspresija Vilniuje. 
Vargonų šventė 
Rochester, NY. Popietė 
skirta O. Mikilaitei. 

Trys savaitės tekančios 
saulės šalyje. 
Globalinio šilimo 
pavojai. 

5 psl. 

Gyvybė stengiasi 
prisitaikyti. 
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Mados-stiliai-mados. 
Baigiasi DF rudens 
vajus. Lietuvių rašytojų 
draugijos premijų 
šventė. Tilžės akto 
sukakties paminėjimas. 
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Sportas^ 
* Penktadienį vieninte

lėse Lietuvos krepšinio ly
gos (LKL) reguliariojo sezo
no rungtynėse LKL vicečempio
nas Vilniaus „Lietuvos rytas" 
namie 110:55 sutriuškino Kau
no „Hidruv'os-Atleto" komandą. 
Iškovoję vienuoliktąją pergalę 
iš eilės devynių komandų tur
nyro lyderiai „Lietuvos ryto" 
krepšininkai jau trimis perga
lėmis lenkia antroje vietoje 
esantį bei nugalėtojo titulą gi
nantį Kauno ..Žalgirį". 

* Trečiojo ULEB Euroly-
gos vyrų krepšinio turnyro 
rato naudingiaus ių žaidėjų 
penketą sudaro keturi JAV 
krepšininkai bei lietuvis Ramū
nas Šiškauskas, šiame skirsty
me užėmęs trečiąją vietą. Lie
tuvos krepšininkas Trevizo 
„Benetton" komandai pergalin
gose (8.3:77) rungtynėse prieš 
Atėnų „Panathinaikos" (Grai
kija) pelnė 25 taškus. 

* Antrąjį pralaimėjimą 
treč iose ULEB Eurolygos 
vyrų krepšinio turnyro rung
tynėse patyrė Lietuvos krepši
nio lygos čempionas Kauno 
„Žalgiris". Ketvirtadienį na
muose „Žalgiris" 78:83 turėjo 
pripažinti Liublianos „Union 
Olimpija" pranašumą. 

Naujausios 
žinios 

* JAV teismas dar kartą 
atidėjo G. Petr iko išdavimą 
Lietuvai. 

* Padėtis l ietuvių kon
troliuojamame rajone Pietų 
Irake palanki rinkimams. 

* Lietuvoje per metus la-
bia 5šiai pabrango sveikatos 
priežiūra bei transportas. 

V a l i u t u s ^ n t y k U 
1 USD — 2.665 LT 
1 EUR — .3.452 LT 

Rusija vis dar jaučiasi esanti išvaduotoj 
Vilnius , lapkričio 19 d. 

(ELTA) — Lietuvai pareikala
vus kompensacijos už SSRS 
okupaciją ir šalies europarla-
mentarams paskelbus laišką dėl 
pergalės prieš nacist inę Vo
kietiją 60-mečio minėjimo 
Maskvoje, Rusijos žiniasklaida 
užsipuolė Lietuvą, rašo dienraš
tis „Respublika". 

Vienas didžiausių dienraš
čių, kuris kontroliuojamas 
Maskvos mero Jur i j Lužkov, 
„Moskovskij komsomolec", spe
cialiame reportaže „Pral ie to 
kraujo litai" negaili Lietuvai 
karčių žodžių. 

Jau pirmosios „Moskovskij 

komsomolec" straipsnio eilutės 
kupinos neapykantos europar-
l a m e n t a r a m s inicijavusiems 
laišką ir Lietuvai. 

„Kas mes — išlaisvintojai 
ar okupantai?", klausia specia
laus reportažo autorė ir pridu
ria, kad viena didžiausių šven
čių, kuri įvyks 2005 m. gegužės 
9 dieną, yra šventė ne visiems. 

Vienas iš pagrindinių mini
mo laiško autorių buvo Lietuvos 
a t s tovas Europar lamente Vy
t au ta s Landsbergis. „Moskovs
kij komsomolec" įvardija jį kaip 
„pagrindinį rusofobą", manantį , 
kad „šis laiškas — tai bandy
mas atkurt i teisingumą". 

Beveik šimtas europarla-
mentarų pasirašė Baltijos šalių 
ir Didžiosios Britanijos atstovų 
inicijuotą laišką, kuriame pa
saulio valstybių vadovai ragina
mi įvertinti tikruosius Rusijos 
prezidento Vladimir Putin kvie
timo kitų metų gegužės 9-ąją 
Maskvoje paminėti pergalės 
prieš nacistinę Vokietiją 60-metį 
politinius tikslus. 

„Istorijos kontekste 2005 m. 
gegužės 9-ąją siūlomas aukš
čiausio lygio renginys pažymės 
ne Antrojo pasaulinio karo pa
baigą, bet reikš pritarimą sovie
tų okupacijai ir totalitarinio ko
munizmo nusikaltimams", rašo

ma laiške. 
Pasak „Moskovskij komso

molec", Lietuva daro viską, kad 
tik ištrintų iš istorijos Antrąjį 
pasaulinį karą ir net jo daly
vius: karo veteranai neturi ku r 
susitikti, „lietuvių nacionalistų 
centre" Kaune jau du kartus bu
vo išniekintos sovietų karių ka
pinės, o 6-ajame forte buvo pa
keistas paminklo užrašas. 

Anot dienraščio, kontūzy
tam karo veteranui Andrėj Be-
lousov tiesiog troleibuse nuplėšė 
kovos medalius. 

„Kaip gyvename? Kaip žy
dai prie vokiečių", sakė vetera
nai „Moskovskij komsomolec". 

V. Landsbergis 
tikisi, kad 

į tampa tarp 
Lietuvos ir 

Rusijos sumažės 
Vilnius , lapkričio 19 d. 

(ELTA) — Europos Parlamento 
narys Vytautas Landsbergis ti
kisi, kad tą pačią dieną iš Eu
ropos Parlamento rūmų Stras-
bourg išsiųsti oficialūs laiškai 
daugelio valstybių vadovams ir 
Rusijos pasiūlyta susitaikymo 
iniciatyva duos impulsą įtam
pos ir nepasitikėjimo mažėji
mui. 

Pasak V. Landsbergio, ket
virtadienį šimtas Europos par
lamentarų iš visų 25 valstybių 
narių pasirašė vieno turinio 
laišką, kuris yra atsiliepimas į 
Rusijoje paskelbtą sumanymą 
kviesti svečius į jos pergalės 
Antrajame pasauliniame kare 
minėjimą kitų metų gegužės 9 
dieną. Europa mini šio karo pa
baigą gegužės 8-ąją. o 9-oji yra 
Europos diena. 

„Tada. praėjus penkeriems 
metams po karo, buvo pradėta 
kurti vieninga demokratinė Eu
ropa — dabartinė Europos Są
junga. Tuo metu Vidurio ir Ry
tų Europos tautos tebevaitojo 
Stalino valstybės vergijoje, po 
pergalingų jos užkariavimų 
1940-1945 metais", primena V. 
Landsbergis. 

Pasak jo, tokią sukaktį 
švęsti kartu su jokios kaltės ne
pripažįstančia Rusija turė tų 
būti problemiška. V. Landsber
gis pažymi, kad apie tai ir pa
siūlyta pamąstyti Rusijos prezi
dento kvietimą gavusiems arba 
gausiantiems Nukelta į 7 psl. 

• * ~ & > 

Penktadienį prezidentas Valdas Adamkus įteikė prizus sėkmingai šalies eksportą skatinusioms įmonėms. Apdo
vanojimus gavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, bendrovės „Anykščių varis", „Astra", „Ortopedijos 
technika", Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamentas. Ūkio ministerijos komercijos atašė Ukrai
noje Kęstutis Masalskis. Mykolo Ambrazo fELTA; nuotr 

V i ln iaus m e r u i įteiktas sost ine i 
skirtas apdovanojimas 

Vilnius , lapkričio 19 d. 
(BNS) — Honkonge penktadie
nį vykusioje „Financial Times" 
grupės žurnalo „Foreign Direct 
Investment" (FDD konkurso 
„Europos ateities miestai ir re
gionai" apdovanojimų ceremoni
joje Vilniaus miesto meras Artū
ras Zuokas a ts iėmė sostinei 
skirtą apdovanojimą. 

Ceremonijos metu A. Zuo
kas pristatė Vilniaus pasieki
mus bei investavimo galimybes 
Vilniuje. 

Vilnius šiame konkurse lai

mėjo Rytų Europos ateities 
miesto vardą. Konkurse dėl Ry
tų Europos ateities miesto var
do Vilnius nurungė kitas Balti
jos sostines Ryga ir Taliną, taip 
pat Baltarusijos, Ukrainos, ki
tus Rytų Europos miestus. 

Palankiai įvertinta tai, kad 
Vilnius per trumpą laiką pasie
kė puikių ekonominių rezulta
tų. Itin sėkmingu pripažintas 
projektas, kai siekiant apsaugo
ti Vilniaus senamiestį, adminis
tracinis centras buvo perkeltas į 
dešinįjį Neries krantą. 

„ M a ž e i k i ų n a f t o s " byla baigėsi senaties t e r m i n u 
Vilnius, lapkričio 19 d. 

(ELTA) —Įmonės „Mažeikių 
nafta" privatizavime dalyvavę 
ir piktnaudžiavimu tarnybine 
padėtimi bei tarnybinių įgalio
jimų viršijimu kaltinti Sigitas 
Kaktys, R imantas Didžiokas 
bei Antanas Bartulis gali atsi
pūsti — Vilniaus apygardos 
teismas nut raukė bylą dėl suė
jusio senaties termino. Patys 
kaltinamieji sako esą nepaten
kinti tokia bylos baigtimi, nes 
tikėjosi išteisinimo. 

Buvusiems pareigūnams -
valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministrui S. Kak
čiui, ankstesnės konservatorių 
Vyriausybės susisiekimo minis
trui R. Didžiokui ir ūkio vicemi
nistrui A. Bartuliui prokuratū
ra buvo pareiškusi kaltinimus 
dėl piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi ir tarnybinių įgalioji
mų viršijimo pasirašant 1999 
metais sutart is su JAV bendro
ve „VVilliams Internat ional 
Company" dėl bendrovės „Ma
žeikių nafta" akcijų pardavimo 
ir šios teisės valdyti šią įmonę 
perdavimo. 

Buvę Vyriausybės nariai Antanas Bartulis ir Sigitas Kaktys. 
Tomo Černift^volELTAi nuotr 

Penktadienį teisėjų priimta 
nutart imi byla buvo nutraukta : 
nuspręsta, kad šių metų spalio 
29 d. suėjo penkerių metų bylos 
senaties terminas. 

Tačiau kaltinamieji, teisme 
gavę tarti paskutinį žodį, tokia 
bylos baigtimi neatrodė paten

kinti. Buvę pareigūnai piktinosi 
dėl bylos sugaišę laiką. 

Antanas Bartulis teisme sa
kė, kad prokurorų pareikšti kal
tinimai buvo nepagrįsti ir bylą 
reikėjo nutraukti ne dėl sena
ties termino, o pripažinus juos 
nekaltais. 

Kauno o ro 
uostas 

aptarnaus pigių 
skrydžių 

bendroves 
Vilnius, lapkričio 19 d. 

(BNS) — Kauno oro uostas tu
rėtų tapti pagrindiniu šalies 
oro uostu, aptarnaujančiu pigių 
skrydžių bendroves. 

Tai penktadienį pareiškė 
Susisiekimo ministerijos sekre
torius Valdemaras Šalauskas. 
Kauno oro uosto vadovai minis
terijoje pristatė savo nuostatas 
derybose su pigių skrydžių ben
drovėmis. 

Oro uosto direktorius Ri
mantas Skridaila informavo, 
kad šiuo metu aktyviai dera
masi dėl sąlygų, kuriomis pigių 
skrydžių bendrovės galėtų 
skraidyti į Kauno oro uostą. 

„Ministerijos pozicija tokia, 
kad Kauno oro uostas turi de
rėtis su visomis pigių skrydžių 
bendrovėmis ir visoms pasiū
lyti vienodą kainų politiką. Mū
sų žiniomis, šiuo metu jis yra 
gavęs pasiūlymus tik iš Airijos 
pigių skrydžių bendrovės 
Ryanair™, sakė V. Šalauskas. 

Susitikime nutarta, kad nė
ra jokių kliūčių pigių skrydžių 
bendrovėms dirbti Kauno oro 
uoste. 

Pasak V. Šalausko, tikriau
siai bus peržiūrėtos ir Palangos 
bei Vilniaus oro uostų kainos, 
tačiau manoma, kad jie neten
kins pigių skrydžių bendrovių. 

Pradėjusi verslą Kauno oro 
uoste 2005 m. rugsėjį. „Ryan-
air" planuoja pergabenti iki 
200,000 keleivių per metus. 

„Ryanair" ketina skraidinti 
: 7 miestus: Londoną, Stokhol
mą, Tamperę. Romą. Milaną. 
Frankfurtą bei Hamburgą. 

Opozicija: A. Brazauskui teks 
atsakomybė už ministrus 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Kairiųjų ir Darbo par
tijos vadovų raginimai prezi
dentui Valdui Adamkui neprieš
tarauti koalicijos teikiamoms 
ministrų kandidatūroms turėtų 
reikšti, kad premjeras Algirdas 
Brazauskas prisiims atsakomy
bę už kai kurių prieštaringai 
vertinamų būsimų ministrų 
veiksmus, teigia opozicinės Li
beralų ir centro frakcijos Seime 
seniūnas Algis Čaplikas. 

„Jei prezidentui yra teikia
mos prieštaringai ver t inamų 
asmenų pavardės, vadinasi, jos 
tinka premjerui A. Brazauskui, 
ir jis turėtų prisiimti atsako
mybę už šiuos žmones", penkta
dienį išplatintame pranešime 
spaudai teigia A. Čaplikas. 

Anot jo, Liberalų ir centro 
frakcija įsitikinusi, kad į įvai
rius skandalus įvelti asmenys 
negali vadovauti ministerijoms. 
Tos pačios sąlygos turi galioti ir 
asmenims, kurių užimamos pa
reigos gali sukelti viešų ir pri
vačių interesų konfliktą. 

„Mums nepatinka, kad kai 
kurie būsimi ministrai iš uži

mamų pareigų gali bandyti pel
nytis asmeninę naudą", teigia 
frakcijos seniūnas. 

Anot A. Čapliko, neskaid
riai suformuota Vyriausybė ne
turės ne tik Lietuvos žmonių 
pasitikėjimo. Su įtarimu į ją bus 
žiūrima ir užsienyje. 

A. Čapliko teigimu, liberal-
centristai linki šalies vadovui V. 
Adamkui formuojant naująją 
Vyriausybę principingai įver
tinti teikiamų ministrų kandi
datūras, „kad šalį valdytų žmo
nių, o ne verslo grupių bei siau
riems part iniams interesams 
atstovaujanti Vyriausybė". 

Naujosios sąjungos vado
vas, Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas penktadienį Lietu
vos radijui, sakė, kad už kiek
vieno ministro kandidatūrą at
sako ją teikusi dauguma. 

Anot jo, pagal įstatymą 
kiekvieną kandidatą, kuris pre
tenduoja į ministro postą, turi 
patikrinti Specialiųjų tyrimų 
tarnyba, kuri gautų ir iš kitų 
tarnybų informaciją ir teiktų 
savo išvadą, ir šią įstatymų nor
mą reikia vykdyti. 

V. Žukas radi juje nebedirbs 
Vilnius, lapkričio 19 d. 

(ELTA) —Žurnalistas Vaidotas 
Žukas nuo lapkričio 30 d. nebe
dirbs Lietuvos nacionaliniame 
radijuje ir nerengs savo autori
nių laidų. Pats V. Žukas teigia 
jau sulaukęs „intriguojančių 
pasiūlymų iš kitų žiniasklaidos 
struktūrų". Lietuvos nacionali
nio radijo ir televizijos (LRT) ge
neralinis direktorius Kęstutis 
Petrauskis penktadienį sakė, 
kad V. Žukas pasiprašė būti at
leistas savo noru. 

LRT vadovas pridūrė, jog su 
V. Žuku nebus sudaroma ir jo
kių naujų sutarčių. 

Lietuvos radijo laidoje „Ru
dens studija su Vaidotu Žuku" 
Europos Sąjungos komisarę Da
lią Grybauskaitę V. Žukas vie
šai įvardijo kaip netradicinės 
seksualinės orientacijos atsto
vę. Šią informaciją pavadinęs 
„vieša arba nelabai vieša tiesa", 
žurnalistas pareiškė, kad Lie
tuvos piliečiai privalo žinoti, ko
kie motyvai galėtų lemti tokios 
aukštos ir svarbios pareigūnės 
sprendimus. 

Pati D. Grybauskaitė tokį 

V. Žuko elgesį vadino nepado
riu, o jo žodžius — prasimany
mu. 

„Visuomeninis transliuoto
jas neturėtų painioti prioritetų. 
Įstatymas mus įpareigoja infor
muoti ir šviesti visuomenę apie 
esminius politinio, ekonominio, 
kultūrinio gyvenimo reiškinius 
bei procesus, ir tai turėtų pri
siminti visi nacionalinio radijo 
darbuotojai bei žurnalistai. Čia 
bus pamoka šiam kartui", sakė 
K. Petrauskis. 

Pasak LRT direktoriaus, V. 
Žukas buvo neblogas žurnalis
tas, tačiau jis „dažnai balansuo
davo ties legalumo riba". 

LRT vadovo komentarus 
apie tai, jog istorija su V Žuku 
būsianti pamoka, pats V. Žukas 
vadino „kanibališkais, net ci
niškais žodžio laisvės prasme". 

„Aš nepažeidžiau absoliu
čiai jokios žurnalistinės etikos. 
Aš nei smerkiau, nei kaltinau, 
tiesiog konstatavau tam tikrą 
faktą, dėl kurio ir vakar sulau
kiau patvirtinančių motyvų iš 
Europos, net iš Europos Komi
sijos aplinkos", sakė V. Žukas. 

Meras n o r ė t u , kad V. Pu t in 
a t v y k t ų į Kauną 

mas kitų metų pavasariui. 
Prieš mėnesį viename iš Lietu
vos dienraščių rašyta, jog Rusi
jos vadovas Vilnių gali aplenkti 
iki pat kitų metų pabaigos. 

Penktadienį nei Rusijos 
ambasadorius, nei Kauno mies
to vadovas po susitikimo žurna
listams nekalbėjo apie V. Putin 
planus atvykti į Lietuvą. A. 
Garbaravičius tik prisipažino, 
jog norėtų, kad viešėdamas Lie
tuvoje galingos valstybės vado
vas užsuktų ir ; Kauną. 

Susipažinti su Kaunu atvy
kęs Rusijos diplomatas teigė 
matąs, kaip Kaunas keičiasi 
tiesiog akyse. „Daug naujų pas
tatų, nauji rajonai, tiesa, yra ir 
tokių vietų, kuriose jautiesi 
kaip muziejuje. Manau, kad 
Rusijos miestams bendradar
biavimas su Kaunu verslo, kul
tūros, mokslo srityse būtų įdo
mus ir naudingas", susitikime 
kalbėjo ambasadorius. 

Ambasadorius teigė, kari 
Kaune jau ieškojęs vietos būsi 
mam Rusijos Federacijos kon
sulatui, bet kol kas neminėjo 
datos, kada jis gali būti įkurtas. 
Šių planų jis tikino neatsisaky
siantis. 

Boris Cepov 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(ELTA) — Penktadienį su Kau
no miesto meru Arvydu Garba-
ravičiumi susitikęs Rusijos am
basadorius Lietuvoje Boris Ce
pov, be kitų aptartų klausimų, 
užsiminė ir apie būsimą Ru
sijos prezidento Vladimir Putin 
vizitą į Lietuvą. 

Kaip skelbta spaudoje, ilgą 
laiką planuotas Rusijos vadovo 
oficialus vizitas į Lietuvą jau ne 
kartą nukeltas, kaip manoma, 
del pablogėjusių Lietuvos ir Ru
sijos santykių. Apie V. Putin at
vykimą į Lietuvą buvo prabilta 
dar pernai, jis neva turėjo įvyk
ti iki metų pabaigos. 

Po to, anot žiniasklaidos, 
vizitas turėjo įvykti šiemet, vė
liau pranešta, jog jis atideda-
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Iš Ateitininkų 
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SUSITIKIMAS S U 
SENU D R A U G U 

Romualdas Kriaučiūnas 

Prieš porą dienų paštinin
kas atnešė ką tik išleistą 
„Gaudeamus" numerį, 

datuotą 2004 m. spalio mėn. 
Tai buvo netikėtas, bet senas ir 
mielas svečias. 
Pagal Lietuvių en-
c i k l o p e d i j ą , 
„Gaudeamus" buvo 
Studentų ateitinin
kų sąjungos infor
macinis rotatorinis 
leidinys, leidžiamas 
nuo 1952 metų. 
Kam žodis „rota
torinis" nesupran
tamas , pasitikrin
kite su tėveliais ar 
seneliais. Tuo tarpu 
galima sakyti, kad seniai maty
tas draugužis jau 52 metelių! 

Pats leidinio pavadinimas 
paimtas iš studentų himno 
pačio pirmojo žodžio — Gaudea
mus igitur, juvenes dum sumuš 
(lot. „Taigi, džiaukimės, kad 
jauni esame"). Dabartine forma 
tas himnas pirmą kartą buvo iš
spausdintas 1776 m. J is buvo 
parašytas kun. C. W. Kinderle-
beno. „Tai veikiausiai yra 1267 
lot. himno (atgailinės giesmės) 
perdirbinys" (LE, VII tomas, 44 
psl) . 

Ką tik gautas žurnalo nu
meris yra gražus, švarus ir liek
nas, susidedąs iš 16 puslapių. 
Storesniame popieriuje ketu-
rius puslapius užimančiame 
viršelyje tėra atspausdinta tik 
„GAUDEAMUS — 2004, Ame
rikos studentų ateitininkų są
jungos leidinys". Tuoj kilo min
tis, kad gal trūksta medžiagos 
jeigu net trys puslapiai visai 
tušti. Tą įtarimą kiek patvirti
na redakcijos pastaba, kad žur
nalas išeina kai redakcija gali 
surinkti pakankamai medžia
gos. Taip pat primenama, kad 

monės nebūtinai tampa oficia
liomis organizacijos nuostato
mis. Priedo, „Redakcija, pati 
susimaišiusi, nebūtinai sutinka 
su atspausdintomis nuomonė

mis". Redakcija taip 
pat primena, kad val
gyti daržoves yra 
sveika. Puikus 
humoras! 

Dabar pažiūrėki
me kokias „daržo
ves" protiniam penui 
šis leidinys siūlo. 
„Redakcijos žodis" 
kalba apie riziką 
būnant atviru. Kiek 
iš tolo pakedena to
kius, kurie remiasi 

„senais principais". Numato
mas pavojus, kad organizaciją 
remia bet tuo pačiu sulaiko 
penki principai. Nors tai 
nereiškia, kad jie neteisingi, bet 
tai reiškia, kad ,jie gali labai 
lengvai pavirsti stabais, vietoj 
rodyklėmis į gerą gyvenimą". 

Rita Bradūnai tė aprašo 
Lietuvos našlaičių šalpos pro
jektą. Rima Kuprytė dalinasi 
mintimis apie ateitininkų prin
cipus šių dienų perspektyvoje. 
Jos rašinys — tai santrauka 
įžodžio programos rašinio. Vai
va Bučmvtė skaitvtoius Dra-
džiugina savo stebėtinai puikiu 
eilėraščiu „Sugrįšiu". Kiek at
simenu, tas eilėraštis yra laimė
jęs poezijos premiją, bet apie tai 
čia net neužsiminta. (Iš tikrųjų, 
šalia vardo, pavardės, niekur 
šiame numeryje nepristatomi 
žurnalo bendradarbiai.) Eilė
raštyje labai įtikinančiai ir su 
įsijautimu rašoma, kad „Sugrį
šiu ten, iš kur neišvykau... Ir aš 
ten būsiu su visais drauge, kai 
grįšiu ten, kur gimė mano siela. 
O tu, Tėvyne, ar manęs dar 
lauki? O gal aš tau jau sveti-

2 0 0 4 m . j a u n u č i ų vasaros s t o v y k l o j e D a i n a v o j e , t r y s v a d o v a i : Vi ja U n d e r y t ė , V i t a Re ivyda i tė ir N e r i j u s A leksa . 
. Nuotrauka Kazio Razgaičio. 

Rytoj prasidės registracija Žiemos kursams 
Moksleiv ių a te i t in inkų i deo log in ia i kursai — g r u o d ž i o 26 - sausio 1 d , Dainavoje 

Nedelskite, registruokitės, kad nepritrūktų jums vietos! 

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos Centro Valdyba ruošia 
moksleivių atei t ininkų ideo
loginius kursus . Kviečiami 
moksleiviai kurie lanko gimna
zijos 9 - 1 2 skyrius, ir nori 
praleisti savaitę ateitininkiš-
koje dvasioje kar tu su kitais 
lietuviais katalikais. Kursuose 
siekiame palikti savo kasdieni
nius rūpesčius ir pasinaudoti 
proga prisiartinti prie Dievo, ge
r iau save pažinti , ir pilniau 
suprasti ateitininkiškų principų 
pritaikymą savo gyvenimuose. 

Kadangi yra galimybė, kad 
bus daugiau norinčių dalyvauti, 
negu kad yra vietų, kursų regis
tracijos tvarka vadovausis 
dviem principais: 

1. suteikti pirmenybę vyres
niesiems moksleiviams, 

2. Suteikti pirmenybę tiems, 

kur ie yra pilnai apsisprendę 
kursuose dalyvauti. 
REGISTRACIJA 

Kursų registracija bus vyg-
doma palaipsniui pagal moks
leivio gimnazijos klasę ir prasi
dės lapkričio 21 d. Moksleiviai 
gali registruotis taip: 

1. Internetu (pageidautina) — 
www.mesmas.org arba 

2. Telefonu - 708-533-2022 

Lapkričio 21 d., sekmadienį 
- moksleiviai lankantys 11 arba 
12 skyrių gali pradėti registruo
tis 8 vai. vak. (Čikagos laiku). 

Lapkričio 22 d., pirmadienį 
— moksleiviai lankantys 10 
skyrių gali pradėti registruotis 
8 vai. vak. (Čikagos laiku). 

Lapkričio 23 d., antradienį -
Atvira registracija — mokslei
viai lankantys 9 skyrių gali 

išspausdinti straipsniai ir nuo- ma?" Vien tas eilėraštis pateisi

na šio „Gaudeamus" numerio 
išleidimą. 

„Atvirai kalbant" rašinėly
je nuoširdžiai mąstoma apie 
tautiškumo sąvoką ir jo prak
tiką. Įdomus palyginimas su 
„kultūros kaladėlėmis" (lietu
viška kalba, mokyklos, tautinės 
programos, rankdarbiai , tau
tinės pramogos, valgiai, organi
zacijos, lietuviškas šeimyninis 
gyvenimas). „...Tautos dvasia 
be tų ,kultūros kaladėlių' ne
išsilaiko; be jų tos dvasios ne
įmanoma išreikšti sekančiai 
kartai". Skyrelyje „Amžių 
išmintis" duodama Antano 
Sužiedėlio straipsnio — „Apie 
Lietuvos laikrodį ir Amerikos 

Cleveland moksleiviu iškyla 

Sm spalio 31 d. Cleveland Maironio moksleivių ateitininkų kuopos nariai išvažiavo obuo
liauti. Susirinko apie 13 moksleivių. Pirma, visi parke užkandom, po to, važiavom rinkti 
obuolių. Po valandos rinkimo, savo obuolius pasvėrėm ir išvykom namo. Mūsų kuopos 

globėja siūlė mums grįžus į namus aplankyti asmenį, kuris retai išeina iš namų, ir padovanoti 
krepšelį obuolių. — Linas Vaitkus 

N u o t r a u k o j e C leve land m o k s l e i v i a i o b u o l i ų sode. Pr ieky , iš k: svečias jaun ius a t e i t i n i n k a s V y t u k a s 
Aukš tuo l i s , g lobė jos p a d ė j ė j a K r i s t i n a S t a n k u t ė , Tadas Širv inskas, Linas Va i t kus . Ga le : Vy tas Idze l i s , M i l d a 
Chmie l i auska i tė , M i n d a u g a s Jurge la i t is , Eg id i jus Ža ln ie ra i t i s , L ina A u k š t u o l y t ė , A d r i j a n a Suš inska i tė , 
A l vydas Civinskas, Saul ius G r u z d y s , Kr i s tė Sušinskai tė , Eva ldas Ža ln ie ra i t i s . N u o t r a u k a V i t o s A u k š t u o l i e n ė s 

kultūrą" — santrauka iš 1952 
metų „Ateities" žurnalo. Įdo
miu sutapimu, tai tie patys 
metai, kada pasirodė pirmasis 
„Gaudeamus" numeris. 

Pamąstymuose Vėjūnas 
(slapyvardis, nes autorius „ne
norėjo savęs išduoti") rašo apie 
porą jautrių Katalikų Bažny
čios reikalų — kunigų celebatą 
ir moterų kunigystę. Atrodytų, 
kad be reikalo slepiamasi ir 
liekama anonimu. Žurnalo 
užsklandai Lauros Rukšėpaitės 
eilėraštis „Dievo ištiesta ran
ka" ir temai tinkama iliustraci
ja, kurios autorius ar autorė 
nepaminėta. Per pusę puslapio 
duodama informacija apie žur
nalą „Ateitis", leidžiamą Lietu
voje. 

Padėka redaktoriui Sauliui 
Klioriui už naują „Gaude
amus" numerį. Pritariant re
daktoriui, sveika valgyti ne tik 
daržoves, bet ir džiaugtis stu
dentų nuoširdžiai paruoštu 
dvasiniu penu skaitytojams. 
Reikia nusistebėti gražia ir tai
syklinga lietuvių kalba ir rašy
ba. Čia gal daug talkino Nijolė 
Benotienė, kuri minima žurna
lo metrikoje. Tuo pačiu paste
bėta bent dešimtis lietuviškos 
rašybos klaidelių, tarsi sakan
čių, kad su korektūra buvo 
paskubėta. Šiame numeryje 
taip pat įdėtos septynios nuo
traukos, darytos Joseph Meh-
ling, Michael Jensen ir kitų. 

Pranešama, kad „Gaude
amus" žurnalas bus platinamas 
ir paštu ir ei. paštu PDF forma
tu. Norėdami gauti sekančius 
žurnalo numerius, parašykite 
redakcijai savo adresą ir 
pasakykite, ar siusti popierinį 
ar elektroninį egzempliorių. 
Elektroninė prenumerata ne
mokama. Studentams ir popie
rinė prenumerata veltui. 

Redakcija: 
Saulius Kliorys 
Hinman Box 3663 
Hanover, NH 03755 

ei. paštas: 
redakc i ja i@dar tmouth .edu 

pradėti registruotis 8 vai. vak. 
(Čikagos laiku). 

Gavus patvirtinimą daly
vauti kursuose, bus reikalauja
mas 75 dol (JAV valiuta) negrą
žinamas užstatas galutinai už
tikrinantis vietą kursuose. Už
stato pristatymo ir kitos kursų 
registracijos informacijos ir 
anketos bus pateiktos su sėk
mingu pirmos dalies registra
cijos patvirtinimu. 

Daugiau informacijos apie 
kursų registraciją rasite tink-
lalapyje 

www.mesmas .o rg 
arba rašykite el-paštu 

mascv@mesmas.org 

Dermatologijos l i gų ir odos vėž io 
specialybė, k o s m e t i n ė chirurgija, 

v i so veido a t j a u n i n i m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAJLE SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 Highland Ave, Tovrer 2, Suite 400 

Ooyvners Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Gooci Sarnaritan. Central 
DuPage. Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VTZNAS, MD., S.C. 
V I D A U S L I G Ų G Y D Y T O J A S 

Ka lbame l ietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thStr . 
Suite 101, Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKJU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 

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

AUSŲ, Nosies, Gerklės 
Ligos — Chirurgi ja 

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

\̂  Tel. 7 ( & 3619199 
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Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
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IL 60629-5589. 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (UJS.) 
Tik šeš tad ien io laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (X3S.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paš tu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

Vyriausia redaktorė - D a n u t ė B indokienė 
Administratorius - Va lent inas Krumplis 
Moderatorius - kun . Viktoras Rimše l i s 

• 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 turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 S t O l a n d Park. L 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10&640SKirigeiyH^,VvAiwbook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
I l l inois Pain T rea tment i ns t i t u te 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietė je bei kitų v ie tų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnenamą kaną. 
Sustenmui kabe* anojSkai a<ba lietuviškai.. 
4647 W 103 St Oak Lawn, M. 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida i.Puodžiūniene 
Healthy Connection 
Chfcoractic & Rehab 

GMfc 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 Š. State Street, 

3u*e 201/302, uockport, IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, «3Mc jB^ns sfcauan. 

(ir migrenos), sportiniu traumų spacalastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

9 8 3 0 S . R i d g e l a n d A v e . 
C h i c a g o R idge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy C r o s s Hosp i t a l , #41OS 

Tel. (773) 884-7960 
Cardiac Diagnosis, LTD. 

6417 W. 87 St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

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

akupunktūra. 
6420 W127 St #106, Palos Hts, IL 60463 

T e l . 7 0 8 - 2 3 9 - 0 9 0 9 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St, Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chfcago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVrTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S . 7 9 th A v e . , H i c k o r y Hi l ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

K a l b a m e l ie tuv iška i 
10 S . 6 4 0 K in g e ry H i g h w a y 

Willowbrook, IL 6 0 5 2 7 
Tel. 630 -323 -2245 

V a l a n d o s p a g a l sus i ta r imą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://www.mesmas.org
mailto:redakcijai@dartmouth.edu
http://www.mesmas.org
mailto:mascv@mesmas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
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Š.m. spalio 4 d. Lietuvos 
ambasadoje YVashington, DC, 
suruoštas priėmimas Lietuvos 
Respublikos delegacijai, daly
vavusiai Pasaulio banko 
suvažiavime JAV. Iš kairės: LR 
ambasadorius JAV Vygaudas 
L'šackas, LR Finansų ministe
rijos sekretorė Vida Adakaus-
kienė, finansų viceministras 
Vitas Vasiliauskas, ALRF 

"NATO narystės koordinatorė 
Audronė Pakštienė ir ALRF 
vicepirmininkas dr. Mykolas 
Pakštys. 

SMUNKA DOLERIS — VALIO! 

DARIUS UDRYS 

Dėl dolerio nuosmukio nuo
gąstauja ne tik amerikiečiai 
turistai ir dolerines santaupas į 
litus neišsikeitę lietuviai. Eu
ropos vyriausybės dolerio nuos
mukiu irgi nepatenkintos. Mat, 
kai dolerio kursas smunka, 
pinga amerikietiškos eksporto 
prekės, o europietiškosios ame
rikiečiams tampa brangesnės ir 
perkama jų mažiau. O eksporto 
sektorius pastaruoju metu buvo 
šiaip sklerotiško eurozonos 
ūkio bene vienintelė sparčiau 
judanti girna. Dolerio smuki
mas tam kelia grėsmę. Posė
džiaudami Briuselyje, Europos 
finansų ministrai kreipėsi j 
Jungtinių Valstijų vyriausybe 
imtis priemonių dolerio nuos
mukiui pristabdyti, dėl dolerio 
nuosmukio kaltindami Bush 
vyriausybės išlaidumą ir atsai
nų požiūrį į valiutų rinkas. 

Jungtinių Valstijų finansų 
ministro John Snow reakcija 
europiečių nepradžiugino. Vie

šėdamas Europoje, ministras ne 
t ik atsisakė imtis oficialių 
priemonių dolerio nuosmukiui 
sustabdyti, apskritai pasisaky
damas prieš vyriausybių inter
venciją ir pareikšdamas, kad 
valiutos vertę turėtų nustatyti 
r inka. Ministras dar pridūrė, 
kad eurozonos ūkis stringa ne 
dėl silpno dolerio a r JAV 
biudžeto deficito, o dėl perdėm 
suvaržytos darbo r inkos Vo
kietijoje ir pašlijusios pensijų 
sistemos Prancūzijoje. Abiejų 
šių šalių ūkiai šiuo metu prak
tiškai neauga. 

Padėtį komplikuoja Kinijos 
valiutos politika. Kinijos valiuta 
tvirtai surišta su doleriu, ir su 
juo smunka, nors didelis Jung
tinių Valstijų prekybos deficitas 
yra didžia dalimi pigių kiniškų 
prekių paklausos Amerikoje 
pasekmė. Kinija šį nebalansą 
šiek tiek atsveria, p i rkdama 
JAV vyriausybės obligacijas, 
tuo „skolindama" amerikie
čiams pinigus, kuriuos jie gali 
toliau išleisti, p i rkdami dar 
daugiau kiniškų prekių. Euro
pai nemalonu, nes ji lieka už 
borto — brangstant is euras 
apsunkina Europos eksportuo
tojus, eurozonoje vartotojų pak
lausa paskutiniu metu silpna. 
Bet Europos centrinis bankas 
euro palūkanų normų mažinti 
irgi nenori, kas gal pristabdytų 
dolerio augimą euro atžvilgiu. 
nes bijoma įžiebti infliaciją 
eurozonoje, kurios vyriausybės 

ir šiaip sunkiai laikosi euro
zonoje privalomos finansinės 
drausmės, o tai nuolat kelia 
kainų infliacijos grėsmę. 

Nors kai kurie apžvalgi
ninkai perspėja apie gresiančią 
dolerio katastrofą, verta at
kreipti dėmesį į kelis teigiamus 
reiškinius. Pirmas dalykas, do
leris smunka daugiausia euro 
atžvilgiu. Infliacija JAV vidaus 
rinkoje, nors šoktelėjo trečią 
ketvirtį (daugiausia dėl energe
tikos kainų ir dėl uraganų pa
brangusio maisto), šiaip yra 
nedidelė. JAV biudžeto defici
tas , nors istoriškai dar nėra 
buvęs toks didelis, šiemet tesu
darys 3.6 procentus JAV BVP. 
Europos šalys džiaugiasi, jei jų 
deficitai neperšoka 3 procentų, 
nevienos deficitai neseniai buvo 
žymiai didesni. Šiaip JAV ūkis 
auga pakankamai sparčiai — 
3.7 procentas per metus, beveik 
dvigubai sparčiau, nei euro-
zona. o augančiam ūkiui reikia 
investicijų, kartais apsimoka ir 
deficitai, ypač jei jie leidžia 
mažinti verslo ir investicijų 
apmokestinimą. O dolerio nuos
mukis euro atžvilgiu paskatins 
amerikietiškų prekių eksportą į 
Europą, mažins JAV prekybos 
su Europa deficitą ir skatins 
gamybą Jungtinėse Valstijose. 

Kadangi Kinija savo valiu
tos nesiruošia atjungti nuo dole
rio, prekybos deficitas su ja 
išliks, bet, kita vertus, kinai, 
nenorėdami, kad eksportas į 

JAV sumažėtų, greičiausiai ne
siliaus investavę į JAV vyriau
sybės obligacijas — jei jie su
stotų, smuktų turimų obligacijų 
vertė. Tai pristabdys dolerio 
smukimą ir leis mums toliau 
mėgautis 30 dolerių kainuo
jančiomis mikrobangėmis kros
nelėmis. Kitos šalys gali pasi
guosti, kad smunkantis doleris 
reiškia, jog doleriais skaičiuo
jamos naftos kainos brangsta 
mažiau, nei brangtų, jei doleris 
būtų stiprus, o investuotojai 
gali pasinaudoti proga pigiai įsi
gyti amerikietiškų akcijų, kurių 
kainos netrukus turėtų imti 
augti, kartu su sparčiai augan
čiu ūkiu. Kaip bet kokia augan
ti bendrovė, augantis JAV ūkis 
reikalauja investicijų, o inves
tuotojai ir bankai, matydami 
sėkmingai ir pelningai dirban
čią įmonę, neturėtų drovėtis į ją 
investuoti. Panašiai, ne visi 
deficitai vienodi. Deficitas gali 
būti pateisinamas, jei skolina-
masi iniciatyvoms, kurios skati
n a ūkio augimą, pavyzdžiui, 
verslo ar investicijų mokesčių 
sumažinimui. 

Šiaip tai, užuot pliekus 
Vašingtoną, galima būtų pasi
mokyti iš Jungtinių Valstijų, 
kaip mokesčių mažinimas ir 
liberali ūkio politika skatina 
ūkio augimą ir kartais leidžia 
netgi skolintis be didelių nuos
tolių. Bet turbūt smagiau 
dejuoti, nuogąstauti ir dėl visko 
kaltinti Ameriką, ar ne? 
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Atidengtas paminklas Gintarui Žaguniui 

Ties Lietuvos pasieniu, Krakūnų kaime 'Šalčininkų rajonas), po ilgo del
simo pagaliau iškilo paminklas sovietinių okupantų nužudytam pasie
niečiui Gintarui Žaguniui atminti 

Antano Tumėno nuotrauka 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Lapkričio 19—ąją. ties Lie
tuvos — Baltarusijos pasieniu, 
Krakūnų kaime, Šalčininkų 
rajone atidengtas paminklas 
pirmajam po nepriklausomybės 
atkūrimo žuvusiam pasie
niečiui Gintarui Žaguniui. Di
dinga, beveik 4 metrų aukščio 
granitinė skulptūra, kurią 
sukūrė architektų kolektyvas 
— Leonas Ziburkas, Kęstutis 
Lupeikis, Marius Morkūnas ir 
skulptorius Vidmantas Gylikis, 
simbolizuoja Lietuvos valstybės 
pasienį ir jo ginti išėjusį be
ginklį žmogų. 

„Draugo" dienraštis šių 
metų liepos 3 d. numeryje jau 
aprašė pirmojo mūsų šalies 
pasieniečio Gintaro Žagunio 
nemirtingą žygdarbį, ginant ką 
tik atkurtos Lietuvos valstybės 
sieną. Šalčininkų užkardos. 
Dieveniškių ruožo patrulinės 
tarnybos pamainos vadovą G. 
Žagunį, tą neramią 1991 m. 
gegužės 19-osios naktį, be gink
lo, vienut vieną likusį saugoti 
Krakūnų pasienio postą, pa
kirto klastinga sovietų okupan
tų kulka. Jam tada dar tik ėjo 
34—eri... Tais lemtingais me
tais Lietuvoje aktyviai siautė
jusios okupacinės armijos bei 
prorusiškos milicijos „Omon" 
gaujos bandė jėga ir teroru pa
laužti jaunutės valstybės siekį 
tapti laisva ir nepriklausoma. 

Išsipildė motinos 
svajonė 

Skaudžią netektį iškentusi 
žuvusio pasieniečio motina 
Aldona Žagunienė pasidžiaugė, 
jog pagaliau išsipildė vienas 
svarbiausių jos gyvenime sie
kių — dermai įamžinti savo sū
naus atminimą. Kaip žinome, 
A. Žagunienei dėl to teko ilgai 
ir kantriai varstyti įvairių vals
tybės institucijų duris, pajausti 
ten sėdėjusių arogantiškų biu
rokratų abejingumą ir patyčias. 

Žuvusiojo pasieniečio moti
na, prieš atidengiant paminklą, 
nuoširdžiai padėkojo dienraščio 
„Draugas" redakcijai, priminu
siai Gintaro žygdarbį, taip pat 
Vidaus reikalų ministerijos 
Pasienio tarnybos departamen
to, Kultūros ministerijos Kultū
ros vertybių departamento 
vadovams už parodytą dėmesį 
ir pastangas. Minėtų instituci
jų iniciatyva, šių metų pradžio
je Vyriausybė skyrė 100,000 litų 
G. Žagunio žūties vietai sut
varkyti, taip pat jo paminklo 
statybai. 

Priminsime, jog po mirties. 
Gintaras Žagunis buvo apdo
vanotas I laipsnio Vyčio kry
žiaus. Šaulių žvaigždės ordinais 
bei Sausio 23—osios atminimo 
medaliu. Jamžinant jo atmini
mą, Vilniaus pasienio rinktines 
užkarda Poškonių kaime pava
dinta Gintaro Žagunio vardu. 

DANUTE B1NPOKIENE 

Nesibaigia pavojingos 
lenktynės 

Vašingono ir Paryžiaus nuoširdus ben
dravimas aptrupėjo, Amerikai paskelbus 
karą Irakui. Prancūzijos prezidentas tam 

žygiui nepritarė ir dabar nuolat pabrėžia, kad 
JAV padarė didelę klaidą. Šią savaitę britų 
BBC žurnalistui prez. Jacąues Chirac dar kartą 
pakartojo nuomonę, kad pasaulis dėl karo Irake 
tapo daug nesaugesnis. Ne tik pagausėjo tero
ristiniai išpuoliai, bet jaučiamas aiškus musul
monų priešiškumas krikščionims. Jokia valsty
bė dabar nėra saugi, ir dėl to kal tas ne tik 
Vašingtonas, bet ir Londonas, pr i taręs prez. 
Bush užmačioms. Nors Prancūzijos prezidentas 
kalbėjo apie „pavojų visam pasauliui", be abejo, 
visų pirma yra susirūpinęs savo šalimi, kurioje 
dabar jau nemažą gyventojų dalį sudaro musul
monai. Ne Amerika juos neseniai buvo sukirši
nusi, o pats prancūzų valstybės vadovas, kurio 
nutarimu musulmonėms uždrausta mokyklose 
ryšėti skaromis. Pare ikšdamas savo atsiribo
jimą nuo Amerikos, prez. Chirac tikisi išvengti 
musulmonų rūstybės ir teroristinių išpuolių. 

Galima sutikti , kad karas Irake pajudino 
„širšių lizdą" ir teroristinis pavojus t ikrai pasi
darė realesnis . Tačiau keis ta , kad k i tas , 
pradėjęs stipriau kunkuliuoti , kylančio pasaulio 
taikai pavojaus kat i las ta ry tum ignoruojamas. 

Rusijos prezidentas Valdimir Put in , šios 
savaitės trečiadienį susitikęs su savo aukščiau
siais krašto apsaugos pareigūnais, pareiškė, 
kad Rusija ne t rukus išdėstys pačias naujausias 
branduolines rake tas , kurios pralenks visas, 
bet kurios kitos valstybės iki šiol pagamintas 
(be abejo, jis galvoje visų pirma turėjo Ameriką 
ir jos branduolinių ginklų programą). „Mes ne 
vien atliekame tyr imus laboratorijose, bet sėk
mingai išbandome naujausias branduolinių gin
klų rūšis. Aš esu t ikras , kad netolimoje ateityje 
vėl būsime sėkmingai apsiginklavę. Tai ginklai, 
kurių nei viena ki ta valstybė, besigirianti bran
duoliniais ginklais, ne tik neturi , bet da r daug 
metų neturės", — tvirtino prez. Putin. 

Kaip vakariečiai, ypač Amerika, reagavo į 
prez. Putin pagyras? „Vakarai neturė tų per 
daug baimintis, dėl Putin kalbų. Tai atspindi 
pasenusią Rusijos galvoseną, kad branduolinių 

ginklų kiekiu galima dominuoti pasaulyje", į 
Rusijos prez. pareiškimus ranka numojo kai 
kur ie ša l t in ia i , atsakingi už Amerikos 
saugumą. 

Abejojama, ar Rusija tur i pakankamai 
finansinių išteklių, kad galėtų įgyvendinti šiuos 
„aukštus" užmojus. Rusijos kariuomenė nuo 
pat Sovietų Sąjungos subyrėjimo išgyvena 
krizę. Dėl pinigų stokos kariai nėra aprūpinami 
naujesnia is ginklais ir ki tais reikmenimis. 
Nuostolingas karas Čečėnijoje rusų armijai, 
sovietų laikais vadintai „nenugalimąja", rėžė 
skaudų antausį . Rusų karių įvaizdis pašlijęs ir 
savame kraš te , ir užsienyje. Žinoma, prezidento 
pažadai išvystyti tokią naują, veiksmingą ir 
pavojingą branduolinių ginklų sistemą, kad 
visas pasaulis iš baimės nusilenktų Rusijai ir 
darytų viską, kad tik jos „nesuerzintų", 
paglostė karinės vadovybės savimeilę. 

Stebėtis prez. Putin pranešimu nevertėtų, 
nes Vašingtonas jau 2001 m. paskelbė, jog 
baigiamas įgyvendinti branduolinių raketų 
„apsaugos skydas", tur int is užtikrinti , kad 
jokia raketa , paleista link JAV, nepasieks jos 
teritorijos, o bus veiksmingai sunaikinta . 
Netrukus po to ir Putin pareiškė, kad Rusija 
taip pat planuoja sukurti panašią apsaugos sis
temą, o, be to, dar ir tarpžemynines raketas, 
kurios galės „pradurti bet kokį virš Amerikos 
erdvėse įtaisytą skydą". Vadinasi, grįžtame į 
anuos pavojingus pokario laikus, kai šios dvi 
didvalstybės viena per kitą lenktyniavo bran
duolinių ginklų bandymais, gamyba, nuolat 
laikydamos pirštą virš mygtuko, kurį pas
paudus, dalis planetos būtų išlėkusi i keturis 
vėjus. Taip pa t prisimename, kad nei sovietai, 
nei amerikiečiai niekuomet to mygtuko nepas
paudė. Maskva ir Vašingtonas neturėtų tiek 
rūpintis, kas sukurs geresnį mirties įrankį, o 
pagalvoti apie atvejį, jeigu į tarptautinių tero
ristų r ankas patektų branduoliniai ginklai. 
Kadangi Rusijoje senųjų ginklų apsauga nėra 
ypač gera, galbūt Putin visų pirma turėtų pasi
stengti juos sunaikinti arba apsaugoti, o tik 
paskui „lenktyniauti". 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTONIS 

Nr.7 

Prieš r inkimus žiniasklaidoje buvo visokių 
užuominų apie K. Prunskienės „darbelius" — jos 
ryšius su KGB ir Rusijos didžiosiomis įmonėmis. 
Be jos žinomo bendradarbiavimo su KGB, buvo 
kalbama apie pažintis su Borisov, Smailyte ir 
kažkokiu Rusijos ar Gudijos vers l in inku 
Romanov savo įsteigtos energetikos įmonės vers
lo reikalais. Televizijos pasirodymuose Pruns
kienė atrodė gudri ir apsukri moteris, kuriai 
„nereikia ieškoti žodžio savo sijono kišenėje". 

Paskutiniai prieš r inkimus TV debatai t a rp 
Adamkaus ir Prunskienės daugelį nustebino. 
Adamkus jiems buvo ne tik gerai pasiruošęs, bet 

galbūt pasimokęs iš pralaimėjimo per praėjusius 
rinkimus Paksui , šį kartą buvo agresyvus ir, kaip 
sakoma, „rėmė Prunskiene prie sienos". 
Neabejotinai, jis šiuos debatus laimėjo. 

Rinkimų vakaras prie TV buvo įtemptas. 
Sutrikus kompiuterių perdavi/no sistemai, kokias 
40 minučių pirmavo K. Prunskienė. J jos rinkimų 
štabą atėjės K. Bobelis džiūgavo ir tikino jau 
pasiekta jos pergale. Paaiškėjus galutiniams 
rezultatams, atrodė, kad ne tik dešinieji, bet ir 
visas kraš tas lengviau atsiduso — būsimas prezi
dentas, pasirodo, esanti sena. žinoma prekė. 

B u s d a u g i a u . 



DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 20 d., š e š t ad ien i s 

MŪSŲ ŠEIMOSE ffft 
SVEIKINAME! 

ŠVENTE GIMTADIENĮ 

Sukaktuvininkė Onutė Didžbaly-
tė-Štoškienė, šventusi savo 65—ąjį 
gimtadienį. 

Onutė Didžbalytė-Štoškie-
nė š.m. spalio 9 d. šventė savo 
65-ąjį gimtadienį. Brolio Ado
mo, seserų Jūros Orillion, Vidos 
Bendoraitienės ir jų visų šeimų 
ta proga suruoštas pobūvis 
Onutei buvo didelė staigmena. Į 
pobūvį taip pat atskrido sūnūs 
— Juozas iš Colorado valstijos, 
Petras Edis ir Joana Stoškai. 
Dalyvavo giminės, draugai , 
kurių susirinko apie 60. Visi 
linkėjo sukaktuvininkei ilgiau

sių metų ir apdovanojo ją 
gražiomis dovanomis. 

Brolis Adomas t rumpa i 
papasakojo apie Onutės gyve
nimą. J i Lietuvą paliko, bū
d a m a dar mažytė. Po karo 
gyveno Hanau stovykloje, vė
l iau atvyko į Ameriką. Prieš 
penke r ius metus Onutė liko 
našlė , iš šio pasaulio iškeliavus 
jos gyvenimo draugui — Jonui. 

V.B. 

Onutės Didžbalytės-Stoškienės gimtadienio svečiai. 

„VISI MYLI LIETUVAITĘ" 

Los Angeles lietuvaitės, pasipuošusios ,,Everybody loves a Lithuanian 
giri" marškinėliais. Iš kairės: Evelina Gulbinaitė, Vita Reivydaitė ir Lina 
Jocaitė. 

Šiemet Lietuvių dienų metu 
Los Angeles, CA, dvi lietuvaitės 
— Sigita Nevvsom ir Vita 
Reivydaitė — ant prekystalių 
pardavinėjo savo pačių paga
mintus rankdarbius. Žmonės 
labiausiai pirko jų sukurtus gel-
tonss, žalius ir raudons maršk

inėlius su užrašu: „Everybody 
loves a Lithuanian giri". Per 
vieną dieną Vita ir Sigita išpar
davė visus marškinėlius ir daug 
žmonių klausinėjo, kur galėtų 
įsigyti šiuos įdomius pirkinius. 

Dalį uždirbto pelno mer
gaitės paaukojo Los Angeles 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

APIE NAUJĄ 2005 MEDICARE KNYGĄ 
(PABAIGA) 

„Medicare Advantage" yra 
naujas pavadinimas, vietoj 
„Medicare & Choice plans". 
Lietuviškai maždaug reikštų 
„Medicare pranašumas", užuot 
buvusio pavadinimo „Medicare 
pasirinkimų planai" 

„Medicare Advantage" tei
kia daugiau apdraudos pasi
rinkimų. Štai jie: 

1 Medicare „Managed Care 
Plans" (smulkiau knygoje apie 
tai psl. 55-56). Dauguma šių 
planų turi tam tikrų apribojimų 
-jūs galite eiti tik pas tuos dak
tarus, specialistus ar gulti tik į 
tas ligonines, kurios yra plano 
sąraše, išskyrus bėdos (emer-
gency) atvejus. Jus galite pa
sirinkti daktarą (primary care 
doctor) ir reikia gauti iš jo 

lį, norint kreiptis į specia
listą f jis nurodo, pas kokį eiti) 
Jūsų primokojimai (copay-

ments) yra žemesni ir galite 
gauti papildomų paslaugų, pvz., 
papildomų dienų ilgiau pagulėti 
ligoninėje. 

2. Medicare „Preferred Pro-
vider Organization P lans" 
(PPOs) (smulkiau apie juos - 56 
psl.) 

Jei pasirenkate šį planą, tai 
galite eiti pas visus daktarus , 
specialistus, gulti į visas ligo
nines, kurios yra plano sąraše. 
Jus galite pasirinkti ir planui 
nepriklausančius dak t a rus , 
specialistus, ligonines, bet ir už 
tai reikės daugiau mokėti. Ir 
pamatyti daktarą ar specialistą, 
kurio nėra sąraše, j ums ne
reikia gauti jokio raštelio. 

Turint šį planą, primokėji-
mai (copayments) irgi yra 
mažesni, ir taip pat galite gauti 
papildomų paslaugų (pvz., dau
giau dienų ligoninėje). 

Ilgametis Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos, Čikagos 
Marąuette Parke, sielovados 
darbuotojas, buvęs Šv. Kry
žiaus (Čikagoje, dabar jau nebe 
lietuvių) parapijos klebonas, 
pasižymėjęs savo turiningais 
pamokslais ir nuoširdumu, 
kun. Vito Mikolaitis lapkričio 
pradžioje šventė savo 85 metų 
amžiaus sukaktį. Nepaisant 
kiek pašlijusios sveikatos, kun. 
Mikolaitis lapkričio 13 d., šeš
tadienį, dalyvavo Šv. Kryžiaus 
parapijos 100 metų sukakties 
iškilmėse. 

Šiuo metu jo adresas yra: 
Rev. Vito Mikolaitis, c/o Bishop 
Timothy Lyne Residence; 
12230 Will-Cook Rd., Lemont, 
IL 60439. Kun. Mikolaitis buvo 
daugeliui pažįstamas ir gerbia-

Stas io Ylos moksleivių atei
t i n inkų kuopai. Je igu gerai 
pasiseks, Vita ir Sigita žada 
paaukoti ir kitoms organizaci
joms. Tad šios talentingos lietu
va i tės tur i pageidavimą, jų 
pačių žodžiais: „Kol ruošiame 
ant rą marškinėlių laidą, pagal
voki te apie jūsų paž įs tamas 
l ietuvaites — kokios jos yra 
meilios ir kokia įdomi Kalėdų 
ar gimtadienio dovanėlė joms 
būtų šie marškinėliai. Jei norė
t u m ė t e užsisakyti , rašyki te 
elektroniniu paštu: 

v i t ig i ta@hotmai l .com 
iki lapkričio 30 d- Čekį 

s iųski te šiuo adresu: V. 
Reivydas, 9346 Beckford Ave, 
Northridge, CA 91324. Vienų 
marškinėlių kaina yra 15 dol., 
arba „Trispalvės Special" — po 
vienus kiekvienos spalvos 
(geltonos, žalios ir raudonos) — 
40 dol., reikia pridėti 2 dol. per
s iunt imo išlaidoms padengt i . 
Pažymėki te , kurios spalvos 
marškinėlių norite ir dydį: vai
kams — S, M, L; suaugusiems 
— S, M, L, XL. Je i t u r i t e 
klausimų, mielai atsa-kysime. 

Vita R e i v y d a i t ė 
Sigi ta N e w s o m 

3. Medicare „Private Fee-
For-Service" planai (smulkiau 
apie tai knygos 57 psl.). 

Turint šį planą, jūs galite 
eiti pas bet kurį daktarą, ar į 
bet kurią ligoninę, kurie priima 
jūsų plano mokėjimo sąlygas. 
Pr ivat i įstaiga, ne Medicare 
programa nusprendžia, kiek jie 
užmokės ir kiek jums reikės 
mokėti už su te ik tus medi
cininius pa tarnavimus . Ir šį 
planą turint, galite gauti papil
domų patarnavimų, pvz., dau
giau dienų išbūti ligoninėje. 

4. Medicare „Specialty 
Plans" (psl. 57). Jei šį planą 
galite gauti, tai jis teikia dau
giau sveikatos priežiūros patar
navimų specifinėmis ligomis 
sergantiems asmenims. Su šiuo 
p lanu gaunate ir Medicare 
apdraudos teikiamus patarna
vimus, ir daugiau koncentruotų 
pa ta rnavimų, skirtų kokiai 
nors specifinei ligai. 

Čia suminėti „Medicare 
Advantage" planai gaunami 
daugelyje JAV vietovių. J i e 
tvarko apdraudos reikalus savo 
na r iams . Medicare apdrauda 
moka nustatytą mėnesinę 
sumą už jus tiems privatiems 
sveikatos apdraudos planams, 
o j ie teikia jums re ik iamus 

Kun.Vito Mikolaitis. 

mas, tad, be abejo, bus norinčių 
jį pasveikinti šio garbingo 
jubiliejaus proga. 

PASKIRTA AUKŠTOMS 
PAREIGOMS 

Elena Žibutė Kėželytė, Alės 
ir adv. Algimanto Kėželių dukra 
š.m. spalio 20 d. pradėjo eiti 
aukštas pareigas, kaip „Memo-
rial Medical Center Founda
tion" direktorė. Jai pavesta šio 
fondo plėtros ir vykdymo pro
grama, įskaitant projektus, 
supažindinančius visuomenę su 
fondu ir tuo pačiu telkiant jam 

lėšas „Memorial Medical" cen
tro paramai . 

Elena Ž. Kėželytė anksčiau 
yra ėjusi atsakingas pareigas 
Illinois aplinkosaugos srityje ir 
buvusi ankstesnio Illinois gu
bernatoriaus Jim Edgar pata
rėja. Su vyru ir dviem sūnumis 
E. Ž. Kėželytė gyvena Spring-
field, Illinois. 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

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

Kalėdą 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

medicininius patarnavimus. 
Jei turite Medicare Part A 

ir Medicare Part B, ir minėtieji 
planai („Medicare Advantage 
plans") yra gaunami jūsų gyve
namojoje vietoje, jūs galite įsi
rašyti, jei norite, į vieną iš 
minėtų planų. 

Jei įsirašote į kurį nors 
„Medicare Advantage Plans", 
jūs vis tiek liekate Medicare 
programoje ir turite Medicare 
teikiamas teises bei apsaugas 
(psl. 65-66), ir galite gauti re
guliarius Medicare patarna
vimus (psl. 19, psl. 25-33), be 
to, galite gauti ir jau minėtų 
papildomų patarnavimų. 

Daugiau informacijos apie 
tai galite gauti kompiuteryje 
www.medica re .gov . arba 
skambinant telefonu 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227), 
neprigirdintiems - 1-877-486-
2048. 

O jei norite gauti knygelių, 
kurios smulkiai aprašo įvairias 
Medicare teikiamas paslaugas, 
jas galite užsisakyti. Knygelių 
sąrašas yra 84 psl. 

Šioje naujoje 2005 Medicare 
knygoje (psl. 89-psl. 92) yra 
surašyta visa eilė telefonų, 
kur ia is galite skambinti , jei 
norite išsiaiškinti jums rūpimus 
klausimus. 

Čia keletas jų: 
1. Sočiai Security Adminis-

tration 1-800-772-1213. 
2. Railroad Retirement Bo-

ard 1-800-808-0772. 
3. State Medical Asistance 

office 1-800-MEDICARE. (1-
800-633-42279) (Ten gausite sa
vo valstijos įstaigos numerį) 

4. The Medicare Helpline 1-
800-633-4227. 

5. Department of Heal th 
and Human Services (Office of 
Civil Rights) 1-866-627-7748. 

Dr. Vija Deimantė Bublytė ir jos vyras Spencer Bell po sutuoktuvių. 
Dr. Vija dirba Naperville (Čikagos priemiestis) ligoninėje kaip vaikų 
gydytoja. Jos vyras Spencer yra finansininkas. Abu įsikūrė Čikagoje. 

LIETUVAITE RADIOLOGE 
Viena žinomiausių ligoni

nių Čikagos pietinėje dalyje, 
vadinamoje Evergreen Park, 
yra Little Company Mary. 
,,Daily Southown" laikraščio 
sekmadieninėje laidoje išspaus
dintame straipsnyje paminima 
tos ligoninės radiologijos 
(X-Ray) skyriuje dirbanti lietu
vė, Vida (Viščiūtė) Musielak. Ji 
yra šio skyriaus klinikinė koor
dinatorė ir laikraščio korespon
dentui pasakoja apie savo 
darbą, atsakomybę, dirbant 
šiame skyriuje. Vida teigia, kad 
pirmasis reikalavimas, siekiant 

karjeros radiologijos srityje, yra 
meilė: „Reikia mylėti žmones. 
Tai visų pirma aš pasakau savo 
s tudentams. Jeigu tu nenori 
artimai dirbti su žmonėms, juos 
paliesti, šis darbas ne tau". 
Kadangi kai kuriose Amerikos 
ligoninėse jaučiamas radiologų 
t rūkumas, laikraštyje supažin
dinama su šios karjeros gero
siomis ir ne taip geromis 
pusėmis. Vida sako, kad „atly
ginimas neblogas ir gali 
pasirinkti, kuriuo paros metu 
norėtum dirbti". 

M. 
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Vida Viščiūtė-Musielak (priekyje) su savo trimis dukromis. 

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

Lapkričio man. 
20d. Naw York 

ūėi bilietu teirautis tel.: 
[516) 671-5282 ir 
(732) 713 5108 

26d - DBtroit 
Del bilietu teirautis tel 
(248) 888 1310 ir 
(248) 854-6677 

27d - Gbicago 
Dėl Diliem teirautis te! 
1630) 464 5000 

28d - Atlanta 
Dėl bilietu teirautis t8l 
(706) 353 7124 Ir 
(706) 7146186 

Gruodžio man. 
04d. - los Angelas 

Dėl bilietą, teirautis *e; 
(310) 740 2858 Ir 
(630)464 5000 

METUS SALITE ĮSIEYT! 
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Willowbrook Ballroom 
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Stasys 
Povilaitis 

» n f H i H tart 
r - . i *w 7tnr a iop 
' * 177]) «34 7111 

' Til informacijai (630) 464 5000 daugia 

mailto:vitigita@hotmail.com
http://www.medicare.gov


TRYS SAVAITĖS TEKANČIOS SAULĖS ŠALYJE 
DRAUGAS, 2004 m. lapkr ič io 20 d., šeš tad ienis 

SVAIŪNĖ 
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ 

V 

Sią vasarą liepos mėnesį 
Japonijoje vykusioje Pa
saulio jaunimo mainų pro

gramoje dalyvavo ir delegacija 
iš Lietuvos. Norėdami patekti į 
Lietuvos delegacijos sudėtį , 
jaunuoliai dalyvavo „Lijot" 
skelbtame konkurse — pris ta tė 
savo CV, rašė motyvacinius 
laiškus bei pildė specialias 
anketas. Atrinkti buvo labiau
siai motyvuoti ir daugiaus ia 
idėjų turintys keturi vaikinai ir 
keturios merginos, tarp kurių 
buvo ir Vytauto Didžiojo univer
siteto absolventė Audronė 
Baltkojytė. Lietuviai, drauge su 
jaunimo atstovais iš 11 pasaulio 
šalių - iš Dominikos Respub
likos, Jordanijos, Vengrijos, 
Čilės, Kanados, Norvegijos, 
Maroko, Miamaro, Senegalo bei 
Mongolijos - Japonijoje viešėjo 
tris savaites. Į programą organi
zatoriai stengėsi įtraukti viską, 
kas padėtų kuo geriau pažinti 
šalį ir vieniems kitus: jaunimo 
vizitus į įvairias institucijas, 
vietines keliones, gyvenimą 
šeimoje, dalyvavimą t a rp 
tautinėje jaunimo konferencijo
je bei diskusijų sesijoje, t au tų 
atstovų prisistatymus. Įspūdį 
jaunuoliams paliko ir susitiki
mas su Japonijos karališkuoju 
princu. 

Pasak Audronės, pastaroji 
susitikimo akimirka liko ne
įamžinta dėl griežtų saugumo 
reikalavimų. Griežtai buvo reg
lamentuotas ir susitikimo su 
karališkuoju princu laikas bei 
tvarka. Delegacijos n a r i a m s 
buvo draudžiama patiems kal

binti puncą, valgyti ar laikyti 
rankoje lėkštę kalbantis su juo. 
„Sis puikiai organizuotas susi
t ikimas parodė, kiek Japonijos 
vyriausybei yra svarbi Pasaulio 
j aun imo mainų programa ir 
ka ip jie ją vertina. Tai ypač ma
lonus gestas, kadangi jaunimas 
puikiai supranta , kad princas ir 
t a ip yra labai užimtas asmuo", -
prisimena Audronė. 

Pasaulio mainų programą 
Japonijos vyriausybė vykdo jau 
11 metų, tačiau Lietuva buvo 
pakvies ta t ik trečią kartą. 
Pirmą kartą - 2000 metais, po 
dvejų metų, ir šiais metais. Ar 
delegacija iš Lietuvos bus pa
kviesta kitais metais, priklau
sys nuo to, kaip gerai pasirodė 
japonams buvusi delegacija. Šią 
Pasaulio jaunimo mainų pro
gramą sudarė kelios dalys: 
pirmą savaitę jaunimas iš 11 
pasaulio šalių gyveno Tokijuje, 
k u r kar tu su jaunimu iš Ja
ponijos diskutavo tarptautinėje 
j aun imo konferencijoje, kaip 
tobulinti ir užtikrinti įvairias 
mainų gakmybes ta rp Japonijos 
ir kitų šalių jaunimo, kokiais 
būdais būtų gal ima skat int i 
dalyvių bendradarbiavimą pasi
baigus mainams. Vėliau, į še
šias grupes - švietimo, aplin
kosaugos, pasaul io bendruo
menės ir verslo institucijų, žinių 
visuomenės, savanoriškos veik
los bei tradicinės kultūros -
pasiskirs tę , atstovai tęsė po
kalbius „Diskusijų sesijoje", ku
rios pagrindinis tikslas - ne tik 
pagilinti žinias apie Japoniją, 
bet ir palyginti jos bei kitų šalių 
kul tūras . Lietuviai Japonijoje 
praleido tik tris savaites, tačiau 
spėjo pamilti šią šalį, mat orga

nizatoriai pasistengė, kad jauni
mas iš kitų valstybių pažintų jų 
šalį ir kultūrą. Į programą buvo 
įtaukta ne tik kelionės po įvai
rius Japonijos muziejus. Po to 
savaitę laiko, suskirstyti po 3 
delegacijas, jaunimo atstovai 
savaitę gyveno viename iš di
desnių Japonijos miestų - Sigo
je, Totori, Kyoto arba Osaka. 

Gyvenimas šeimose 

Nuvykę į Japoniją, studen
tai gyveno šeimose, nes tik taip 
galėjo geriau susipažinti su 
tikromis japoniškomis tradici
jomis, pajusti tikrąją šios šalies 
dvasią. Pasak Audronės, japonų 
šeimos tradicijos gerokai ski
riasi nuo lietuvių. Pavyzdžiui, 
įėjus į namus, batai paliekami 
prieangyje, po kambarius daž
niausiai vaikštoma basomis. 
Tualeto ir vonios kambariuose 
avimos tik tam specialiai skir
tos šlepetės, su kuriomis nedera 
vaikščioti po kambarius. Pasak 
Audronės, sunkiausia buvo 
susikalbėti su japonais, mat , 
toje šeimoje, kurioje ji gyveno, 
geriausiu atveju tik vienas 
šeimos narys kalba angliškai. 
Tačiau Audronės šeima buvo 
labai draugiška ir nuoširdi, 
gyvendama joje, Audronė, pagal 
visas jų tradicijas pasimatavo 
juka tą (dėvimą vasarą) ir 
kimono (dėvimą žiemą), specia
liuosius batelius ir jai buvo 
padaryta t ikra japoniška šu
kuosena. Šių tautinių drabužių 
paslaptis yra jų rengimosi ritu
alas. Šeima Audronę pavaišino 
ir tipiška japoniška vakariene, 
kurią jie valgė sėdėdami ant 
žemės. 

Tiesa, lietuviams teko susi
durti su įvairiais kultūriniais 
skirtumais, pavyzdžiui, A. Žilio
nis, kuris gyveno Osaka (vienas 
didesnių Japonijos miestų) savi
valdybės nario šeimoje, sako 
stebinęs japonus tuo, kad kas 
rytą susitvarkydavo kambarį ir 
pasiklodavo lovą. Japonai labai 
stebėjosi tokiu lietuvio įpročiu. 
Taip pat labai įdomi situacija 
buvo, kai japonai jį mokė 
„siurbti" makaronus, o kai šis 
paaiškino, kad Lietuvoje ta i 
būtų labai nemandagu, jie labai 
ilgai iš to juokėsi. O Osaka savi
valdybės administracijos dar
buotojo šeimoje gyvenęs R. Jo-
kubauskas pasakojo buvęs labai 
patenkintas šeima, kurioje 
gyveno, bei džiaugėsi proga 
išbandyti Japonišką vonią". 
Kaip žinome, Japonijoje visi 
šeimos nariai maudosi t ame 
pačiame vandenyje, todėl, prieš 
lipant į vonią, reikia būtent 
nusiprausti duše. P raus t i s 
atsisėdus ant kėdutės vaikinui 
buvo neįprasta, bet labai įdomu 
- vanduo vonioje siekė 43 laips
nius, tačiau toks maudymasis 
akimirksniu nuėmė įtampą. 
Lietuvaičiai taip pat galėjo pasi
matuoti tradicinius japonų 
rūbus: kimono ir jukatą, o kai 
kurie — netgi pasimokyti 
kaligrafijos, t. y. kaip rašyti 
japoniškais rašmenimis. 

Nustebino japonai 

Kelionė į Japoniją pakeitė 
ne tik visų viešėjusių lietu
vaičių, bet ir Audronės gyveni
mą. „Grįžome pasikeitę. Dabar 
tuos pačius dalykus vertinu šiek 
tiek kitaip, nei iki šiol. Poveikį 

Audronė Baltkojytė su japonais. 

padarė stiprus pasaulio kultūrų 
„koktelis" Japonijos kultūros 
kontekste. Turėjome nepa
prastą galimybę stebėti, kaip 
greta mūsų sąveikauja Japo
nijos ir kitų valstybių kultūros, 
kaip skirtingai mes visi reaguo
jame į aplinką - įdomu ta i 
matyti, be to, tai labai praplečia 
akiratį, paįvairina patirtį", -
sakė ji. Audronę taip pat nepa
prastai stebino ir japonų suge
bėjimas atsipalaiduoti: j ie , vos 
įlipę į metro, akimirksniu už
migdavo, bet, svarbiausia, nie
kada nepramiegodavo stotelės, 
kurioje turėdavo išlipti. Tai kaž

koks fenomenas, kurio iki šiol 
nesuprantu", - dalijasi įspūdžiais 
mūsų universiteto absolventė. 

Japonija - visai kitas pa
saulis. Lietuvos jaunimo dele
gacijos narius japonai stebino 
savo punktualumu, genialumu 
- sugebėjimu sukurti a t radimus 
iš nieko arba iš labai paprastų 
dalykų, tačiau sumanūs lietu
vaičiai pastebėjo, kad japonai 
nuo pat mažens mokomi 
nereikšti savo nuomonės, nero
dyti jausmų, todėl bendraudami 
jie yra suvaržyti ir nesugeba 
laisvai priimti sprendimų. 
Labiausiai jiems patiko pat i 

Japonija, 12 milijonų gyventojų 
turintis Tokijas, kul tūra , tradi
cijos, architektūra. Nustebino 
lietuvius ir saugus gyvenimas 
Japonijoje: gali vaikščioti ir 
nebijoti, jog kas nors tave 
užpuls ar apvogs. Ten visai kita 
kultūra, labai maloniai nuteikia 
jų tradicinis nusi lenkimas 
pasisveikinant, atsisveikinant 
ir dėkojant. Sunku atprasti nuo 
to net Lietuvoje. Tačiau 
nuostabiausia buvo ta i , kad 
mums išvykstant japonai mus 
apkabino. O tai, kaip žinome, jų 
kultūroje kažkas nepaprasta", -
dalijosi įspūdžiais Audronė. 

GLOBALINIO ŠILIMO PAVOJAI 
VIKTORAS IAUTOKAS 

Pastaruoju metu dažnai 
kalbama apie naftos kai
nų kilimą. Brangs tan t 

naftai, brangsta benzinas, kurį 
naudoja automobiliai, sunk
vežimiai, lėktuvai ir kt. Mažai 
kas pagalvoja, kad, besaikiškai 
naudojant benziną, labai teršia
mas oras. Taip pat prie ta i 
prisideda namai, naudojantys 
šildymui dyzelinį kurą a r 
gamtines dujas ir ypač pramonė 
su akmens anglimi. Degindami 
minėtą kurą, o taip pa t ir 
medžius, išmetame į orą didelį 
kiekį anglies dvideginio (C02). 
Žinome, kad medžiai pasiima iš 
oro anglies dvideginį, kur sin
tezės būdu pasisavina augimui 
reikalingą anglį, o deguonį išlei
džia atgal į orą. Deguonis gyvy
biškai reikalingas visiems 
žemės gyvūnams, įskaitant ir 
žmones. 

Paviršutiniškai galvojame, 
kad nieko bloga nėra. Išmetame 
į orą anglies dvideginį, medžiai 
jį pasiima, perdirba, pasilikda
mi anglį savo naudai, o mums 
atiduodami labai reikalingą 
deguonį. Atrodo viskas gerai. 
Bet taip nėra. Pagrindinė bėda 
yra ta, kad per daug išmetame 
anglies dvideginio, kurio dalis 
pasilieka ore, nes medžiai 
nebepajėgia viso sugerti. 

Kodėl taip yra? 
Medžiai, tiesiog ištisi miš

kai, kertami visame pasaulyje. 
Sumažėjęs medžių skaičius, 
nebepajėgia perdirbti anglies 
dvideginio, todėl jo dalis pa
silieka ore. Tiesa, vandenynai 
taip pat sugeria anglies dvide
ginį, bet neatiduoda orui deguo
nies. Likęs ore, anglies dvidegi
nis sudaro vienur plonesnį, 
kitur storesnį sluoksnį aplink 
Žemę Kiekvienais metais vis 
daugiau ir daugiau ore pasi
lieka anglies dvideginio, papil
dančio jau esamą sluoksnį, ku
ris mums yra žalingas. Kodėl? 
Anglies dvideginis, apgaubęs 
Žemę, sukelia šiltnamio efektą. 
Tuo būdu temperatūra palaip
sniui kyla, bet ne visame pa
saulyje vienodai. Kur nėra snie

go a r ledynų, oras šyla lėčiau, o 
ku r yra — sparčiau. Kai saulės 
spindulių šiluma pasiekia žemę, 
viena dalis sušildo žemės pa
viršių, o kita dalis atsispindi ir 
grįžta atgal į erdvę. Esantis 
anglies dvideginio sluoksnis 
neleidžia visai š i lumai grįžti 
atgal į erdvę. Viena dalis pra
siskverbia pro sluoksnį, o kita 
dal is a t s imuša ir vėl grįžta 
atgal į žemę, tuo būdu sušildy-
dama orą. Anksčiau minėjau, 
kad, kur yra sniegas ir ledynai, 
didžiausia dalis saulės spin
dulių atsispindi ir grįžta atgal, 
bet čia ta ip pat anglies 
dvideginio sluoksnis dalį spin
dulių, kurie šildo orą, grąžina 
atgal. 

Kiekvienais metais žmonija 
paleidžia į orą apie 8 milijardus 
metrinių tonų anglies dvide
ginio, kurio 6.5 milijardo sudaro 
degintas įvairus kuras ir 1.5 
milijono miškų gaisrai. Vienur 
miškai užsidega atsit iktinai ar
ba kas nors padega, o ki tur de
ginami tyčia, kad padidintų 
dirbamos žemės plotą. Apie 3 
milijardai tonų pasilieka ore, o 
kitą dalį pasi ima medžiai ir 
vanduo. Likęs ore, prisijungia 
prie kenksmingosios juostos. 

Kas ats i t inka, 
kai oras sušyla? 
Pasauliniu mastu oras iki 

dabar sušilęs vidutiniškai tik 
1°F. Bet šiaurės ir pietų ašiga
liuose, kur viešpatauja amžina 
ledyne, oras sušilo nuo 5° iki 10° 
F. Sušilęs oras tirpdo ledus. 
Ledai atskyla, k ren ta į van
denyną ir ten ištirpsta. Ištirpę 
ledai pakelia vandens lygį. Nuo 
1970 m. ašigaliuose ledynai 
suplonėjo 40 proc. Šiltėjantis 
oras taip pat pakelia vandens 
t empera tū rą . Sušilęs vanduo 
plečiasi, da r daugiau pakel
damas savo lygį. Mokslininkai 
teigia, kad, vienu coliu pakilęs, 
vanduo užpila aštuonias pėdas 
paplūdimio. 

Ledai ir sniegas tirpsta ne 
tik Žemės ašigaliuose, bet ir 
kalnuose. Kalnus padengę am
žini ledynai bei sniegas suma
žėjo apie 30 proc., o kai kuriose 
vietose visiškai išnyko. Kili-

mandžaro kalnas Afrikoje pra
rado 80 proc. savojo sniego. 
Alpių kalnų sniegas taip pat 
tirpsta, kai kur beliko tik kalnų 
viršūnės, padengtos sniegu. 

Jei dabar nebus rimtai 
susirūpinta, vis daugiau ir dau
giau kenksmingų teršalų pa
leisime į orą, pagreitinsime šilt
namio efektą, kas dar daugiau 
pakels vandens lygį. Šiandieną 
turime 5 proc. daugiau vandens 
negu prieš 15 metų. Nuolatos 
kylantis, vanduo sukels pavojų 
prie vandenynų esantiems 
miestams, kaip. pvz., Shanghai, 
Jakar ta , Bangkok, Tokyo, New 
York ir kt. Apskaičiuojama, kad 
prie vandenynų miestuose gyve
na apie 100 milijonų žmonių. 
J ie visi būtų dideliame pavojuje. 
Taip pat ir valstybės, esančios 
beveik vandens lygyje, kaip 
Olandija, Bangladešas, yra 
dideliame pavojuje. Turalu, 
nedidelė valstybėlė Ramiojo 
vandenyno pietinėje dalyje, jau 
dabar ruošia evakavimo planus. 
Louisianos žemosios vietos jau 
iš dalies apsemtos, ten esan
čiose kapinėse kyšo tik pamink
lų viršūnės. 

Suši lusio oro įtaka. 
Žinome, kad vandenynai 

valdo visą Žemės klimatą. 
Pažvelkime, kokią įtaką jie turi 
klimato pokyčiams ir kas vyksta 
vandenynuose. Šilta ekvatorinė 
Golfo srovė teka į šiaurę pagal 
Pietų ir Šiaurės Amerikos 
žemynus. Kai pasiekia šiaurę, 
vanduo praranda šilumą, atšą
la. Atšalęs vanduo nugrimzta į 
dugną ir prie Europos bei 
Afrikos žemynų teka į pietus. 
Pasiekęs pietus pasidalija į dvi 
šakas: viena nuteka į Indijos 
vandenyną, kita į Ramųjį van
denyną, kur susimaišo su šiltu 
vandeniu. Tokia vandens apyta
ka vyksta nuolatos. Ji panaši į 
žmogaus kraujo apytaką. Krau
ją varo širdis, o vandenį -„ther-
mohalinė" apytaka (thermo-
šiluma, halis-druska). Vandens 
apytaka turi didelę reikšmę ne 
tik šiaurės kraš tams (ir 
Lietuvai), bet ir visai Žemei. 
Blogiausias dalykas, kad mes 
sušildome ir orą, ir vandenį. Jei 

PAUKŠČIŲ TAKE 
ATRADO DAR VIENĄ 

JUODĄJĄ SKYLĘ 

Elektros jėgainė, naudojanti akmens anglies kurą, išleidžia į orą daug 
anglies dvideginio. 

šiaurėje vanduo per daug sušils, 
o tirpstantys ledynai sumažins 
vandens sūrumą, prileidžiama, 
kad gali sumažinti arba visai 
sustabdyti „thermohalinę" apy
taką. Tada įvyktų milžiniški 
klimato pokyčiai. Dabar sušilęs 
oras ir vandenynai vis dažniau 
vienur sukelia audras, ki tur 
sausras . Kai kuriose vietose 
būna per daug, o kitose per 
mažai lietaus. Šiais metais 
Brazilija patyrė pirmą uraganą. 
Brazilija uragano niekuomet 
nėra mačiusi. Sausrų vietovėse 
įsiliepsnoja miškai, kurie ore 
dar daugiau papildo anglies 
dvideginį. Kitas reiškinys. 
Paukščiai išskrenda į š i l tus 
kraštus apie dvi, tris savaites 
vėliau, o sugrįžta anksčiau. 
Poliarinės baltosios meškos 
traukiasi vis toliau šiaurės link, 
mat, jos gyvena ant plūduriuo
jančių ledų, kuriems ištirpus, 
praranda savo gyvenvietę. 

Ar įmanoma klimato šildy
mą sustabdyti? Ar įmanoma 
sugrąžinti normalią padėtį? 

Vargu. 1997 m. buvo su
kviesta per 160 valstybių į pasi
tarimą Kyoto mieste, Japoni
joje, kur sprendė bei surašė 
taisykles, kaip sumažinti oro 
teršimą. (Dabar vadinamas 
Kyoto protokolu.) Po ilgų dis
kusijų nutarė, kad valstybės, 
pasirašiusios Kyoto protokolą, 
iki 2012 m įsipareigoja (palygi
nant su 1990 m.) sumažinti 
vidutiniškai 5.2 proc. išmetamų 
į orą kenksmingų dujų kiekį. Iki 
dabar jau pasirašė 126 valstybės. 

Rusija prie Kyoto protokolo 
prisijungė 2004 m. spalio 22 d. 
JAV prieštarauja, nepasirašo 
protokolo, tvirtina, kad tai įvyk

dyti per daug kainuotų. Paly
ginus su kitomis valstybėmis, 
JAV yra didžiausia oro teršėja -
sudaro 36 proc. visų išmetamų 
teršalų. 

Pabaigai. 
Dauguma gamtos moksli

ninkų mano ir kompiuterių mo
deliai parodo, kad sustabdyti 
oro šiltėjimą neįmanoma. Tik ga
lima sulėtinti, prailginti. Tai įgy
vendinti reikia imtis atsakingų 
darbų, įdėti daug pastangų. 

Pirma. Reikia sodinti, au
ginti naujus medžius, miškus. 
Augantis medis sugeria daug 
daugiau anglies dvideginio ne
gu jau užaugęs. Anglis reikalin
ga jo augimui. Savo ruožtu 
medis mums išleidžia deguonį. 
Kinijoje ir kai kuriose Europos 
valstybėse jau vyksta naujų 
medelių, miškų sodinimas. An
tra. Surasti ir naudoti naują ku
rą, pvz., oro neteršiantį vande
nilį. Šiuo metu populiarieji 
„VANs" ir „SUVs" yra dideli oro 
teršėjai, nes sunaudoja daug 
daugiau benzino negu lengvieji 
automobiliai. 

Reikia paminėti, kad oro 
tarša prasidėjo, kai įvyko pra
moninė revoliucija. Tai buvo 
apie 1860 m. Tuo metu pramo
nės varomoji energija buvo 
didelė oro teršėja - akmens 
anglis. 

Apskaičiuojama, kad. jei 
nuolatos tokiu pat greičiu oras 
vis šiltės, tai šiam šimtmečiui 
dar nepasibaigus, vandeny
nuose vanduo pakils tris pėdas. 
Tai butų apčiuopiama nelaime 
ir Žemei, ir žmonijai. 

Atrodo, kad gamta atsily
gins mums už padarytas jai 
skriaudas. 

Mokslininkai atrado antrą
ją juodąją skylę pačiame 
Paukščių tako galaktikos cen
tre, praneša Australijos elek
troninė žiniasklaida, skelbianti 
pasikalbėjimą su Australijos 
astronomu. Juodosios skylės 
lieka suirus žvaigždėms, kurių 
tokia stipri t rauka , jog ne t 
šviesa negali sklisti iš jų 
aplinkos. 

Jau daug metų astronomai 
žinojo, kad mūsų galaktikos 
centre yra itin masyvi juodoji 
skylė „Saggitarius A" kurios 
masė apie 2,6 milijono kartų 
didesnė už mūsų Saulės masę. 

Paryžiaus astrofizikos insti
tutas neseniai paskelbė, jog 
mūsų galaktikos centre aptik
tas dar vienas panašus objektas 
— vidutinio didumo juodoji 
skylė IRS13, kurios masė tik 
1,300 saulių. 

Tarptautinėje mokslininkų 
grupėje, kuriai vadovavo Jean 
— Pierre Maillard, dirbęs New 
South Wells universiteto profe
sorius Warrick Couch interviu 
pabrėžė, jog šis a t rad imas 
įrodo, kad juodųjų skylių būna 
įvairaus didumo. Anot jo, nors 

rastoji juodoji skylė ir viena 
mažiausių, žinia, kad jo masė 
tūkstančius kartų didesnė už 
Saulės, vis dėlto užgniaužia 
kvapą. 

Galaktikos centro darinyje 
IRS13 juodąją skylę, esančią 
maždaug už 3 šviesmečių nuo 
didžiosios skylės, detaliau pa
vyko apžiūrėti Havajų Didžio
sios salos Mauna Kea observa
torijos teleskopu spektro infra-
raudonosios šviesos diapazone. 

Pasitelkus dar dviejų kos
minių teleskopų („Hubble" ir 
„Chandra" duomenis, paaiškė
jo, jog IRS 13 yra septynių 
žvaigždžių santalka, kuri skrie
ja aplink vidutinio didumo 
juodąją skylę IRS13E, o ši 280 
km/s greičiu skrieja aplink 
didžiąją juodąją skylę „Saggi-
tarr ius A", rašoma žurnale 
„Astronomy and Astrophysics". 

Beje, turimi duomenys lei
džia astrofizikams manyti, jog 
arčiau Žemės esama ir mažes
nių juodųjų skylių, kurių masė 
prilygsta mūsų Saulės masei, 
nors kol kas tokia hipotezė dar 
neįrodyta. 

(Elta) 

BUS MAŽESNIS VAISIŲ 
DERLIUS 

Dėl rudenį siautusių ura
ganų. Floridos 9 milijardų dol. 
metinė citrininių vaisių pra
monė numato mažiausią derlių 
13 metų laikotarpyje. Ypač 
nukentėjo greipfruktų vaisiai, 
nes. būdami didesni ir sunkesni 
už apelsinus, didelio vėjo buvo 
nukrėsti nuo medžių. Nejauku 
buvo žiūrėti į nuot raukas 
laikraščiuose ar televizijos vaiz
dus, rodančius išverstus, 
sulaužytus ar tebestovinčius 
medžius, kurių žali vaisiai 
padengė sodų žemę. Kai pernai 
Floridos apelsinu derlius buvo 
242 milijonai 90 svarų dėžių. 

šiemet numatoma gauti tik 176 
milijonus: greipfruktų derlius 
pernai buvo 41 milijonas 85 
svarų dėžių, o šiemet bus tik 15 
milijonų. Citrininių vaisių au
gintojai tokio dydžio nuostolius 
patyrė tiktai XX šimtmečio 
gale, kada del keletos šaltų 
žiemų nušalo daug vaismedžių 
arba sušalo vaisiai, kurių nebu
vo galima niekur panaudoti. 

Floridos valstija yra viena 
didžiausia pasaulyje greipfruk
tų augintoja, todėl atrodo, kad 
šių vaisių ir jų sunkos kainos 
tikrai gerokai pakils 

Lietuviu žinios 
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Siūlo darbą 

SPA CONSTANTINE NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt ha ve Illinois statė 
license. 

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

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

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

Comfort Keepers 847-215-8103. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

HOUSEKEEPER 
P ART TIME 

to aid busy household. 
2 daysAveek - 8:30 am - 4:30 pm, 

1 day deaning. 
1 day preparing meals. 

Mušt have references & 
speak English. 

Cafl 773.661.0606. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

JET TRANSPORT 
is looking for owner/operators 

&drivers. For quick loads around 
Chicago, LN, MI, OH, WI, IA. 

Minimum of 2 years experience. 
Many driver bonuses offered. 

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

TODAY !!!! 

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamo. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

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

TeL 77343*4543. 

CAREGIVERS INTERNATIONAL 
AGENCY 

N'EEDS 2 WOMEN, 2 MEN LIVE-IN-
$90-$100 PER DAY. ENGLISH, 

REFEREN'CES REQUIRED. 
JOBS AVAILABLE IN WISCONSIN. 
PLEASE CALL JOHN 414-324-7337. 

I š n u o m o j a m a s m o d e r n u s 
2 mieg. b u t a s n a u j a m e n a m e 

su visais baldais, an t r ame aukšte . 
Už Kedzie Ave. i r 66 PI . 

Tel. 708-656-6599. 

Draudimo paslaugos 

STATE FARM INSURANCE • 
Automobilio, namų, ! 

I 
I 

gyvybės ir sveikatos draudimai 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-$650; 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, J aną . 

Select agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai j 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, I L t 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
LNSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

Išnuomoju 2 k a m b . butą 
II aukšte Brighton P a r k o r a j . 

nuosavame n a m e . 
Y r a garažas . 

Tel. 773-523-5165. 

Kedzie/72 nd St . 
Heated 4 rooms ap t . 

2 bedrooms. Stove & Ref. 
Deposit Reųuired. 
Tel. 773-544-9018. 

Marąuet te P a r k e 
išnuomojamas 4 k a m b . 2 mieg, 

butas. English bas . Naujas 
remontas . Nebrangus . 

Tel.: 773-778-8178, . 
773-776-4790. 

t 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

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

^ T ^ ^ ^ į ^ ^ L ^ L S i ^ ^ i ^ ^ S f E S S E S ^ 

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

Tel . 773-581-8500 
Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir įvairūs tortai 

1 Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
1 Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki 

nuo 
6 30 v r iki 5 30 v p p 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

AMBER C O N S T R U C n O N Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured , bonded" 

Skambint i Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contmctor 

Zlvinas Vencius 
AbertSelevi 

ZSL 
CONSTRUCTlON 

Work: 312-3»«088; 
815-272-S193 

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

www-zikonstruction.com 

Šildymas 
Šaldymas 

6556S.Kectz»Chcago,Le0629 
Prakv^a. instaiavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-7784007 
773-531-1833 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

Kraustymosi paslaugos I STASYS CONSTRUCTION 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

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

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 

TNforite dalyvaut i 
Žalios Kortos DV2006 

Loterijoje kreipkitės į 

txpressuorp. s Corp! 
8 8 0 1 S . 7 8 t h A v e , 
Br idgevievv, I L 6 0 4 5 5 
TeI:!-708-599-9680 

Užpildysime tinlcerttį, 
rt u fotografuosime. 

KALĖDINIAI / M I N I A I LĖKTUVU 

PRIIMAMI IKI LAPKRIČIO 25 DIENOS 

ATLANTIC 
txpressCorp, 

Mūsų atstovai: 
Los Angeles 334 E. Santa Anita. Td:813-842-1719, Tel:818-73i-9777 
Bravo Coffee 238 Main Str, LEM0NT, IL 60439, Tel:63<>-257-3300 
Kalvius Corp. 338 S, Rohhving Road. P4LAT1NE IL 6006?. Tel:S47-776-7766 

T&1-300-775-SSND 
Mūsų ištaigos: 

2719 W 71 Str. CHICAGO, iL 60629. Tel:773-434-7919 
8803 S. 78 th Ave. Bridgeview, f L 60455, Tel:708-599-%80 
Dirbame: Pirm-Pcnk 8 a.m.-6p.m.. Treč iki 7 p.m.. Šešt. nuo 8 a,m,- 3 p,m.| 

tMbuT REM60US hĮįtfA 

Ikmoi 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 ext 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburc ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, a smenin i s ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

V I D A M . £ 
£ŽI££ S A K E V I C I U S """ 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k imas , p a r d a u i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

Platinkite „DRAUGĄ' 

Pro -Team 
Bus.: 708-361-0800 
VokeMai:773«4-782u 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worldnet.att.net 
D A N A Š Č E R B A 1 T Ė M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionalia: ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

G R E I T P A R D U O D A 
- H r ^ = Landmark 

properties 

Ekis. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

<>M>^| Accent 
Homef inde r s 

9201 S. Cicero 
Oak Lavvn, ūlinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
• Profesionaliai ir sąžiningai patar
nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

A u d r i u s M i k u l i s o*** 
Tel.: 630-205-9262 - ^ * 
Pager 773-260-3404 ,3CtoHa*" 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas J 

Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

PIGIAUSI AV1A-BIUETAI | L IETUVA IR EUROPĄ 
Paslaugos fotografams 

L Lufthansa K L . I M ~ 5 = ~ 

mm m* M. X* m f * , v O m 
tickGts@dolGfis.com 

1-800-514 
„Draugo" skelbimų 

skyrius 
TeL 177S-S85-9500 

DRAUGAS IEŠKO 
SAVANORIŲ - TELEMARKETINC. 

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

Calite skambinti iš namų arba is 
,,Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS R3IOGRAEAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 S t 
Tel. 773-776-8998 

•ĮVAIRUS-

'Vyresnio amžiaus moter is ieško 
darbo senelių priežiūroje. Gali 
pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
615-4012. 
*45 m. moter is ieško (perka) 
darbo su gyvenimu .Minimali angų 
kalba, turi rekomendacijas, ne
vairuoja. Tel. 630-325-2691, palikti 
žinutę. 
'Moter is ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų ar visą darbo 
dieną. Vairuoja automobilį. Tel. 
708-424-2884, palikti žinutę. 
"Moteris gali pakeisti savaitgaliais 
arba naktimis. Ieškau darbo tik 
trečiadieniams. Siūlyti ofisų valy
mus rytais arba vakarais. Vairuoja, 
kalba angliškai, tun žalią kortą. Tel. 
708-422-3004. 
*65 m. vyras gali prižiūrėti pagy
venus) vyrą lietuvių šeimoje arba 
ieško bet kokio darbo.Tel. 708-
579-1699. 
*28 m. moteris ieško darbo ne pil
nai darbo savaitei. Anglų kalba, 
dokumentai. Tel. 708-655-3691. 
*50 m. moteris ieško darbo se
nelių priežiūroje su grjžimu namo 
Willow Springs arba aplinkiniuose 
rajonuose. Geros rekomendacijos, 
anglų kalba, automobilis. Tel. 773-
983-3014. 
*Pora ieško darbo su gyvenimu. 
Tel. 630-544-0905. 
'Moteris ieško arba perka darbą 
senų žmonių priežiūroje su gyven
imu. Geros rekomendacijos , turi 
automobilį. Tel. 312-859-6696. 
'Pigiai parduodu bilietą į Lietuvą 
bet kuriai dienai. Tel. 312-859-
6696. 
'Moteris ieško darbo žmonių prie
žiūroje. Gali gyventi kartu. Žalia 
korta, rekomendacijos. Tel. 708-
253-7180. 
'Vyras gali pakeisti bet kurią sa
vaitės dieną ligonių ar senų 
žmonių priežiūroje. Patirtis, auto
mobilis. Tel. 773-396-3551. 
'Šeštadieniais ir sekmadieniais 
galiu sutvarkyti namus, pagaminti 
valgį, pabendrauti, nuvežti j rei
kalingą vietą ir prižiūrėti gyvūnus. 
Tel. 630-915-7808, Zita 
'Moteris ieško darbo senelių ar 
vaikų priežiūroje. Tel. 773-407-
7708. 
•Pigiai parduodu automobilį" 
Chrysler Lebaron " 1986 m. Tel. 
773-407-7708 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 
KELIAUJA I EUROPA- K. Laukaičio 

šviežias bičių medus keliauja i lietu 
viskas krautuves Marquette Parke ir 

Lemonte. Taip pat galima gauti ir 
PL centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630-325-5326. 

"r i i 
PASINAUDOKITE .DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMAIS 
Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 

spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaus
tuvės visoje Amerikoje. ..Draugo" spaustuvė spausdina 

lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 
pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su 

adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 
organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 
spaustuvė negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 
parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 

spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Drauge" spaustuvės 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 

ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip 

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis — DRAUGAS 
4545 W. 6 3 Street : Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax- 773-585-8284 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI • 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKC fONO. 
PI RSrUN&AME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ! 
Tel . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 . 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www-zikonstruction.com
http://worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com
mailto:tickGts@dolGfis.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Rau»rs, AP, fcuertax, ITAR-TASS, BNS 

2tfltų ageotOrtt pfaneStmais) 

EUROPA laikęs medis virsdamas pri
spaudė kelis žmones. 

JUNGTINES TAUTOS 
Jungtinių Tautų darbuoto

jai rengia istorinį balsavimą dėl 
nepasitikėjimo skandalų perse
kiojamu generaliniu sekretoriu
mi Kofi Annan. JT darbuotojų 
profesinė sąjunga per šį balsa
vimą, kuris bus pirmasis per 
daugiau nei 50 metų JT istoriją, 
turėtų patvirtinti nutarimą dėl 
savo paramos K. Annan ir JT 
vadovybei atšaukimo. K. Annan 
buvo kritikuojamas dėl JT pa
galbos programos, pasak tyrėjų, 
sudariusios sąlygas nušalinta
jam Irako diktatoriui Saddam 
Hussein pasisavinti milijardus 
JAV dolerių. Tačiau darbuotojai 
sako, jog surengti balsavimą dėl 
nepasitikėjimo paskatino pra
nešimas, kad K. Annan atleido 
nuo bausmės aukšto rango JT 
pareigūną, kuris įtariamas fa-
voritizmu ir seksualiniu prieka
biavimu. 

FRANKFURT 
Vokietija ragina parengti 

pasaulinį planą, kuris leistų iš
vengti valiutų krizės, rašo JAV 
verslo dienraštis „The Wall 
Street Journal", šį pareiškimą 
pavadinęs požymiu, kad nepasi
tenkinimas JAV dolerio kurso 
svyravimais ir transatlantinė 
įtampa didėja. Tačiau žinovai 
nemano, kad savaitgalį Berlyne 
vykstantis 20-ies ekonomiškai 
stiprių ir besivystančių valsty
bių grupės (G20) susitikimas 
gali priimti tokį nutarimą. Anot 
ekonomistų, nuomonių apie 
JAV dolerį skirtumai yra perne
lyg dideli, nes JAV jau leido su
prasti, kad dar didesnis JAV do
lerio nusilpimas būtų naudin
gas šaliai. 

MINSKAS 
Ketvirtadienį Baltarusijoje 

per uraganinius vėjo gūsius vie
nas žmogus žuvo, daugiau kaip 
700 gyvenamųjų vietovių patyrė 
materialinių nuostolių. Smar
kus vėjas pridarė žalos Bresto, 
Vitebsko, Gomelio, Gardino. 
Minsko ir Mogiliovo sričių mies
tuose ir kaimuose. Gomelyje, 
viename skverų vėjo gūsio neat-

JAV 

WASHINGTON, D. C. 
Naujieji konservatoriai, ku

rie laikomi ideologiniais JAV įsi
veržimo į Iraką architektais, 
įgauna dar daugiau politinės 
galios prezidento George W. 
Bush antrojoje administracijoje. 
Analitikai mano, kad jau vien 
Baltųjų rūmų patarėjos nacio
nalinio saugumo klausimais 
Condoleezza Rice paskyrimas 
valstybės sekretore vietoje Co-
lin Powell gerokai sutvirtino 
neokonservatorių pozicijas. Da
bar laukiama, ar griežtojo kurso 
šalininkas valstybės pasekreto-
ris John Bolton bus paskirtas į 
antrąjį pagal svarbą postą Vals
tybės departamente. Beveik ne
abejojama, kad aukštus postus 
Pentagon išsaugos du „užkie
tėję" neokonservatoriai — gyny
bos sekretoriaus pavaduotojas 
ir Irako karo strategas Paul 
Wolfowitz bei gynybos pasekre-
toris Douglas Feith. 

JAV jūrų pėstininkų vado
vaujamo Fallujah puolimo metu 
buvo sulaužytas sukilimo Irake 
stuburas ir sužlugdytos maišti
ninkų operacijos visoje šalies te
ritorijoje, ketvirtadienį sakė 
aukšto rango JAV pajėgų vadas. 
Generolas leitenantas John Sat-
tler sakė, kad per šį sukilėlių ci
tadelės antpuolį maištininkai 
„buvo išstumti iš savo irštvos ir 
išblaškyti". Aukščiausio rango 
jūrų pėstininkų vadas tai pa
reiškė tą pačią dieną, kai Mosul 
buvo užpulta gubernatoriaus 
būstinė ir visą šalies šiaurę to
liau krėtė neramumai, o Fallu
jah JAV ir irakiečių kariai tęsė 
kratas namuose, ieškodami čia 
užsilikusių maištininkų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

FALLUJAH 
Fallujah sukilėlių kovai 

prieš JAV vadovaujamas pajė
gas vadovavo buvęs Saddam 

Hussein asmens sargybinis ir 
svarbus labiausiai Irake ieško
mo asmens Abu Musab al-Zar-
qawi padėjėjas Fallujan Omar 
Hadeed, penktadienį pranešė 
dienrašt is „Ash-Sharq Al-Aw-
sat". Pasak dienraščio, F. O. Ha
deed maždaug prieš 10 metų 
buvo nuverstojo Irako preziden
to asmens sargybinis. Vėliau jis 
išvyko į Pakistaną ir prisijungė 
prie „ai Qaeda" bei treniravosi 
jos apmokymų stovykloje Afga
nistane. A. M. Zarqawi, kurio 
šalininkai Fallujah buvo paver
tę savo citadele, ir kovotojų 
įkvėpėjas, dvasininkas Abdul-
lah Junabi , sugebėjo prasidėjus 
puolimui pasprukti. 

ABU DHABI 
,,A1 Qaeda" sąjungininko 

Abu Musab ai Zarqawi vado
vaujama grupuotė paskelbė Mo
sul viešai nukirtusi galvas 
dviem Irako nacionalinės gvar
dijos nariams, sakoma pareiški
me, kuris penktadienį buvo ap
t iktas viename islamistų tinkla-
lapyje. Šio pareiškimo, kuriame 
nurodyta lapkričio 18-osios da
ta , patikrinti kol kas neįmano
ma. 

AZIJA ~| 

BEIJING 
Pranešimai, kad Šiaurės 

Korėjoje nukabinami vadovo 
Kim Jong-Il portretai, yra „JAV 
sąmokslas vyriausybei nuversti 
ir nepagrįstas prasimanymas", 
vieną Šiaurės Korėjos pareigū
ną cituoja naujienų agentūra 
„Xinhua". Kai kurie diplomatai 
Šiaurės Korėjos sostinėje ir Pie
tų Korėjos žinovai šią savaitę 
sakė, kad nuo rugpjūčio kai kur 
viešose vietose buvo nukabinti 
Kim Jong-Il portretai ir kad tai 
galėtų reikšti pastangas sušvel
ninti vadovo asmenybės kultą. 
„To nebuvo ir niekada nebus. 
Generolas Kim Jong-Il yra Ko
rėjos liaudies likimas. Neįsi
vaizduojama, kad liaudis galėtų 
atsieti savo likimą nuo Kim 
Jong-Il. Tai kvaila, visai kaip 
mėginimai nukabinti saulę nuo 
dangaus", sakė užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas. 

V. Landsbergis t ik is i , k a d į t a m p a t a r p L ie tuvos i r Rusijos.. . 

Atkel ta iš 1 psl. 
valstybių vadovams: aiškiai at
skirti „gyventojų ir karių didvy
riškumo pagerbimą bei aukas 
nuo Baltijos šalių neteisėtos 
okupacijos bei Vidurio ir Rytų 
Europos prievartinio pavergi
mo". 

Pasak V. Landsbergio, laiš
ko rengimas ir parašų telkimas 
nebuvo didelė paslaptis. Todėl, 
anot europarlamentaro, nebūti
nai stebuklingai sutapo, kad tą 
pačią dieną Jungtines Tautas 
pasiekė Rusijos (ir dar devynių 

NVS šalių, Jemeno bei Kam
bodžos) siūlymas švęsti dvi die
nas, gegužės 8 ir 9, skelbiant jas 
susitaikymo ir atminimo dieno
mis su iškilmingu 2005 m. gegu
žės 9 d. renginiu New York, JT 
Generalinėje Asamblėjoje. 

V. Landsbergio teigimu, tai 
pirmas kartas, kai Rusija siūlo 
susitaikymą — tad ir jos įvairio
mis aplinkybėmis nuskriaus
toms tautoms bei valstybėms. 

„Tikėkime, kad tai nuošir
dų, kad Kremliuje gimsta su
pratimas ir apie praeities karus 

prieš mažesniuosius, ir kad rei
kia susitaikymu, politiniu 
sprendimu baigti dabartinį ka
rą Čečėnijoje, nebepraktikuoti 
teroristinių veiksmų prieš ne
patinkamus asmenis", pareiškė 
Europos Parlamento narys V. 
Landsbergis. 

Pasak jo, pasauliui, ko gero, 
nušvistų geresnė viltis, mažėtų 
įtampos ir nepasitikėjimai, ir 
t am nuoširdžiam posūkiui im
pulsą tebus davęs dviejų doku
mentų išėjimas viešumon tą pa
čią dieną. 

Per s m a r k i ą v ė t r ą ž u v o ž m o g u s 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį siautu
sios vėtros padariniai Druski
ninkų savivaldybėje išprovoka
vo avariją, per kurią žuvo žmo
gus. 

Vilniuje tą dieną stipriam 
vėjo gūsiui nupūtus statomo 
namo sieną, sunkiai sužalotas 
darbininkas. 

Pasak policijos, nelaimė 
Žalgirio gatvėje esančioje sta-
tybvietėje įvyko apie 4 vai. va
karo. Iš penkto aukšto kritusios 

sienos nuolaužos užpylė pagal
binį darbininką 24-erių V.G. 
Jaunas vyras dėl sunkios svei
katos būklės gydomas reanima
cijos skyriuje. J am nustatyta 
galvos trauma, krūtinės ląstos 
sumušimas, dubens kaulo lūžis. 

Ketvirtadienį nuo stipraus 
vėjo padarinių nukentėjo nema
žai Lietuvos gyventojų. Išversti 
medžiai aplamdė mašinas, na
mų stogus, kai kur užtvėrė ke
lius. 

Druskininkų savivaldybės 

teritorijoje, kelyje Vilnius-Va-
rėna-Gardinas pavakarę ant va
žiuojančio automobilio „Toyota" 
užvirto vėtros nulaužtas medis. 
Vairuotojas nesuvaldė mašinos, 
ši nulėkė nuo kelio ir rėžėsi į 
medį. Automobilį vairavęs 44-e-
rių L.N. žuvo. 

Uostamiestyje audra čia 
gyvenančių ir dirbančių žmonių 
kasdieninei veiklai didelės įta
kos neturėjo. Neveikė tik senoji 
perkėla, o Palangos oro uostas 
veikė įprastu režimu. 

Prancūza i s iūlo l i e t u v i a m s m a i s t o t a l o n u s 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Lietuvoje Prancūzijos 
verslininkai siūlo kurti naują 
verslo rūšį — maitinimo įstaigų 
bei maisto parduotuvių tinklus, 
kuriuose būtų galima atsiskai
tyti maisto talonais, kuriuos sa
vo darbuotojams išdalytų darb
davys, prieš tai įsigijęs jų iš ta
lonų platintojo. 

Pagrindinis tokių talonų 
privalumas — darbdavys išlai

das maisto talonams galėtų 
įtraukti į sąnaudas, todėl jam 
sumažėtų pelno mokesčių naš
ta, penktadienį rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Taip pat siūloma darbuoto
jams išdalytų maisto talonų ne
apmokestinti gyventojų pajamų 
mokesčiu bei neskaičiuoti nuo 
maistui skirtos sumos įmokų 
„Sodrai". 

Tačiau būtent dėl mokesčių 

ir verda didžiausios diskusijos. 
Finansų ministerija arti

miausiu metu pradės nagrinėti, 
kokią įtaką biudžetui padarytų 
leidimas mažinti apmokestina
mąjį pelną darbuotojų maitini
mo išlaidomis. 

Maisto talonų verslą bei mo
kesčių lengvatas darbuotojus 
maitinančioms įmonėms mūsų 
šalyje skatina įteisinti Pracū-
zijos bendrovė „Accor Services". 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2004 m. lapkričio 
13 d., po sunkios ligos, VVest Haven, CT mirė mūsų myli
ma mamytė ir močiutė 

A t A 
VLADA 

MAČIULYTĖ 
ŽEMLIAUSKIENĖ 

STANKIENĖ 

Su ašaromis liko sūnus Gintaras Žemliauskas su 
žmona Janet , anūkai Christopher ir Justin; sūnus Linas 
Žemliauskas su žmona Jane (Dovviing); duktė Daina 
Žemliauskaitė-Juozevičienė su vyru Jonu ir anūkė Aurutė 
Juozevičiūtė. 

Mielai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus 
šeštadienį, lapkričio 27 d. 10 v. ryto į VVest Haven Fune-
ral Home, 662 Savin Ave., VVest Haven, CT 06516, atsi
sveikinti su mūsų mamyte ir močiute ir palydėti ją į 
amžino poilsio vietą, St. Lavvrence Cemetery. 

Vietoj gėlių Žemliauskų šeima prašo aukoti: The Con-
necticut Hospice, 100 Double Beach Rd., Branford, CT 
06405 (Vlada Stankus). 

DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 20 d„ šeštadienis 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

BERNARDAS PRAPUOLENIS 
Jau dvidešimt metų praėjo nuo jo staigios ir nesi

tikėtos mirties. 
... J is ruošėsi lipti ant scenos ir dainuoti Čikagos Lie

tuvių Operos baliui paruoštą programą... 
Tai buvo 1984 m. lapkričio 17 d. 
Šv. Mišios jo atminimui yra aukojamos Matulaičio 

Namų koplyčioje, Putnam, CT, Romoje — Šv. Kazimiero 
kolegijos koplyčioje ir Šv. Antano bažnyčioje Cicero, ku r 
tuo metu Bernardas vargonininkavo. 

Melsimės už jo sielą, pabūsime kartu. Prašome mūsų 
giminaičių, draugų, o taip pat ir Bernardo bičiulių už jį 
pasimelsti. 

L iūd in tys — Aldona, Algis, Aure l ius , J u r g i s i r 
Mari jus . 

GYVYBE STENGIASI 
PRISITAIKYT! 

Šiaurės Amerikos gyvūnija 
— nuo drugių iki lapių — sten
giasi prisitaikyti prie Žemėje 
kylančios temperatūros, tačiau 
dalis jų, neatlaikiusi pasikei
tusių sąlygų, žus. 

Šilumą atmosferoje sulai
kančios vadinamosios šiltnamio 
dujos, kurias išmeta vidaus 
degimo varikliai, gamyklos, kiti 
žmogaus veiklos procesai, per 
šimtą metų pakėlė vidutinę oro 
temperatūrą puse laipsnio 
Celsijaus, teigiama Pew pa
saulio klimato kitimų centro 
pranešime. Kad neišnyktų to
kių Šiaurės Amerikos rūšių, 
kaip Editos Čekerspot drugys 
CEuphydryas editha), rudoji 
lapė (Vulpes fulva) ir meksiki-
nis kėkštas (Aphelocoma ultra
mariną), jų individai traukia į 
šiaurę, kur vėsesnis klimatas 
jiems geriau tinka. 

Manoma, kad iki 2100 metų 
oro temperatūra Žemėje pakils 
dar vienu laipsniu Celsijaus (iki 
5 laipsnių) F). Vadinasi, numa
tomas klimato atši l imas pa
naikins daugeliui rūšių galimy

bę migruoti ar p r i s i t a iky t i , 
teigia Pew centras. 

Rudoji lapė j a u pers i 
kraustė šiauriau ir konkuruoja 
su poliarine lape; panaši ten
dencija stebima ir daugel io 
paukščių, žinduolių, bes tu 
burių, augalų populiacijose. 
„Visa tai pakeis konkurencinius 
plėšrūno ir aukos san tyk ius , 
bus ir kitokių netikėtų pada
rinių", — prognozuoja centras . 

Pavyzdžiui, ilgesnis šiltasis 
sezonas augalams sumaž ins 
anglies dvideginio išėmimą iš 
atmosferos. Dabar Aliaskos 
tundra išskiria daugiau anglies 
dioksido, negu sugeria, nes per 
pas taruosius 50 metų š i ame 
regione vidutinė oro temper
a tūra padidėjo 2 laipsniais (iki 
3.5 laipsnio Celsijaus), teigiama 
pranešime. 

Siūloma laukinės gyvūnijos 
apsaugos tarnyboms didint i 
saugomų teritorijų p lo tus , 
s tengtis , kad rūš ims bū tų 
sudarytos sąlygos lanksč iau 
reaguoti į kintančią aplinką. 

(Elta) 

VIEŠBUČIO DAUGUMA 
DARBUOTOJŲ — SU PSICHINE 

NEGALIA 
Šiaurės Ispanijos mieste 

Barselonoje a t idarytas vieš
butis, kuriame daugumą dar
buotojų sudaro žmonės su psi
chine negalia. Anot duomenų, 
tai pirmasis toks viešbutis 
Europoje. 

34 darbuotojai, kuriems 
nustatytas Dauno sindromas ar 
kiti psichikos sutrikimai, pri
ima svečius, tvarko kambarius, 

restorane patarnauja svečiams 
ir prižiūri sodą. Vadovai yra 
vieninteliai žmonės be negalios. 

Viešbučiui „Inout Hostel", 
kuriame yra 184 lovos, va
dovauja Neįgaliųjų integracijos 
iniciatyva. Idėją remia Barse
lonos miestas, Katalonijos 
regioninė vyriausybė ir žinomos 
firmos. 

(Elta) 

A t A 
EVE A. LUKAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

N u l i ū d ę ar t imie j i 

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

A l w a y s Wlth F I o w e r s 
Naujovė — salonas Lemonte! 

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

Lemont, 1120 S. State St.; Td. 630-257-0339 
Jttstke 801S W. 79 St.; Tel. 708-594-6604 

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

www.aiwayswithflowers.eom 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

T e l . 1-800-994-76OO 
w w w . pe tkus funera lhomes .com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS. 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3 2 4 0 W . 7 9 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1-708-430-5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo feremation) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

Draugo skelbimų skyrius Tel, 1-775-585-9SOO 

0&mSK>> DEMHIO' NBicnUI atvykote ieškote darbo ar buto. tadau M M 
lafcraityfe brangiai kalnuota? Ne bėda. DRAUGAS įCrv A«Uma &pau«&rH 
nemokamai. Terefltia paskambinti tel 773-5K5-95O0 ar užsukti i DftAUCO 

admMstradfe adreso 4545 W. « St, Chfcaoo. & 60629. 

http://www.aiwayswithflowers.eom
http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE Mados... stiliai... mados 
POVILAS STROLIA dainuos ir 
gros „The Quarry Inn", 326 
Main. St,, Lemont, ke tv i r ta 
dienį, lapkričio 25 d. Po šokių 
Pasaulio lietuvių centre ateikite 
pasiklausyti. Dalyvauja 21 m. ir 
vyresni. 

MOKYTOJA ELVYRA NARU
TI EN Ė aptars vaikų l i teratūros 
įtaką vaiko sielai Lietuvių rašy
tojų draugijos premijos 2004 m. 
įteikimo proga vaikų rašytojui, 
poetui Stasiui Džiugui, lap
kričio 21 d., sekmadienį, 3 v.p.p. 
Jaunimo centre, Čiurlionio 
galerijoje. Ten pat bus įteikta 
premija ir rašytojui Česlovui 
Senkevičiui. Maloniai kviečia
me visus dalyvauti. Ruošėjai 
Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba. 

NE VISA LIETUVA YRA LAISVA. 
Mažoji Lietuva prie Baltijos 
krantų šimtus metų kovojusi 
dėl laisvės ir kūrusi savo taut inį 
gyvenimą šiandien t ebė ra 
karinio smurto genocido auka. 
Lapkričio 28 d., sekmadienį, 2 
v.p.p. vyks Tilžės akto -
Mažosios Lietuvos prisikėlimo 
minėjimas Šaulių sąjungos 
salėje. Įspūdingoje programoje 
dalyvauja krašto darbuotojai ir 
organizaciniai veikėjai. J a u s -
kime, kad tai didi pareiga ap
žvelgti gyvosios tautos pareigas 
tam kraštui ir jo žmonėms. 
Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis sąjūdis kviečia visus daly
vauti istoriniame minėjime ir 
kavutės pabendravime. 

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

„CHICAGO TRIBŪNE" trečia
dienio laidoje praneša, jog yra 
galimybė gauti gripo skiepus. 
Čikagos miestas gavo antrąją 
siuntą (25,000 vakcinų), ku
riomis pasinaudos vyresnio 
amžiaus žmonės, nėščios mo
terys ir vaikai. Ligoninė, tei
kianti skiepus dirbs nuo 9 v.r. 
iki 3 v.p.p., lapkričio 23 d., 
Southwest Side Senior Service 
Organization, 6012 S. Archer 
Ave. 

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS 
įvyks penktadienį, gruodžio 10 
d., Pasaulio lietuvių cent re , 
Lemonte. Vietos ribotos. Dau
giau informacijos tel. 708-352-
2664, Gintaras Aukštuolis. 

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

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

TARPTAUTINĖ MOKYKLA VIL 
NIUJE 'American International 
School of Vilnius - AISV) ieško 
mokyklos direktoriaus atei-
nantiemsa 3-5 metams, pra
dedant darbą 2005 m., liepos 
mėnesį. Ieškoma pedagogo -
vadybininko, turinčio magistro 

laipsnį ir susikalbančio lietu
viškai . Kandida ta i prašomi 
atsiliepti iki gruodžio 1 d. Visą 
informaciją su te iks John 
Magagna, Search Associates 
(search-associates.com.) arba 
Marčia D. Barker, AISV Search 
Commit tee Chai r (barkerb-
mem@yahoo.com). 

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

ČIKAGOS RAMOVĖNAI, talki
nan t birutietėms ir šauliams, 
rengia 86 m. Lietuvos kariuo
menės a tkūr imo sukakt ies 
paminėjimą lapkričio 21 d., 
Šaulių namuose , Čikagoje. 
Minėjimas prasidės pakeliant 
vėl iavas prie Laisvės kovų 
paminklo Jaunimo centro sode
lyje. Iškilmingos pamaldos bus 
10:30 v.r. tėvų jėzuitų koplyčio
je. J a s aukos ir pamokslą sakys 
kun . Antanas Gražulis , SJ, 
giedos Vilija Kerelytė, vargo
nuos muz. Manigirdas Motekai-
tis. Po pamaldų - apeigos prie 
Laisvės kovų paminklo, pager
biant kovojusius ir žuvusius, 
gynusius Lietuvos laisvę. Mi
nėjimas Šaulių salėje prasidės 
12:30 v.p.p. Pagrindinis kalbė
tojas - general inis konsulas 
Arvydas Daunoravičius, o 
meninę dalį atliks Algimantas 
Barniškis . Kviečiame organi
zacijas a ts inešt i vėliavas, o 
visuomenę gausiai dalyvauti ir 
pagerbti Lietuvos kariuomenės 
86 m. sukaktį. Po minėjimo ofi
cialios dalies - užkandžiai ir 
kavutė. 

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

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 19 d., šešta
dienį, kviečia į „Metų žmogaus" 
pokylį. Šių metų žmogumi iš
rinktas ambasadorius Vygau-
das Ušackas. Registruotis tele
fonu 773-582-6500. 

„SEKLYČIOJE" LAPKRIČIO 23 D., 
trečiadienį (prieš Padėkos 
dieną) nuolat inės programos 
nebus. Linkime visiems links
mai praleisti šventę. 

SKELBIMAI 

Kada kar tą Napoleonas 
Bonaparte, grįžęs namo 
prasitarė žmonai, kad 

dėl savo žemo ūgio didikų gru
pėse j is yra sunkiai pastebi
mas, Jozefina susirūpino. Tik
rai, tą beretę su knateliu viršu
galvyje Napoleonas dėvėjo vi
saip: ta i užtraukdamas į vidurį 
galvos ir dramatiškai stumdy
damas ją iš kairio į dešinį šoną. 
Nors Jozefinai geriausiai pati
ko an t kairiojo Napoleono gal
vos šono pūpsanti beretė, ta
čiau aukštesnis jis neatrodė. 

• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o l ie tu
v i š k ų m o k y k l ų p a r a m a i per 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugiją Čikagoje aukojo: $200 
Victoria Karaitis. $100 Laima 
Ardickienė, Valentinas Šernas, 
Kristina Švarcas. $50 Aleksas 
ir Larisa J a n k ū n a s , Ona 
Kar tanas , Matilda Kurapka. 
$25 Oskaras ir Bronė Kre-
meriai . Juozas Mikulis. $20 
Zigmas Dičpinigaitis, S. K. 
Lukas, Emilija Pakštienė. $10 
Balys ir Elena Kondratas , 
Valerija Vaičjurgis, Julia Vai
lokaitis, Pranas Zapolis, Vy
tau tas Zdanys $5 Juozas Brie
dis. Dėkojame visiems rėmė
jams. „ K a r a l i a u č i a u s k r a š t o 
lietuvybei", 1394 Middleburg 
Ct., Napervi l le , IL 60540-7011. 

• „Sau lu tė" , Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams 
ir invalidams vaikams, dau
giavaikėms šeimoms bei stu
den tams Lietuvoje Aukojo: 
Irena ir Antanas Jankauskas 

E.Janušienė. 

L.Čepenaitė ir R.Kronas. 
„Kodėl nepakeisti beretės sti
lių", prasitarė Jozefina. „Aukš
tesnė kepurė, didesnis mato
mumas". Sukvietė Napoleono 
siuvėjus ir šiaip apie madas 
išmanančius žmones jam pa
siūti kepurę. Na ir piešė, mata
vo ir siuvo, kol pagaliau liau
dis ant savo vado galvos išvy
do lanko formos, auksinėm juos
telėm apsiuvinėtą, dviejų galvų 
aukščio sulenkiamą kepurę. 
Kiek džiaugsmo ir plojimo. Na
poleono nauja kepurė patinka 
ne tik jo pavaldiniam, bet ir 
kitiem Europos didikam. Tie 
irgi piešė, matavo ir siuvo nau-

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, 11 60629 
Tel.: 773-585-9500 

RUDENS VAJUI 
EINANT 

Į PABAIGĄ 
Per 11 Draugo fondo veik

los metų vyko pavasario ir 
rudens lėšų telkimo vajai, sten
giant i s auginti milijoninį 
Draugo fondo kapitalą. Iš jo 
investavimų pelno kasmet buvo 
mokama parama dienraščio 
„Draugo" leidybai, be kurios jau 
eilę metų „Draugo" leidėjai 
negalėjo sudurti galą su galu. 

Po rugsėjo 11 d. 2002 
metais nusmukus investavimų 
uždarbiui , jo jau nebeužteko 
„Draugo" leidybos paramai . 
Referendumu ats ik lausus 
Draugo fondo narių per metinį 
suvažiavimą 2002 metais, buvo 
pada ry t a s daugumos nutar i 
mas panaudoti 5 nuošimčius 
pagrindinio Draugo fondo kapi
talo metinei „Draugo" leidybos 
pa rama i , kapitalą papi ldant 
Draugo fondo pavasario ir 
rudens lėšų telkimo vajais. 

Išmokėjimai „Draugo" lei
dybai iki dabar pasiekė 811,167 
dolerius. Šių metų išmokėjimai 
pasiekė 157,000 dolerių sumą, 
viršijant 5 nuošimčių kapitalo 
išmokėjimų sumą. Dėka 

pavasario ir rudens vajų papil
domų įnašų dabartinis Draugo 
fondo kapitalas dar yra virš 
milijono dolerių. Šie metai jau 
papildė kapitalą 45,000 doleriu. 

Draugo fondo lėšų telkimo 
rudens vajus dar tęsiasi iki š.m. 
lapkričio mėnesio galo. Iki šiol 
rudens vajaus įnašus atsiuntė 
nemaža dalis Draugo fondo gar
bės narių, narių ir rėmėjų, ta
čiau dalis dar neatsiliepė. 
Atsiliepti dar nevėlu, per 
sekančias porą savaičių. 

Artinantis Padėkos dienai, 
reiškiame didelę padėką 
visiems Draugo fondo garbės 
nariams, nariams ir rėmėjams, 
padedantiems išlaikyti dien
raščio „Draugo" leidybą. 

RUDENS VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Su 1,000 doler ių : 
Patricia Kamarauskas , 

ga rbės n a r ė , iš viso 6,400 dol., 
Brookfield, IL. 

Su 250 doler iu : 
Angelė Katelienė, iš viso 

350 dol., Chicago, IL. 
Su 200 doler ių: 
Donatas J anu t a , g a r b ė s 

n a r y s , iš viso 1,200 dol.. 

SKELBIMAI 
$50 kalėdinė dovana remiamai 
mergai te i , anoniminiai (R) 
$1,000 Almos fondui Lietuvoje, 
Sandra Abrutienė $50, Charles 
Rackmil $20, Eglė Klimienė 
$30 Motiejuko kepenų perso
dinimui, Vytas Tamulis $50, 
Vita Zigmantienė $50, Mani
girdas Motekaitis $100. Labai 
ačiū. „ S a u l u t ė " ( S u n l i g h t 
O r p h a n Aid) 419 W e i d n e r 
Rd. , Buffalo Grove , IL 60089, 
t e l . (847) 537-7949. TAX ID 
#36-3003339. 

• A.a. Adomo Mickev ič iaus 
atminimą pagerbiant, „Saulu
tei" aukojo Joana ir Raymond 
Korzonas $50, Nijolė ir Thomas 
Remeikis $50, Daiva ir Sigitas 
Banaitis $200, Janina ir Anta
n a s Mačiulis $25. „Saulutė" 
dėkoja už aukas vargingai 

ja mada. 
Užvertusi puslapį pasa

kėlės apie Napoleoną, galvoju, 
kokia gali būti to žodžio 
,,mada" sąvoka dabar? Bent 
apsirengime, tai plačiai pa
plitęs būdas keistis. Kiniečių, 
indų,- pakistaniečių, arabų ir 
pan. aprangos mados nesikeitė 
per šimtmečius, nes juos varžė 
ne tik tradicijos, bet ir aplinka 
bei religija. Madų kitimas ap
sirengime ir interjere Europoje, 
galima sakyti, prasidėjo maž
daug 14 šimtmetyje. Stilių, 
madas diktavo monarchijų di
dikai, kurie laiškais ir tada po
puliariom, to laikotarpio mada 
aprengtom lėlėm šį požiūrį į 
keitimąsi skleidė toliau. Pir
mas madų žurnalas buvo išleis
tas Frankfurt, Vokietijoje 1586 
metais, vėliau jį kopijavo ir kiti 
Europos kraštai. „Godey's La-
dys Book", išleista Amerikoje 
1830 metais, buvo ilgai popu
liari moterų tarpe. Ten buvo 
aprašoma ir diskutuojama ne 
tik apranga ir jos kitimas, bet ir 
to laikotarpio interjero dizai
nas. O ką jau besakyti apie li
teratūros madų temom pertek
lių šiandien. 

Daug prabėgo stilių ir 
madų, Napoleono kepurė taip 
pat daug kartų buvo iškeista į 
kokį nors skirtingą galvai 
dengti skirtą kūrinį. Palaidoti 
buvo visi krinolinai ir korsetai, 
smaugę moters kūną iki už
dusimo. Panaši madų mirtis 

Oakland, CA. 
Su 150 dolerių: 
Saulė Carp per Patricia 

Paulauskas, ga rbės n a r ė , iš 
viso 1,150 dol., Chicago, IL. 

Su 100 dolerių: 
Kazys ir Birutė Bačianskai, 

iš viso 200 dol., Dorehester, 
MA. 

Julius ir Regina Matoniai, 
ga rbės na r i a i , iš viso 1,200 
dol., Burbank, IL. 

Su 50 dolerių: 
Margari ta Zubrickas, iš 

viso 800 dol., Weston, Ont., 
Canada. 

Laimutė Griniūtė, M.D. iš 
viso 800 dol., Melrose Park, IL. 

Vytautas Jonaitis, iš viso 
550 dol., Grand Rapids, MI. 

Viktorija Zakarienė, iš viso 
350 dol., Santa Barbara, CA. 

Gražina ir Donatas Kisie-
lis, iš viso 250 dol., Upper Dar-
by, PA. 

Su 30-25 doler ia is : 
Leonora ir Edvardas Lir-

gameris, iš viso 80 dol., Homer 
Glen, IL 

Teodoras ir Ritonė Ruda
ičiai, g a r b ė s nar ia i , iš viso 
1,025 dol., Lemonte, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėko-

gyvenantiems vaikams bei stu
dentams Lietuvoje i r reiškia 
nuoširdžią užuojautą a.a. Ado
mo Mickevičiaus artimie
siems. 

• Motiejuko Dag i l i aus kepe
nų persodinimui Beatričė 
Usonienė surinko $1,255, ku
riuos persiuntė Lietuvos vaikų 
globos būreliui „Saulutė". Ope
racijos bei pragyvenimo išlai
das Belgijoje padėti sumažinti 
aukojo: S. Larson, A.A. McLain, 
J . Gray, T. Bushkie, V. E. 
Butkai, D. Bliznikas, J. Crowe, 
S. Kazimieraitienė, J . Condry, 
C. Knapp, C. Luckman, J. A. 
Grayson, L. Loera, B. Sheridan, 
A. Blake, D. Povilaitis, B. Uso
nienė. „Saulutė" dėkoja auko
jusiems ir Beatričei Usonienei 
už artimo meilės iniciatyvą. 
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R. Polikaitytė, V.Kosmonienė ir V. Girdvainiene. 

B. Kronienės nuotr. 
palaidojo ir vyrų iki ausų krak-
molintas aukštas apykakles, o 
aptemtas ilgas kojines pakeitė 
stipriai į madų pasaulį įsišak-
nyję „džinsai". Nustebtų Napo
leonas, nustebtų. O ką jau be
kalbėti apie Jozefina. 

Kodėl tiek daug rašau apie 
Napoleoną ir jo laikotarpio 
madas? Susimąsčiau lapkričio 
14 d. sėdėdama PLC rengtoje 
„Rudens simfonija" madų paro
doje. Ten tiek daug buvo kūry
bos ir grožio, tokios lankos 
akiai ir vaizduotei. Visi 25 sta
lai buvo apsėsti ne t ik kle-
gančios silpnosios lyties, bet 
taip pat drauge atvykusių ir 
Adomo palikuonių. Pietūs A. 
Šoliūnienės, muzika A. Andrie-
kaus, rūbai, „Hansen's Villa" 
(Womens's Boutiąue, Manhat
tan, 111.) Siurbčiojant kavą ir 
krimsnojant, be abejo, jokių 
kalorijų neturintį šokoladinį 
torto gabalėlį, pranešėja Virgi
nija Majauskienė pristatė tris 
merginas, pasipuošusias gin
tarais . Tiek daug to Lietuvos 
aukso, tai verto, tai paįvairinto 
sidabru, tačiau akį maloniau
siai pradžiugina Virginijos Jur-
cienės iš įvairaus dydžio ka
roliukų suverta gintarinė lie
menė, taip žaviai krintančia 
nuo maždaug 6 dydžio mode
liuotojos pečių. Ach, kad tai vėl 
atsirastų kur tai iškeliavęs 
mano liemenėlis.. Pasipuoščiau 
liemene su gintariniais kutais. 

Ant kilimais iškloto tako 
pasipila raudona spalva. Kel
nės, liemenė, pelerina apvedžio
ta kailiu. Raudoną spalvą keičia 
juodas apsiaustas su skirtin
gom sagom, blizgančiais žvy
neliais mirksintis sijonas, į 
įvairias puses dryžuota sukne
lė. Vos akys spėja bėgioti nuo 
spalvos prie spalvos, nuo kirpi
mo iki iškirpimo, nuo plunksnų 
iki kailių. Pirmoji parodos dalis 
buvo užbaigta dramatišku balta 
— juoda apsiaustu su tos pa
čios medžiagos šalių ir nuo jo 

kabančiais dideliais bumbulais. 
Žiūrėjau ir galvojau, kad gi 
nieko nebus, rašysiu laišką 
Kalėdų seneliui. 

Pirmą parodos dalį sekė 
loterija, laimikiai, juokas, 
džiaugsmas, trumpai sustojusi 
kasdienybė. (Dovanų sąrašas 
spaudoje bus paskelbtas vė
liau). 

Muzikai grojant vėl viena 
po kitos pasirodė 18 modeliuoto
jų. Teisingai pranešėja Virgi
nija sakė, kad antroji parodos 
dalis yra skirta vakariniam 
rūbui. Štai, juodas kostiumėlis 
su švarku, apsiuvinėtu kutais, 
suknelės su rankovėm ir be jų, 
siuvinėta karoliukais ar . žvy
neliais ar apie pečius apvyniota 
stručio plunksnų juosta. Čia 
praeina viena, ten ateina kita, 
vos spėju grožėtis. Šviečia, žiba, 
linksmai gražu. Bet va, su 
raudona suknele sustoja groti 
muzika, paskutiniam nusilen
kimui išeina 18 moterų, laikas 
eiti namo. Ir tada vėl grįžta 
Napoleonas ir tas mano nera
mus noras mūsų gyvenimą ir 
veiklą sijoti. Kiek reikėjo darbo 
valandų, kad surengti tokią 
šventę? Kas motyvavo madų 
parodos koordinatores Vitą 
Girdvainiene ir Vidą Kosmo-
nienę ant pečių užsi traukti 
tokią didelę parodos rengimo 
naštą? Tikrai ne garbė ar dar 
kas. Spėčiau, kad ten kur tai 
glūdi savotiškas pareigos jaus
mas kiek įmanoma prisidėti 
prieš lėšų telkimo, kad PLC dar 
ilgai gyvuotų. Manau, kad tas 
pats pareigos jausmas vedė ir 
visus kitus savanorius, dirbu
sius prie baro, asistuojančius 
modeliam, sudarant programos 
viršelį, renkant laimėjimus ir 
dalyvaujant traukime, ir taip be 
galo. Programai pasibaigus 
mano fantazijų Napoleonas 
visiem nusiėmė savo lanko 
formos kepurę ir šuktelėjo 
„Merci ". 

L iuda G e r m a n i e n ė 

SKELBIMAI 
• D Ė M E S I O ! V I D E O 

A P A R A T Ų SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sis temos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, EL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. Petras Bernotas. 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės; 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesiniu mokesčiu, jokiu 
papildomų kodų. Išklotine 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien M LITCOM! 
Dėmesin' įkainis galioja tik 
naujiems klientams' 

Advoka ta s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibait is@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

A d v o k a t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, I^emont, EL 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135SLaSaHe #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos m a ž a i s m ė n e s i 
niais įmokėjimais ir pr ie ina
ma i s nuošimčiais . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l Sa-
v i n g s . 2212 W e s t O r m a k 
K n a d . I <>i. 7 7 3 ' K47-7747 

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

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel. H77-fi-vrfMas a rha 

x77-49fi-3527 

http://www.lithchat.com
http://search-associates.com
mailto:mem@yahoo.com
mailto:Gibaitis@aol.com

