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Naikintuvo katastrofos priežastį aplinkybių visum 

Iš ka i res : kariuomenės vadas Valdas Tutkus, prezidentas Valdas Adamkus ir 
krašto apsaugos ministras Gediminas Kirkilas. Valdo K pūsto (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 4 d. (BNS; — Ru
sijos naikintuvo „Su-27" įskridimą į 
Lietuvos oro erdvę ir katastrofą rug
sėjo 15 dieną lėmė „techninių, orga
nizacinių ir žmogiškų veiksmų visu
ma". 

Tai pranešė Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus atstovė spaudai Ri
ta Grumadaitė. 

Ji kalbėjo po to, kai krašto ap
saugos ministras Gediminas Kirki
las, kariuomenės vadas Valdas Tut

kus ir tarpžinybinės tyrimo komisi
jos vadovas brigados generolas Vita
lijus Vaikšnoras valstybės vadovui 
pristatė daugiau kaip dvi savaites 
trukusio katastrofos tyrimo išvadas. 

Pasak G. Kirkilo, komisija nus
tatė, kad nukr i tus io orlaivio pilotas 
Valerij Trojanov skrydžio metu pa
darė klaidų panaudodamas naviga
cinę įrangą pilotuojamo orlaivio vie
tai nus ta ty t i . 

Ministro teigimu, tai galėjo atsi
tikti, kad nors ir tu rėdamas pakan
kamą kvalifikaciją, V. Trojanov pas
taruoju me tu mažai skraidė. 

Išvadose ta ip pat teigiama, kad 
Rusijos skrydžių valdymo tarnybos, 
vykdydamos V. Trojanov piluotojamo 
orlaivio valdymą, užduoties atlikimo 
metu padarė šiurkščių klaidų. 

Komisija nus ta tė , kad orlaivis 
buvo techniškai tvarkingas, bet jo 
parengimas skrydžiui buvo at l iktas 
skubotai i r nes i la ikant nus ta ty to 
darbų eiliškumo. 

Komisijos nuomone, ta i galėjo 
turėti į takos orlaivio navigacinių 

Šalyje vieši Saudo Arabijos princas ir Švedijos karalienė 
Vilnius, spalio 4 d. (ELTA) — 

Narkomanijos prevencijos programą 
vykdanti sąjunga „Mentor Lietuva" 
sulaukė nemažai garoingų svečių, 
ta rp kurių yra karališkųjų šeimų as
menys, verslo, mados ir mokslo pa
saulio įžymybės iš viso pasaulio. 

Į Lietuvą atvyko tarptaut inės 
organizacijos „Mentor Foundation" 
pat ikėt inių tarybos narys Saudo 
Arabijos princas Turki bin Talal bin 
Abdul Aziz ai Saud. 

Antradienį su privačiu vizitu at
vyko „Mentor Foundation" patikėti
nių tarybos prezidentė Švedijos ka
raliene Silvia. 

Lietuvoje taip pat vieši didžiau
sios Siaurės Europos vertybinių po
pierių biržų operatorės OMX valdy
bos pirmininkas Olof Stenhammar, 
vienas iš mados industrijos H&M sa
vininkų Stefan Persson, žinomas 
aukcionų vedėjas Simon de Pury, 
JAV mokslininkas Richard Mac-

Kenzie. 
„Mūsų organizacija siekia stab

dyti narkomanijos plitimą ir prisi
dėti prie j aun imo sveikatos ir gero
vės st iprinimo visame pasaulyje. To
dėl atvykome į Lietuvą paremti nau
josios m ū s ų organizacijos narės 
'Mentor Lietuva ' tikslų, susipažinti 
su jos vykdomomis programomis ir 
paskatinti mentorystės iniciatyvas 
Lietuvos verslo pasaulyje", — O. 
Stenhammar. 

Nuskurdint i pareigūnai grasina protesto akcijomis 
Vilnius , spalio 4 d. (BNS) — 

Lietuvos policininkus, pasieniečius, 
ugniagesius gelbėtojus, muit inin
kus, pataisos įstaigų ir kitus valsty
bės tarnautojus vienijančios profe
sinės sąjungos vadovai teigia, kad 
jei valstybė negrąžins pareigūnams 
nesumokėtos atlyginimo dalies, ne
didins atlyginimo ir mažins pensi
jas , profsąjungininkai imsis radika
lių priemonių ir protestuos Europos 
mastu. 

Minėtos profesinės sąjungos 
prieš savaitę priėmė rezoliuciją dėl 
derybų su Vyriausybe, o nesėkmės 
atveju, dėl protesto akcijų. Sis doku
mentas išplatintas Lietuvos prezi
dentui. Seimui, Vyriausybei, Vidaus 
reikalų bei Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijoms. 

Lietuvos iki teisminio tyrimo 
įstaigų profesinės sąjungos pirmi
n inkas Tomas Vai tkunskas sakė, 
kad situacija teisėsaugos institucijo
se šiuo metu yra „siaubinga". 

„Pareigūnai ima atostogas, kar
tais ir neapmokamas, ir važiuoja į 
užsienį skinti braškių, kad galėtų iš-

Artura? Navaiti? 
Tomo Bauro ELTA) nuotr. 

laikyti savo šeimą". — sake jis. 
Pasak T Vaitkunsko, jei valsty

bė toliau skurdins teisėsaugos insti
tucijas ir pareigūnai eis ieškotis kitų 
darbų, gali susiklostyti situacija, 
kad dirbti policininkais, ugniage
siais ir muitininkais į Lietuvą va
žiuos ukrainiečiai ir baltarusiai. 

Nuo 1997 metų pagrindinis pa

reigūnų a t lyg in imas neki to , per 
2002-2004 me tus kas mėnesį parei
gūnai neteko nuo 100 iki 300 litų 
jiems priklausančio darbo užmokes
čio, o nuo 2006 metų sausio 1 dienos 
į pensiją išeisiantys pareigūnai pa
gal įsigaliojusį Vidaus reikalų, vals
tybės saugumo, krašto apsaugos ir 
prokura tū ros pare igūnų pensijų 
įstatymą, mėnesį neteks 200 litų 
pensijos dalies. 

Pasak Vidaus reikalų sistemos 
respublikinės profesinės sąjungos 
pirmininko Artūro Navaičio, šiuo 
metu policijai t rūks ta 1,800 parei
gūnų, ugniagesių — 300. Jeigu si
tuacija nepagerės , dirbti į teisėsau
gos institucijas nenorės eiti žmonės 
— Lietuva nesugebės užt ikrint i savo 
piliečiams saugumo. 

Jei derybos su Vyriausybe nebus 
vaisingos, profsąjungininkai nuo 
lapkričio 1 dienos žada imtis įvairių 
akcijų, kurios, pasak jų, bus teisėtos. 

Tuo t a rpu generalinis policijos 
komisaras Vytautas Grigaravičius 
teigia nenorįs sutikti su teiginiais, 
jog mažėja policininkų atlyginimai. 

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

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

sistemų darbo tikslumui skrydžio 
metu. 

Ikiteisminį tyrimą dėl tarptauti
nių skrydžių taisyklių pažeidimo 
kontroliuojantis Generalinės proku
ratūros prokuroras Mindaugas Dū
da teigia, kad su Rusijos naikintuvo 
„Su-27" katastrofos priežastis tyru
sios tarpžinybinės komisijos išvado
mis susipažinti jam prireiks mažiau
siai vienos paros. 

M. Dūda sakė, šias išvadas, stu
dijuosiąs iki trečiadienio vakaro, ta
da turėtų paaiškėti bylos likimas. 

„Aš suinteresuotas kuo greičiau 
padėti tašką šioje byloje. Bet man 
reikia laiko — nenoriu priiminėti 
skubotų sprendimų", — sakė jis. 

Skautybės kelias. 
Vis atrandama kuo 
gąsdinti. JAV LB XVII 
Tarybos trečioji sesija — 
tęsinys. 
Rūpesčiai ir bėdos dėl 
tėvų žemės. 
Daug atlikta, daug 
pasiekta. Trispalvė, 
dovanota Michigan 
valstijos Respublikonų 
partijos pirmininkui. 
Mūsų virtuvė, Buvo smagi 
šventė. Didžios 
asmenvbės netektis. 
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SKAUTYBES KELIAS 

*oS& 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

LOS ANGELES SKAUTŲ 
VYČIŲ TAKAS 

Šiais metais Kalifornijos skautų 
Rambyno stovyklavietėje, netoli vė
liavų aikštės, buvo pašventintas 
naujas paminklas pagerbti mirusius 
brolius skautus vyčius, kurie vado
vavo Los Angeles, mylėjo skautus ir 
mūsų stovyklavietę. Tarp šių iške
liavusių brolių buvo vienas Vyriau
sias skautininkas, rajono vadovai, 
skautų vyčių būrelio vadovai, tun-
tininkai, stovyklos viršininkai ir 
įvairių organizacijų vadovai. 

Pagrindinio paminklo dalis yra 
šešiolika atskirų plieno stulpų su 
įrašytais vardais, pavardėm, gimimo 
ir mirties metais. Taip pat iš vietinių 
granito akmenų pastatyta siena, kur 
įmontuotos trys bronzos lentos su 
skautų vyčių tradicinės dainos pos
mais. Prie paminklo pastatytas 
ąžuolo lentų suolas su paminklo 
vardu „Skautų vyčių takas". Svečiai 
galėjo peržiūrėti sudarytą nuotrau
kų albumą ir a.a. skautų vyčių ap-
rašvmus. 

Ramiojo vandenyno rajone sto
vykla „Baltija" įvyko Rambyne rug
pjūčio 3-13 d. Buvo keletą audrų su 
perkūnija, bet nenutraukė stovyklos 
programos. Šeštadienį, rugpjūčio 6 
d., 4 vai. p.p., buvo šv. Mišios, kurias 
atnašavo svečias iš Lietuvos, Kauno 
jėzuitų gimnazijos direktorius kun. 
Gintaras Vitkus, SJ. Jį atvežė s.v. 
fil. dr. Algirdas Avižienis. Po Mišių 
visi skautai ir svečiai susirinko prie 
skautų vyčių paminklo, kurį kun. 
Vitkus pašventino pušies šakele ir 
perskaitė atitinkamą maldą. v.s. s.v. 
fil. Vytenis Vilkas pravedė ceremoni
ją, kvietė gimines ar artimuosius 
tarti žodį ir uždegti žvakutę prie jų 
a.a. vardo stulpo. Ps. fil. Juozas 
Venckus, „Baltijos" stovyklos virši
ninkas, padėkojo Vyteniui, visiems 
aukotojams, svečiams, ypatingai ps. 
s.v. Rimui Stočkui ir j.b. Donatui 
Empakeriui, kurie padėjo suprojek
tuoti šį paminklą. Buvo paminėta, 
kad s.v. kandidatai prisidėjo prie 

iKa^:^, v\C:u taKai rJ SI. :K.as *v3r 
paminklo jo kūrėjai (is Ka;-ės b. Dora 
ps. s. v. fil. Rimantas Stočkus. 

fizinio darbo. Tarp jų keturi tapo 
skautais vyčiais, stovyklos paskuti
nę naktį: Liudas Deveikis, Erikas 
Dudor, Tomas Mikuckis ir Tauras 
Stočkus. Užbaigus ceremoniją, apie 
30 dalyvavusių skautų vyčių sustojo 
aplink paminklą ir sugiedojo tra
dicinę „Ateina naktis". 

Dabartiniai paminklo pagerbti 
a.a. skautai vyčiai yra: 

Vytautas Tamulaitis — 1918-
1964; 

Liūtas Grinius — 1927-1989; 
Remigijus Visgirdas — 1932-

1990; 
Vladas Pažiūra — 1912-1991; 
Vaclovas Sviderskas — 1908-

LIŪDIME 
A. A. GAIL. SES. 

MARY 
SUGINTIENĖ 

„Nerijos" tunto veikla 

Mary (Marija) Sugintienė. 

Š.m. balandžio 13 d. mirė Mary 
(Marija) „Meri" Sugintienė (Navic
kaitė). Turėdama atsakingas parei
gas ir dirbdama gailestingąja sesele 
Occupational Health Nurse Čikagos 
R. R. Donnelly & Sons darbovietės 
Medical Department, M. Sugintienė 
paaukodavo visą savo atostogų lai
ką, slaugydama skautų stovyklauto
jus Rako stovyklavietėje. 

1967 metais M. Sugintienė buvo 
Čikagos „Aušros Vartų" tunto ap
dovanota Lietuvių skautų sąjungos 
Garbės ženklu — ordinu už Nuopel
nus su Rėmėjų kaspinu, už jos pasi
aukojimą. 

Liko duktė ps. fil. dr. Nora 
Sugintaitė, ilgametė veikli Čikagos 
„Aušros Vartų" tunto ir akademikų 
skautų vadove, buvusi „Jūratės" ir 
„Gabijos" vyr. skaučių draugovės 
draugininke. 1977 m. Rako „Atgai
vos" stovyklos viršininkė, „Skauty-
bės kelio" ir „Skautų aido" straips
nių autorė, „Aušros Vartų" tunto 
sesės ir stovyklose jos gydyti skau
tukai. 

N. S. 

„Eik pirmyn, eik drąsyn...", taip 
daro „Nerijos" tunto sesės. Savaitę 
po registracijos jūrų skaučių vado
vės peržiūrėjo savo laivų sąrašus ir 
nustebo, kad ūdryčių, jūrų jaunių ir 
jūrų skaičius išaugo iki 100 sesių! 
Čia dar neįskaičiuotos gintarės ir 
skautininkės. Šiais metais tuntui 
vadovauja tuntininkė j . ps. Laima 
Bacevičienė su energinga vadija. 

Lemonte: ūdryčių ir „Ventės" 
laivui j . ps. Rima Jokubauskienė ir 
g.v.v. Rasa Kelpšienė. 

Jūrų jaunių „Juodkrantės" 
laivui: j.s. Aldona Weir, g. kand. 
Vilija Jozaitytė. 

Jūrų skaučių „Minijos" lai
vui: j.ps Onutė Savickienė, j . ps 
Vilią Kielienė; j .s . Laura Lapins
kienė. 

Gintarių kandidačių vadovė: 
j .ps . Kristina Mattienė. Lemonte 
taip pat padeda jaunos vadovės: 
g.vr. Vaiva Rimeikaitė, g. vr. Aida 
Žygaitė, g.vr. Lisa Bartašiūtė, g.vr. 
Krista Weir, g.vr. Kristina Bacevi
čiūtė ir g.vr. Liana Modestaitė. 

Čikagoje: g.v. Jazminą Pumpu
tytė irj.sk. Austėja Kaveckaitė. 

Union Pier, MI: 
„Palangos** mišriam laivui: j . 

ps. Milda Johansonienė, j .b . Gin
taras Karaitis, g. Vida Kluko. 

Tradiciniai, jūrų skaučių veiklos 
metai prasideda buriavimo iškyla. 

Šeštadienį, rugsėjo 24 d., sesės 
ir broliai jūrų jauniai ir skautai 
autobusu važiavo iš PLC į Čikagos 
miesto Burnham uostą. Iš viso išky
loje dalyvavo 60 jūrų skautų su 
vadovais. Gaila, kad iš pradžių lijo ir 
skautai negalėjo tuoj išplaukti. Lau
kiant kol nustos lyti, sesės ir broliai 
gardžiavosi sesių Lauros ir Sigos 
bei brolio Aliuko paruoštus „povan
deninių laivų" sumuštinius (subma-
rine). Padangei blaivantis iš uosto 
išplaukė septyni burlaiviai ir sma
giai plauke Michigan ežere pro 
nuostabių Čikagos pakrantės vaizdų 

panoramą. Nuoširdus ačiū laivų 
kapitonams, aukojantiems savo lai
vus ir laiką pradžiuginti ir pamokyti 
mūsų jaunimą. 

Jūrų skaučių sueigos vyksta 
kiekvieną šeštadienį po Maironio 
mokyklos pamokų PLC. Vadovės yra 
paruošusios įdomias sueigas pagal 
L.S.S. Seserijos programas. Sesės 
tikisi įsigyti specialybių, išmokti 
naujų dainų, pasitobulinti skauta-
moksliu ir atlikti jūrines skautijos 
programas. Rudenį kiekvienas lai
vas ruošia įvairias iškylas: kelionės 
ženklų, kliūčių bei kompasų taką, 
Vėlinių dieną. Kai kurios vadovės 
dalyvaus draugininkų kursuose 
Cleveland š. m. spalio pabaigoje.-

Linkime visoms sesėms ir jų 
vadovėms darbingų ir smagių metų! 

Gero vėjo! 

j . s . fil. Taiyda Chiapetta 

Cvnc stovykla.'er-e:e tvai^cnnoje. °r.e 
:as Empakeris, v.s.s. v. fil. Vytenis Vilkas, 

1996; 
Juozas Pažėra — 1918-1999; 
Algis Avižienis — 1963-1998; 
Romas Venckus — 1937-1998; 
Saulius Stančikas — 1952-2003; 
Kęstas Uldukis — 1957-2003; 
Algimantas Kazakevičius — 

1927-2004; 
Mykolas Naujokaitis — 1915-

2004; 
Jonas Navickas — 1933-2004; 
Valentinas Varnas — 1915-

2004; 
Vytautas Vidugiris — 1930-

2004; 
Bronius Stančikas —1916-2005. 

V.V. 

Sesės ir broliai buriuoja. 
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JAV LB X V I I TARYBOS 
TREČIOJI SESIJA— II 

V. UŠACKAS: DAUGIAU SUPRANTU 
KATALIKIŠKAS VERTYBES 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Susipažinimo vakaras 

Susipažinimo vakaras įvyko 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
salėje. Buvome pavaišinti cepelinais 
ir kitais skanumynais. Vyko apy
linkių pirmininkų pasisakymai dėl 
LB veiklos. Pirmoji pranešimą davė 
Detroit LB apylinkės valdybos pir
mininkė Raminta Vilkienė. Ji pasi
džiaugė, kad visi trečiosios bangos 
asmenys buvo priimti ir neturima 
jokių konfliktų. Ji įdomiai charak
terizavo esamą bendruomenę pagal 
amžių. „Trisdešimtmečiai turi savo 
rūpesčius namuose. Keturiasdešimt
mečių nematyti. Šešiasdešimtmečiai 
yra pavargę ir reikalingi paramos". 
Jos kadencijos metu padidėjo kul
tūrinė veikla. Iš LF gauta parama 
„Žiburio" mokyklai. Sudarytas pako-
mitetas prižiūrėti Wayne univer
sitete prieš daugelį metų įrengtą 
lietuvių kambarį. Pirmininkę liūdi
na trečiosios bangos vengimas įsi
traukti į lietuvišką veiklą. „Daugelio 
atvažiavusiųjų tikslas yra ekonomi
nė gerovė". Kritiškai pasisakė apie 
Čikagoje esantį LR konsulatą. Ji 
gražiai atsiliepė apie Šv. Antano 

parapijos veiklą bei dosnius aukoto
jus. 

Kita kalbėtoja buvo Irena Vi
limienė, Lemont LB apylinkės val
dybos pirmininkė, save prisistačiusi 
kaip trečiabangė. Ji prašė naujų 
pirmininkų apmokymo seminarų ar 
kursų iš Krašto valdybos. Panau
dotina spauda. Paminėtas „Drau
gas". Daug kas šiomis dienomis 
klausia: kokia nauda iš priklausymo 
bendruomenei? „Mes, trečiabangiai, 
labai norime kartu dirbti su jumis. 
Mes didžiuojamės jūsų pavyzdžiu". 
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LB Colorado apylinkės veiklą apibu
dina p i rm. Cecilija Laukutis. 

Cecilija Laukutis kalbėjo apie 
Denver, Colorado. Pranešimas buvo 
anglų kalba. „Mes esame dideli dva
sia, bet maži skaičiais. Montana 
valstijoje mes turime daugiau kar
vių negu lietuvių", — bandė juokau
ti. Ji pasidžiaugė iš JAV LB gautu 
pirmos vietos pripažinimu apylinkės 
įsteigtai elektroninei svetainei. 

Kansas City apylinkės pirmi
ninkė Kate Porterfield irgi kalbėjo 
angliškai. Bendruomenę sudaro 
daugiausia pirmosios bangos pali
kuonys. Pasiguodė, kad jų turėta 
bažnyčia sudegė. Dabar jie renkasi į 
presbiterijonų bažnyčios patalpas. 
Kasmet turima kultūrinių bei so
cialinių renginių. Ypač populiarus 
metinis lietuvių festivalis. 

Laurynas Misevičius kalbėjo 

DANUTE BINDOKIENE 

Vis atranda kuo gąsdinti 

Atrodo, kad energijos tiekėjai 
(elektros, benzino, gamtinių 
dujų) tiesiog su žiburiu ieš

ko progų pakelti šių prekių kainas 
ir dar kiečiau paspausti vartotojus, 
į savo bedugnes kišenes susipilant 
kuo daugiau dolerių. Nors tie 
vargšai vartotojai ir keikiasi, ir 
dūsauja, bet kito pasirinkimo ne
turi: reikia kažkur nuvažiuoti, rei
kia apšviesti, atvėsinti ar pasi
šildyti namus, tad ir pila pasku
tines santaupas į verslininkų iždą, 
o tas tiesiog nepripildomas, kaip 
lietuviškos pasakos kiaura berno 
kepurę, kurią velnias turėjo auksu 
pripildyti. 

Dar nepraūžus „Katrinai" ir 
„Ritai", buvo pradėta plačiai kal
bėti, kad naftos produkcija kone 
visiškai sustojo arba buvo uraganų 
sunaikinta, todėl perdirbimo įmo
nes reikėjo uždaryti ir truks ne
mažai laiko, kol jos vėl pradės 
veikti visu greičiu. Na, o tuo tarpu, 
gerbiamieji, pakentėkite dėl as
tronominių benzino kainų (kurių 
kilimui, atrodo, nėra galo). Jeigu 
kas mano, kad dabar turi finan
sinių bėdų, tegul tik palaukia, kol 
atšals orai ir reikės mokėti sąs
kaitas už gamtines dujas, naudoja
mas namų šildymui! 

Numatoma, kad vartotojai šią 
žiemą už gamtines dujas mokės 
apie 53 procentus brangiau, negu 
pernai — viena kubinė pėda (taip 
skaičiuojamos tos dujos), pernai 
kainavusi nuo 6 iki 7 dolerių, šią 
žiemą bus tarp 8 ir 11 dolerių. Va
dinasi, buto (ar namo) savininkas, 
pernai šildymo sezonu išleidęs apie 
743 dolerius, šiemet turės gerai 
pakratyti savo piniginę ir mokėti 
maždaug 1,129 doi. 

Kas atsitiko? Ar jau pasie
kėme gamtinių dujų „šulinio" dug
ną ir dėl to kainos kyla? Pasirodo, 
kad ne. Atsakingi už informacijos 
sklaidą, gamtinių dujų bendrovių 
pareigūnai tvirtina, kad nėra jokio 
trūkumo — turima pakankamai 
gamtinių dujų atsargų aprūpinti 
visus Amerikos vartotojus. 

Besistengdami paaiškinti tokį 
numatomą kainų pakilimą šią 
žiemą, gamtinių dujų pramonės 
vadovai tvirtina dar nežiną, kiek 
uraganas šiai pramonei Meksikos 
įlankoje padarė žalos, kiek suga
dintos perdirbimo įrangos ir 
vamzdžiai, kuriais gamtinės dujos 
paskleidžiamos vartotojams. Ši sri
tis Amerikos gyventojams tiekia 
ap;e 25 proc. visų sunaudojamų 
gamtinių dujų. JAV Mineralinių 
išteklių vadyba (US Minerals Ma

nagement Service) praneša, kad 
79.4 proc. gamtinių dujų, gaunamų 
iš Meksikos įlankos ar jos pakran
tėse perdirbamų, šiuo metu dar 
neteka vamzdžiais. Tačiau Gam
tinių dujų išteklių asociacija 
Washington, DC, užtikrina, kad 
pasitiki turimais ištekliais ir 
„Amerikos vartotojas gali nesirū
pinti — jam nereikės žiemą kęsti 

v 

šalčio. Žinoma, mes visiems pata
riame gyventi truputį vėsiau ir 
namie termostatą pasukti dviem 
laipsniais žemyn, tuo būdu visi 
prisidės prie uragano 'Katrinos' 
padarytų nuostolių išlyginimo", — 
aiškina šios asociacijos prez. R. 
Skip Horvath. 

Tarytum „druską ant žaiz
dos", užberia ir sinoptikai, pra
našaujantys šiemet labai šaltą 
žiemą, ypač šiaurės rytų valstijose. 
Vadinasi, paguodos ir iš ten nėra 
ko tikėtis. Gal reikės visiems keltis 
į Floridą? Matome, kokia gyva ir 
klestinti lietuviška veikla yra St. 
Petersburge ir kai kuriose kitose 
vietovėse. Jeigu į tą veiklą dar 
įsilietų „naujo kraujo" iš šiaurinių 
valstijų, kas žino, kokių aukštumų 
galėtume pasiekti... 

Antra vertus, tokios minties 
daugelis kratosi: o kaip su tomis 
audromis — uraganais ir visomis 
kitokiomis? Tiesa, šalta Didžiųjų 
ežerų pakrantėse, bet bent nerei
kia bijoti, kad kažkokia vėjuota 
pabaisa iš ežero išropos ir pas
kandins ar nupūs nuo žemės pa
viršiaus. 

Tai gal į Kaliforniją? Dar ne
buvo girdėti, kad ten dažnai siau
čia pragaištingos audros. Bet ir vėl 
— žemes drebėjimai, miškų ir krū
mynų gaisrai, nuo kalnų slenkan
tys pastatai... Tiesa, toje valstijoje 
pragyvenimo kainos aukštesnės 
kaip kitur, bet už tai kokie veiklūs 
mūsų tautiečiai, ypač mėgstantys 
scenos meną. Ne vieno telkinio gy
ventojai gali jiems juodai pavydėti 
LA Dramos sambūrio, „Retro" ir kt. 

Dar lieka Arizona, jeigu kas 
nesibaido 120° F karščio, kaktusų 
ir dykumų... Reikia gerai pas
varstyti įvairias galimybes, bet 
nepamiršti ir lietuvių liaudies iš
minties: ten gera, kur mūsų nėra. 

Visgi retai šiandien kas tiki, 
kad Amerikoje energijos šaltiniai 
baigia išsekti, todėl kainos nuolat 
kyla. Jeigu taip tikrai būtų, gal ir 
mūsų valdžia labiau susirūpintų 
pakaitalais naftai ar gamtinėms 
dujoms, o nepasitenkintų vien pa
tarimais: taupykite, mažiau važi
nėkite, šalčiau gyvenkite... 

ĮAV LB Mich igan apygardos pirm Liuda Rug ien iene ir LR ambasador ius !AV bei 
Meksikai Vygaudas Usackas. 

apie Bridgeport, Connecticut, apy
linkę. Praeityje ten yra buvusi ak
tyvi bendruomenė, bet su 1980 me
tais ji išblėso. „Prieš penkiolika me
tų atvyko studentų iš Lietuvos. 
Veikla prasidėjo su krepšiniu. Prie 
to prisidėjo ir Amerikoje jau gimę 
lietuviai. Tikslas vienas — lietuvy
bės išlaikymas. Mūsų širdyse yra 
Lietuva". 

Apie naują, prieš šešerius metus 
įsteigtą, LB apylinkę San Diego, 
California, kalbėjo Giedrė Mila
šienė. Apylinke prasidėjo nuo šokių 
grupės „Jūra". Kasmet turima daug 
renginių. Veikia ir šeštadienine mo

kykla su 28 mokinukais. Patalpos 
nuomojamos iš liuteronų bažny
čios... Pasidžiaugė LR ambasado
riaus V. Ušacko vizitu šiais metais. 

Teresė Gečienė, Philadelphia, 
LB apylinkės pirmininkė, su pasi
didžiavimu kalbėjo apie naujus bū
dus pritraukti daugiau lietuvių. 
Pernai išsiuntinėjo laiškus, su pat
rauklia pasiūla ir dėl to susilaukta 
138 nauji nariai, susimokėję soli
darumo mokestį. Vasario 16 d. proga 
išsiuntinėti laiškai, prašant aukų. 
Gauta 6,000 dol.! „Trečiabangiai 
noriai jungiasi į bendrą veiklą". 

Nukelta j 5 psl. 
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RŪPESČIAI IR BĖDOS DĖL SENELIU IR TĖVU ŽEMES 
KĘSTUTIS PRANCKEV1C1US 

Pastaruoju metu pasaulis išgyve
na įvairiausias krizines situaci

jas : vienur kenčiama -nuo žemės 
drebėjimų, cunami, ki tur - nuo tero
ro išpuolių, kriminalinių padugnių 
siautėjimo, o Lietuvoje, kaip pasa
kytų ispanas ar amerikietis, atvykęs 
į mūsų šalį pirmąsyk - jokių grės
mių, jokių pavojų!.. 

„Deja, deja, mielieji, neapsi
r iki te ir neaps igauki te viena
dienėmis iliuzijomis - mūsų Lietu
vėlėje dažnam žmogui irgi iškyla ne 
mažiau didesnių pavojų, tik ne iš 
motinos Gamtos ar bepročių tero
ristų, bet... savos nepriklausomos 
Lietuvos valdžios. Nežabotą valdžią 
ir neregėtą korupcijos mastą iš
vysčiusi valdininkija, kaip vėžys 
įjunko į visuomenės organizmą ir be 
jokio gailesčio graužia jos sveikąsias 
ląsteles. Tūkstančiai naivių ir patik
lių tautiečių kone kasdien, su savo 
bėdomis bei rūpesčiais mindami 
valstybės įstaigų slenksčius, susi
duria su valdininkų atviru abejingu
mu, panieka ir patyčiomis", - minti
jo mūsų skaitytojams į šeštą dešimtį 
gerokai perkopęs Trakų rajono 
gyventojas, vers l ininkas ir peda
gogas Ričardas Kancleris. 

Bene labiausiai , anot pašne
kovo, visas tas negeroves galėtume 
pajusti, apsilankę atokesnėse šalies 
provincijose. Daugelyje savivaldy
bių, seniūnijų lizdelius susisukę 
vietos biurokratai jau spėjo susikur
ti savitas žaidimo taisykles ir beato
dairiškai diktuoti savo madas. Dėl 
jų suvivalės ir aplaidumo ne vienam 
piliečiui, siekiančiam atgauti savo 
žemę ar namus, nusvyra rankos iš 
nevilties... 

I n t e r e sų sankirtoje - į t ak ing i 
ž e m ė t v a r k i n i n k a i 

Dar 1991 m. rudenį R. Kancleris 
kreipėsi į Širvintų rajono savi

valdybės Žemėtvarkos skyrių, kad 
būtų grąžinta jo senelių žemė Kaz
liškių kaime. Prieš vadinamą „iš
buožinimą" seneliai valdė apie 29 ha 
žemės, nemažą jos dalį, maždaug 6,5 
ha, užėmė sodas. Taigi, surinkęs 
visus dokumentus, netgi ir prieš
kario laikų žemės planą, netrukus 
juos įteikė vietos žemėtvarkinin
kams. Tačiau j au beveik po metų, 
1992 m. Lietuvos projektavimo ins
tituto darbuotojai O. Kanapėnienei, 
vos tik pradėjus matuoti žemę, jos 
darbus staiga nut raukė iš miesto 
atvykę žemėtvarkininkai . Argu
mentų bei motyvų dėl ko nutraukė, 
net nenurodė, bet atkakliam teisy
bės ieškotojui ne t rukus jau tapo 
aišku, kad šiame žemės kampelyje, 
besiribojančiu ties Šeškupio upeliu, 
yra ir paties rajono žemėtvarki
ninkų vadovo A. Vosyliaus namas. 
Ir kaip vėliau paaiškėjo, tas 0.45 ha 
plotas buvo paskirtas jo giminaitei. 

„Ką gi, žemės grąžinimas buvo 
sustabdytas ir ilgą laiką vilkinamas, 
o matavimų niekas neatliko, o jei ir 
buvo matuojama, tai be mano žinios. 
Nemaža dalis tos žemės Vosylius 
atmatavo savo uošvei Snitkienei. 
Beje, tai vienas iš vertingiausių 
plotų - čia buvo sutvarkyta ir įvesta 
visa komunikacija. Šioje vietoje 
žemę gavusi Snitkienė juk neturėjo 
šalia nei gyvenamojo namo, nei kitų 
pastatų, o man gi vėliau vietos 
žemėtvarkininkai pranešė, esą tam 
tikra dalis žemės man jau atmatuo
ta išilgai nuo miško puses, kuri ribo-

Valdininku acenr 
lapais. 
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M po rudens 
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jas i su mano giminaičio Algirdo 
Kanclerio papildomai atma-tuota 
žeme. Tačiau giminaitis paneigė, 
kad jam papildomai buvo atrėžta 
žemės...", teigė R. Kancleris. 

Atimti ir tėviškės namai 

Ne mažesnės bėdos ir rūpesčiai R. 
Kanclerį ir jo šeimą užgriuvo 

dar po kelerių metų. 1999-ųjų ru
denį su savo žmona paprašė Širvin
tų žemėtvarkininkų, kad leistų atsi
kelti nedidelę dalį (0,45 ha) į Trakų 
rajoną, kur ir dabar jie gyvena. 
Tačiau vietos biurokratai pareikala
vo, kad tą žemę reikia permatuoti, 
bet niekas iš žemėtvarkininkų to 
taip ir nepadarė ir dar pasityčioda
mi leptelėjo jam - pasisamdyk lėk
tuvėlį ir pats atsimatuok!.. O tuo 
laiku sunkia liga susirgo Ričardo 
žmonos mama, kuri greitai ir mirė, 
be to, ir pats šeimininkas buvo ge
rokai pasiligojęs, todėl šiek tiek per 
vėlai nuvyko pasiimti iš Širvintų 
žemėtvarkininkų išvadų, reikalingų 
pateikti analogiškai tarnybai Tra
kuose... Betgi širvintiškiai R. 
Kancleriui jų neskubėjo duoti, tyčia 
vilkino, nors tas išvadas Trakų že
mėtvarkai jis turėjo pateikti iki 
2000 m. vasario 1 d. Kai šis išvadų 
pateikimo terminas praėjo, išdavė 
išvadas be jokio žemės matavimo. 

„Deja, tas išvadas gavau tik 
gegužės 25 d. Ką gi, mane, kaip pa
vėlavusįjį valdininkai 'pastatė ' į 
tolimesnę eilę... Vėl begalinis lauki
mas, valdininkų patyčios, nervų 
tampymas, o rezultatai iki šiol tie 
patys - jokios žemės niekas ne
grąžino, o Širvintuose man dalyvau
jant žemės niekas neatmatavo, todėl 
iki šiol tiksliai nežinau riboženklių 
ir ar plane minimas plotas atitinka 
tikrovę. Todėl reikalauju artimiau
siu laiku permatuoti žemę man 
dalyvaujant", - sakė R. Kancleris. 

Šis faktas rodo, kad Širvintų ir 
Trakų žemėtvarkininkai galėjo tarp 
savęs susitarti dėl išvadų pateikimo. 
Ojų motyvai ir tikslai labai aiškūs -
vilkinti kuo ilgiau, kad būtų sulauk
tas senaties terminas ir po to 
Kanclerių šeimos planai žlugtų... 
Pašnekovas primine, jog dar 1962 
m. sunkiai pasiligojusi jo motina 
persikėlė iš Širvintų rajono į Ričardo 
namus, Trakuose, pusę namo par
davė J. Daunoravičiui. Beje, pasak 
R. Kanclerio, sandorio metu ta 

sutar t is nebuvo oficialiai patvir t inta 
ir teisiniu atžvilgiu ji y ra niekinė. 

„Po 30 metų, kai nusprendėme 
susigrąžint i mums pr iklausančią 
pastato dalį, sužinojome, jog „pagal 
Širvintų miesto seniūno S. Davidavi-
čiaus išduotą pažymą, visas šis 
namas ir aplink esanti 55 arų žemė 
jau priklauso J . Daunoravičiui... Dėl 
šio didžiulio akibrokšto prasidėjo 
bylinėjimasis teismuose, tačiau ką 
ten gali laimėti žmogau, jei vietos 
teisėtvarka su vietos biurokratais 
vieną dūdą pučia. Prieš bylinėjimąsi, 
A. Vosyliaus tarnyba slėpė doku
mentus , vilkino ir laukė kol sueis 
senaties terminas , - savo bėdas dė
liojo R. Kancleris. 

Širvintų rajono apylinkės teis
mui p r iėmus sprendimą, visą R. 
Kanclerio tėvų žemę ir 55 arų žemės 
pr ipažint i J . Daunoravičiui ir jo 
dukroms, teisybės tuomet teko ieš
koti Vilniaus apygardos teisme, dar 
vėliau Lietuvos Aukščiausiajame 
Teisme, bet viskas veltui... Maty

damas tokią didžiulę anarchiją ir 
neteisybę, R. Kancleris kreipėsi net 
ir į Strasbūrą - ten jo byla buvo pri
imta, tačiau atsakymas neigiamas, 
juk ir ten pirmiausia dokumentai 
„turi praeiti" pro Lietuvos teisėt
varkininkų rankas . 

„Nelaukdamas kaip toliau vis
kas klostysis, baigiu rinkti doku
mentus ir juos kar tu su skundu pa
teiksiu Lietuvos specialiųjų tyrimų 
tarnybai (STT), kad dar sykį būtų 
peržiūrėta ta klaidi ir vingiuota 
žemės matavimo byla ir tinkamai 
įvertinta nusikals tama valdininkų 
veikia, o mūsų šeimai būtų atlyginta 
materialinė bei moralinė žala. Per 
tuos keliolika metų išties netekau 
sveikatos, sutriko širdies veikla, be 
to, p raradau daug pinigų ir itin 
brangaus laiko. Minimalūs turtiniai 
nuostoliai, kuriuos padarė biurok
ratai siekia apie 100,000 litų - 1,000 
litų už arą", - savo kryžiaus kelius 
pasakojo Ričardas Kancleris. 

Trispalvė Mlchigan Respublikonų 
partijos pirmininkui 

Lietuvos Respublikos ambasado
rius Jungt inėse Amerikos Valstijose 
Vygaudas Ušackas Michigan valsti
jos Respublikonų partijos vadų 26-
osios konferencijos, vykusios š. m. 
rugsėjo 24 d., metu pasveikino šios 
partijos Michigan valstijos pirmi
ninką Saulių Anužį ir įteikė jam 
tr ispalvę, plevėsavusią prie LR 
ambasados Vašingtone pastato. 

Lietuvos ambasadoriaus sveiki
nimą S. Anužiui konferencijos metu 
perska i tė Lina Alksninytė-Anu-
žienė. Kreipdamasis į suvažiavimo 
dalyvius ambasadorius V. Ušackas 
pažymėjo: „mes įsitikinę, kad pa
s i r inkdami Saulių Anužį partijos 
pirmininku, jūs padarėte puikų pa
sirinkimą — Saulius karjeros poli
tikoje metu įrodė savo pasiryžimą 
ginti Amerikos vertybes, tuo pačiu 
išlaikydamas savo tėvų ir prosenelių 
tradicijas per aktyvią veiklą Ame
rikos lietuvių organizacijose. Tokie 
žmonės kaip Saulius yra mūsų pasi
didžiavimas ir įrodymas kokios arti
mos yra mūsų dvi tautos, kurias 
sieja bendros vertybes". 

Ambasadorius V. Ušackas įteikė 

Sauliui Anužiui prie Lietuvos am
basados Vašingtone kabėjusią Lietu
vos trispalvę. ,,Tegu ši vėliava 
suteikia jums įkvėpimo", — sakė V. 
Ušackas. 

Renginyje, sk i r tame pagerbti 
naujai Michigan valstijos Respub
likonų partijos pirmininką — lietu
vių kilmės Saulių Anužį, iš viso 
dalyvavo apie 2,500 delegatų, kurie 
vaišinosi l ietuvišku „Švyturio" 
alumi. 

Tarp konferencijos dalyvių buvo 
JAV senatorius Sam Brownback, 9 
JAV Kongreso nariai , Massachus-
setts valstijos gubernatorius Mitt 
Romney, JAV energetikos ministras 
Spence Abraham, Respublikonų 
partijos pirmininkas Ken Mehlman 
ir kt. 

Saulius Anužis taip pat yra 
Lietuvos garbės konsulas Michigan 
valstijoje bei akyvus ALEDAC 
(Amerikos lietuvių ekonominės plėt
ros tarybos) narys. S. Anužis su žmo
na Lina augina keturis vaikus — 
Matą, Tadą, Vytį ir Marių. 

K. Vaškelevič ius 
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Atkelta iš 3 psl. 
Kristina Jonikaitė iš LB apy

linkės Omaha, Nebraska, savo pas
tabas išsakė anglų kalba. Ji nuogąs
tavo, kad, užsidarant parapijoms, 
miršta ir lietuviška veikla. Daugelis 
parapijų net nežino, kad yra būdų 
išvengti jų uždarymo. Jos turi ga
limybę išlikti. 

Kęstutis Miklas iš Palm Beach, 
Florida, pasididžiavo atstovaująs 
deimantinio amžiaus žmonėms, ku
rie irgi nori dvasinio peno. „Me
nininkai iš Lietuvos nori honorarų, 
kurių mes neišgalime mokėti". Pa
sidžiaugė Kultūros tarybos pastan
gomis suruoštų koncertų gastro
lėmis po mažesnius lietuviškus 
telkinius. 

Donatas Skučas, gyvenąs San 
Antonio, Texas, paminėjo ten esantį 
lietuvių klubą, kuriam priklauso 
apie 50-60 lietuvių. Atsidėkodami 
Elonai Vaišnienei už jos talką, orga
nizuojant lietuvius, jai įteikė puoš
nią kepurę, išmargintą lietuviškais 
ženklais ir žodžiais. 

Per pertraukėlę su tuo pačiu D. 
Skuču teko pasikalbėti apie jo 
ankstyvesnius komentarus dėl sve
čių iš Lietuvos. „Pasisakiau ne prieš 
Landsbergį ir ne dėl jo atvykimo. 
Jau kuris laikas ši taryba vis dau
giau linksta į Lietuvos, o ne į mūsų 
išeivijos problemas. Matau nusi
gręžimą nuo mūsų turimų proble
mų... Aš visą laiką buvau prieš gar
bingų svečių kvietimą į mūsų tary
bos darbo sesijas... Kol mes nesu
tvarkysime savo kiemo, nėra reikalo 

kitų problemas spręsti. Mes tenai 
Lietuvoje vaikome vėjo malūnus. 
Mano pastabos neturėjo nieko ben
dra su šioje sesijoje turimais svečiais 
iš Lietuvos, bet visa tai yra pavyzdys 
to nusikreipimo... Užsienio kraštų 
asmenys turi užsiregistruoti kaip tų 
kraštų atstovai. Ambasadoriaus 
nurodymus sekdami, pasidarome 
įtakojami užsienio. Dėl to galima 
prarasti atleidimo nuo mokesčių sta
tusą, o tai būtų tragedija". 

Paskutinė penktadienio vakaro 
programos dalis buvo LR ambasado
riaus Ušacko žodis ir jo knygos pri
statymas. Pirmiausia ambasadorius 
perdavė prez. V. Adamkaus sveiki
nimus tarybai. Tada jis apibūdino 
savo naują knygą. „Su jumis kartu 
rašėme šią knygą. Iš V. Landsbergio 
išmokau vesti užrašus. Būdamas su 
jumis, daugiau suprantu katali
kiškas vertybes — meilę, supratimą, 
atleidimą — kuriomis gyvenate. 
Knygoje yra įvairios kalbos, straips
niai, apie pasiruošimą stoti į NATO 
ir Europos Sąjungą". Čia jis įsiterpė 
ir pasidžiaugė, pranešdamas, kad 
Lietuvos krepšininkai ką tik laimėjo 
rungtynes prieš Rusiją santykiu 
89:38. Toliau sakė, kad knyga pra
sideda jo kalba 1996 metais Stock-
holm, Švedijoje. Paskutiniame kny
gos skyrelyje yra kalba, pasakyta 
„kun. Jaunio Kelpšos parapijai 
švenčiant parapijos jubiliejų". Gal
voje turbūt turėta lietuvių katalikų 
parapija Brighton Park rajone Chi-
cago mieste (kun. J. Kelpšas toje 
parapijoje nėra klebonas). 
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masfa e eje — mūsų ben-

Gražinos Kriaučiūnienės. 

Ambasadorius peržvelgė dabar
tinius iššūkius Lietuvoje. Pastebėjo, 
kad išeivijos pastangos buvo svar
bios. Rusijos naikintuvo nukritimas 
iškelia daug klausimų Lietuvoje... 
Kita problema yra Baltarusija. Ki
tais metais ten bus rinkimai. Tuo 
tarpu ten nėra nei laisvos spaudos, 
nei laisvo žodžio. Prieš akis kitas 
„baubas", tai globalizacija. Koks turi 
būti atsakas į prekių antplūdį iš 

užsienio, kaip tai Kinijos ir Vokieti
jos. „Lietuva turi būti ne tik politiš
kai saugi, bet ir klestintis kraštas". 

Po pranešimo susidarė eilutė 
knygą įsigyti ir gauti autoriaus 
įrašą. Pati pirmoji įrašyta knyga 
buvo Vytautui Landsbergiui. Knygą 
autorius pats įteikė prie kito stalo 
sėdėjusiam profesoriui. Tai buvo 
spontaniškas, gražus ir prasmingas 
profesoriaus pagerbimas. 

Dimitrij Donskoj, pasižymėjęs savo garsia 1380 
metų pergale prieš mongolus Kulikov lau

kuose, išardė seną Kremliaus medinę sieną ir pa
statė stipresnę — akmeninę. Mongolų įtaka ir jė
gos pamažu nyko ir caras Ivan III (1462—1505) 
pagaliau tvirtai užvaldė Kremlių bei Maskvą. 
1495 metais jau buvo pastatyta dabartinė 
Kremliaus siena, ir tuoj po to — Kremliaus bokš
tai, bažnyčios bei kiti pastatai. 

Tiek bažnyčių, tiek rūmų, tiek įdomybių, o lai
ko tiek mažai. Juk turime dar apžiūrėti Arsenalą 
(oružinaja palata). Tai vienas įdomiausių pasi
vaikščiojimo po Kremlių punktų. Čia tikras mu
ziejus. Rusijos sukauptas per beveik tūkstantį 
metų. Jo rinkinius pradėjo Maskvos kunigaikščiai 
jau XIV šimtmetyje. Čia gali atrasti pirmojo Ro-
manov dinastijos caro Michail šalmą, dramblio 
kaulo sostą, ant kurio sėdėdavo Ivan Groznij (Iva
nas Rūstusis). Už atskirą mokestį dar gali patek
ti ir į įvairiausių fantastiškų brangakmenių kam
barį. Čia gali pamatyti ir deimantais, perlais bei 
kitokiais brangakmenimis apkaišytų velykinių 
margučių rinkinį, kurį caro šeimai dovanojo pran
cūzų kilmės rusas auksakalys ir sėkmingas vers
lininkas Carl Faberge (1846—1920). 

Labai vertingu laikoma Monamacho karūna. 
Pagal legendą, ta karūna buvo Bizantijos impera
toriaus Konstantino dovana vienam Rusijos kuni
gaikščiui, ir nuo 1547 metų buvo naudojama, ka
rūnuojant Rusijos carus. Yra ir įvairiausių ginklų, 
šarvų (kurių rusai nenaudodavo taip, kaip Vakarų 
Europos riteriai), bet man atrodė, kad muziejuje, 
kuris vadinamas Arsenalu, carienių rūbų, manti
jų, suknių neturėtų būti daugiau negu ginklų. Gal 
pats brangiausias eksponatas yra didžioji impe
rinė karūna, kurią dėvėjo Jekaterina Didžioji savo 
1762 m. karūnacijos metu. Tai nepaprasto grožio, 
gilaus meniškumo ir fantastinės vaizduotės kūri
nys. Karūna turi 5,000 deimantų, dvi eiles perlų, 
ir dar visą eilę brangakmenių, kurių nei vardų 
nežinojau. Muziejus taip pat puikuojasi plačiai 
žinomu Orlov deimantu, sveriančiu 189 karatus. 
Ten taip pat yra, turbūt viena geriausių pasau
lyje, ceremonialinių karališkų karietų kolekcija iš 
XVI-XVIII amžiaus. 

Vakare, kas dar turėjo ūpo, galėjo eiti į Mask
vos cirką. Matęs jį prieš daug metų ir, mano nuo
mone, dar geresnį cirką Kinijoje, aš šio malonumo 
atsisakiau. Žmona neatleido, jai reikia viską pa
matyti. Cirkas yra netoli Lomonosov universiteto, 
tai ta proga nors iš tolo ji pamatė ir tą didžiulį 
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pastatą, su priestatais beveik nemažesnį net už ' 
visą Kremlių. Lomonosov (1711—1765) buvo gar
sus rusų mokslininkas, prisidėjęs prie pirmojo 
Rusijos universiteto įkūrimo 1755 metais. Ta 
proga reikėtų priminti, kad jėzuitai Lietuvoje 
įkūrė universitetą jau 1570 m., ir jis visoje buvu
sioje Sovietų Sąjungoje buvo laikomas seniausiu. 

Cirką pakeičiau į profesoriaus Jurij Dubinin 
paskaitą angliškai tema „Adversaries — Past and 
Presence". Po paskaitos buvo diskusijos, ir mano 
pirmas klausimas buvo: ..Kokia buvo svarbiausia 
priežastis, kad Jaltoje Stalin išėjo "laimėtoju? Ar 
kad FDR buvo nuolaidus, silpnas, jau prie mirties, 
ar kad Amerika labai norėjo, kad sovietai prisi
dėtų prie karo baigimo prieš japonus, ar kad Rau
donoji armija Europos gilumoje jau buvo nesu
laikoma?" Jo manymu, Jaltos susitarimų negali
ma laikyti vakariečių nuolaida. Tai buvo tik 
abiems pusėms priimtinas tuometinės situacijos 
sprendimas. Mano antras klausimas buvo toks: 
„Kas nuvertė Chruščiov, ar jo per ankstyvas ban
dymas įvesti demokratizaciją, ar jo nesėkmė su 
naujais plėšiniais Kazachstane, ar nuolaida Ame
rikos prezidentui J. Kennedy 1962 m. Kubos rake
tų konflikte?" Aiškaus atsakymo jis nedavė, bet, 
man atrodė, kad nuolaidą Kuboje jis laikė didele 
Chruščiov klaida. 

Kai pilietis Bubnov paprašo vizos iškeliauti į 
užsienį, jo kolega Smirnov nustemba: „Negaliu 
suprasti, kad lojalus partijos narys norėtų palikti 
šį gražų socialistinį kraštą. Turbūt turi kokią nors 
ypatingą tam priežastį". „Dvi priežastys, — sako 
draugas Bubnov, — jei mūsų valdžia kada su
grius, mus visus pakars — ir tave, ir mane. Aš tos 
dienos nenoriu laukti". „Drauge Bubnov, tuo 
nesirūpink, — ramina jį Smirnov, — mūsų reži
mas dar negreitai sugrius". „O, tai ir yra mano an
troji priežastis", — prisipažįsta Bubnov. Tai anek
dotas, mums pasakotas rusės gidės vardu Svet
lana. Visi amerikiečiai gardžiai pasijuokėme, o aš 
dar pagalvojau ir apie Lietuvą. Ir čia raudona 
valdžia sugriuvo, bet niekas tos valdžios nei vyrų, 

nei moterų nekorė, kaip tas Bubnov bijojo. 
Priešingai, visi jie ir dabar sėdi aukštose vietose, 
tik kitaip pavadintose. Pagal Lietuvos Respub
likos konstitucijos penktą straipsnį, valstybės val
džią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos prezi
dentas ir Vyriausybė, Teismas. Kiek iš jų priklau
sė ir tai senajai valdžiai? 

Pergalės parkas 

Kitą dieną išsirengėme į kelionę už Maskvos 
miesto ribų, į mums dviems dar niekada nema
tytą, 1995 m. pastatytą Pergalės parką (park po-
bedy), paminint prieš 50 metų sovietų laim :ą 
pergalę prieš Hitler. Važiuojame plačiu Kutuzov 
prospektu, kuris 1987 m. dar vadinosi maršalo 
Grečko (nei gidė neatsiminė, kas jis toks, o aš ži
nojau, kad prie Brežnev jis buvo gynybos komisa
ras) gatve. Dar neprivažiavus parko, pravažiavom 
pergalės vartus, primenančius Paryžiaus triumfo 
arką. Iš tolo pasirodė aukšta, 141,8 metrų aukš
čio, kolona — obeliskas, simbolizuojanti 1,418 
dienų ir naktų trukusio Didžiojo patriotinio karo, 
kaip rusai ir dabar vadina jų kovą prieš vokiečius 
II Pasauliniame kare. Beveik pačiame kolonos vir
šuje yra bronzinė pergalės deivės figūra. Deivė 
savo dešinėje rankoje laiko garbės vainiką, o prie 
jos kojų du angeliukai pučia pergalės trimitus. 
Apačioje ant žirgo jojantis šv. Jurgis ilga ietfmi 
duria slibinui. Bus daugiau. 

Gatvės muzikantas tikisi turistu rubliu-
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D A U G ATLIKTA, DAUG PASIEKTA 
JAV LB krašto valdybos mokslo reikalams vicepirmininko dr. Stasio Bačkaido 2004-2005 m. veiklos pranešimas. 

1. Bendradarb iau jan t su Lie
tuvos Švietimo ir mokslo ministeri
jos bei Lietuvos Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo rengėjais, buvo suorga
nizuotas ir 2005 m. birželio pabaigo
je - liepos pradžioje Lietuvoje sėk
mingai p raves tas XIII Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas. Registruotų 
dalyvių skaičius siekė 487. Iš jų apie 
90 dalyvių buvo iš užsienio. 

JAV LB dalyvavo: 
programos sudaryme; 
teledistancinio video tilto tarp 

Vilniaus ir Washington, DC, įgyven
dinime; 

JAV ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių mokslininkų informavime 
bei skat inime dalyvauti šiame ren
ginyje; 

JAV ir Lietuvos spaudoje bei 
viso pasaul io žinomuose lietuvių 
in te rne t in iuose t inkluose s traips
niais ir skelbimais MKS reikalu; 

Pas i t a r imuose su Lietuvos 
Švietimo ministerija, Mokslų aka
demija ir Seimo pirmininku dėl ryšių 
su užsienio lietuviais ir ,,protų su
grįžimo" reikalais. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos 
Mokslininkų sąjunga, buvo paruošta 
ir elektroniniu paš tu išsiuntinėta 
apklausa visiems MKS dalyviams, 
p r a šan t išreikšt i nuomonę, apie 
praėjusio simpoziumo geras ir blogas 
puses, t rūkumus , kryptis ir pačio 
simpoziumo formą. 

2. Pagal pradminius pokalbius 
Vilniuje t a rpe Lietuvos Švietimo 
ministeri jos, Mokslų akademijos, 
JAV LB k. v. ir JAV MKS buvo provi
zoriniai nu ta r t a surengti kitą (XIV) 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą už 
trejų metų (2008) St. Petersburg 
Floridoje. St. Petersburg LB apy-

Dr. Stasys Bačkaitis. 

linkė entuziastingai imtųsi suorga
nizuoti ūkinę paramą, nebent iš 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo da
lyvių pusės per apklausą būtų nepri
t a r i a m a šio įvykio vienkartiniam 
perkėlimui į Floridą. Tokiu atveju jis 
bus organizuojamas vėl Čikagoje. 

3. Paruoštas ir įteiktas Lietuvos 
švietimo ir mokslų ministrui, Lie
tuvos mokslų akademijai bei Lie
tuvos mokslo tarybai prašymas įkur
ti pasižymėjusiems jaunesniems 
užsienio lietuviams mokslininkams 
keturias Mokslų akademijos metines 
premijas bei vieną kas ketveri metai 
valstybinę premiją už didelius pa
siekimus moksluose. Šių premijų 
t ikslas sudominti j aunus išeivius 
lietuvius mokslininkus bendradar
biauti su Lietuvos aukštojo mokslo 
įstaigomis, dalintis su Lietuva moks
linėmis žiniomis bei skatinti jų su
grįžimą į Lietuvą. Šiais klausimais 

gautas iš Lietuvos mokslinių instan
cijų bei Švietimo ministerijos pritari
mas paremti šį prašymą. J is šį ru
denį bus pa te ik tas Vyriausybės 
sprendimui. 

4. Gautas iš Southern Illinois 
Universi ty-Carbondale užklausi
mas apie prisidėjimą prie vieno pro
fesoriaus pasiūlymo įsteigti šiame 
universitete stipendiją verslo arba 
finansų studijoms (iki doktoran
tūros) lietuvių kilmės užsienyje arba 
Lietuvoje gyvenančiam asmeniui . 
Teiraujamasi dėl tolimesnių sti
pendijos detalių bei tęsiamos dis
kusijos. 

5. Gautas užklausimas iš Lie
tuvos, ar remt inas per Lietuvos 
išeivijos ir tautinių mažumų depar
tamentą 200,000 dol. įsteigimas nuo
latinės lietuvių kalbos pozicijos „lec-
tureship" University of Washington 
(UW) Skandinavijos depar tmente , 
Baltic Studies programos rėmuose. 
Čia mokomos visų trijų Baltijos 
kraštų kalbos, ii* šiek tiek apie liter
atūrą, istoriją bei politiką. UW gavo 
paramos iš Lietuvių fondo, Latvių 
bendruomenės, Kazicko fondo ir 
kitų. Pats universitetas taip pat re
mia šią programą finansiniai. Pe
reitą mėnesį Latvijos vyriausybė, 
susitarusi su UW, kas metai finan
suoti 20 tūkstančių dol. suma latvių 
kalbos lektorių, universitetui prisi-. 
dedant ta pačia suma. Siūloma Lie
tuvai panašiai susitarti su UW. Ren
kami duomenys ir kita informacija 
atsakyti į klausimą, ar ši ribota pro
grama yra naudinga ir labiau remti
na Lietuvos interesų bei lietuvybės 
išlaikymo atveju negu, pvz., kituose 
universitetuose esančios l i tuanis
tinės programos. 

6. Pradėti pasitarimai su Lie
tuvos ambasadoriumi JAV V. 
Ušacku apie galimybę įsteigti prie 
užsienyje esančių Lietuvos amba
sadų, šalyse kur yra didesni lietuvių 
telkiniai, mokslo reikalų kuravimui 
atašė pareigybę. Jų pareiga būtų 
palaikyti ryšius tarp Lietuvos ir 
vietinių mokslo institucijų, padėti 
užsienyje esantiems lietuviams mok
slininkams gauti atsakymus į išky
lančius klausimus ypač laikino ar 
^nuolatinio grįžimo atvejais, gali
mybėmis dėstyti bei dirbti intelek
tualinėje srityje, apmokest inimas 
užsienyje uždirbtų pinigų, atsiveža
mų instrumentų ir įrangos, ir pan. 

7. Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministerijos švietimo departamento 
direktoriaus prašymu bus bandoma 
sudaryti pagrindą JAV NIST aukš
tos rizikos programų direktoriaus 
atvykimui į Lietuvą padėti sustatyti 
Lietuvoje parodomąją programą. 

8. Sudaryta mokslo reikalams 
Patariamoji taryba, susidedanti iš 
vienuolikos narių. Tarybos tikslas: 

- Paremti bendradarbiavimą su 
Lietuvos mokslų akademija; 

- Paremti bendradarbiavimą su 
Lietuvos valstybinėmis įstaigomis; 

- Formuluoti pozicijas liečian
čias „protų nutekėjimą"; 

- Pa tar t i mokslo re ikalams 
vicepirmininkui iškylančiais rei
kalais. 

9. Tęsiami pasitarimai su Lie
tuvos švietimo ir mokslo ministerija, 
kad pagrindiniuose JAV ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės elektroni
niuose tinklapiuose būtų patalpinti 
skelbimai apie atviras profesūros bei 
mokslinių darbuotojų vietas Lietu
vos universitetuose ir institutuose. 

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETAS 
2 0 0 4 m. birželio 10 d . sesijos „Lietuvos intelektinio potencialo išsaugojimas" 

r e z o l i u c i j a 
Lietuvos "mokslų akademijos 

sesijos ir Lietuvos Respublikos 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto bendro posėdžio dalyviai 
pažymi, kad, Lietuvai tapus NATO 
ir Europos Sąjungos nare, padidėjo 
jos saugumas ir s tabilumas, išaugo 
galimybės kilti šalies ekonomikai ir 
tautos gerovei. Tačiau negalima ne
matyti ir globalizacijos pavojų mūsų 
nacional in iam ident i te tu i , etno
kultūrai , kalbai, kitoms dvasinėms 
vertybėms, jų šaknims. Vis labiau 
pastebima išsilavinusių ir įgijusių 
mokslo la ipsnius j a u n ų žmonių 
judėjimo tendencija ten, kur yra 
geresnės materialinės sąlygos. 

Ska t indama sudaryti geresnes 
sąlygas Lietuvos intelektiniam po
tencialui atsiskleisti Lietuvoje ir tuo 
sumažint i jo nutekėjimą į labiau 
išsivysčiusias šalis, Lietuvos mokslų 
akademijos sesija ir Lietuvos Res
publikos Seimo bvietimo. mokslo ir 
kultūros komiteto posėdžio dalyviai 
atkreipia Seimo, Vyriausybės, Švie
timo ir mokslo ministerijos bei kitų 
institucijų dėmesį į tai , kad švieti
mas ir mokslas turi būti ne dek
laruojamas, o realus vienas svar
biausių Lietuvos prioritetų, ir kad 
būtina imtis neatidėliotinų priemo
nių siekiant ne tik išsaugoti, bet ir 
ugdyti svarbiausią jos turtą - Lie
tuve telektinį potencialą. 

Ben^.ojo posėdžio dalyviai siūlo: 
1 Atkreipti Lietuvos vyriausy

biniu ir nevyriausybinių institucijų 

bei visuomenės dėmesį į tai, kad 
spartėjančios globalizacijos, informa
cinių technologijų ir mobilumo pliti
mo sąlygomis labai svarbu skatinti 
tautinio identiteto, nacionalinės kul
tūros savitumo išsaugojimą, patrio
tizmo, meilės protėvių žemei, jų 
kalbai, kitiems dvasiniams turtams 
puoselėjimą. 

2. Pasiūlyti akademinei bendruo
menei ir svarbiausioms politinėms jė
goms pasirašyti nacionalinį susitari
mą dėl ilgalaikės Švietimo ir mokslo 
strategijos užtikrinant jos prioriteti
nį finansavimą bei kitas jai įgyven
dinti reikalingas priemones ir būdus. 

3. Pasiūlyti Vyriausybei 2005 m. 
Valstybės biudžeto įstatymo numa
tyti papildomus mokslo ir studijų 
institucijų asignavimus, užtikri
nančius mokslininkų ir dėstytojų, 
efektyviai dirbančių mokslinį darbą, 
atlyginimo didinimą taip, kad jis iki 
2010 m. pasiektų Europos Sąjungos 
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atly
ginimų vidurkį. 

4. Vyriausybei įtraukti į mokslą 
ir studijas reglamentuojančius doku
mentus nuostatas, skatinančias kitų 
institucijų 'tarp jų ir užsienyje dir
bant iems; darbuotojams dalyvauti 
konkursuose ar kitais būdais užimti 
bet kurias pareigas Lietuvos mokslo 
ir studijų institucijose. 

5. Vyriausybei numatyti Lietu
vos mokslo ir studijų institucijų dar
buotojų atestavimo ir konkursų 

stažavimas at i t inkamose užsienio 
institucijose yra svarbus papildomas 
privalumas dalyvaujant konkur
suose mokslo darbuotojų ir dėstyto
jų, laboratorijų ar katedrų bei ki
toms pareigoms užimti. 

6. Prašyti Vyriausybę, kad 
2007-2010 metais žymiai didesnė 
Europos Sąjungos struktūrinių fon
dų dalis būtų skirta Lietuvos in
telektinio potencialo išsaugojimui ir 
gausinimui, visų pirma švietimui ir 
mokslui (bent jau pasiektų ES šalių 
vidurkį). Daugiau dėmesio skir t i 
intelektui imlių darbo vietų kūrimui, 
įgyvendinti „mobilumo" programą 
Lietuvoje, podoktorantūrinę 1-3 me
tų stažuotę ir kitas mokslininkų dar
bo efektyvumo didinimo priemones. 

7. Siekdama išplėsti Lietuvos 
aukštųjų mokyklų ir mokslo insti
tutų darbuotojų dalyvavimą aukšto 
lygio moksliniuose tyrimuose, Vy
riausybė turi skirti daugiau lėšų 
dvišaliams ir daugiašaliams tarpval
stybiniams projektams vykdyti ( tarp 
jų pagal tarptautiniu organizacijų -
CERN, Europos išskirtinių mokslo 
centrus ir pan. - vykdomus projek
tus), sudaryti sąlygas Lietuvos mok
slininkams periodiškai išvykti į 
užsienio mokslo centrus, rengti ben
dras mokslines publikacijas ar kitaip 
naudoti bendrų tyrimų rezultatus. 

8. Siūlyti Švietimo ir mokslo 
ministerijai tvarkyti išvykusių į už
sienį mokslininkų apskaitą, skatinti 

nuostatuose sąlygą, kad darbuotojo juos palaikyti ryšius su Lietuva, sis

temingai informuoti juos apie mok
slinio ir pedagoginio darbo Lietuvoje 
galimybes, kviesti juos ekspertais, 
dalyvauti konkursuose ir panašiai. 

9. Švietimo ir mokslo ministeri
jai, Lietuvos mokslų akademijai ir Lie
tuvos mokslo tarybai parengti spe
cialistų grįžimo skatinimo progra
m a J3 įgyvendinant plačiau remtis 
Lietuvos Respublikos ambasadomis 
bei tų šalių lietuvių organizacijomis. 

10. Švietimo ir mokslo ministe
rijai skatinti jaunimą, ir ypač mer
ginas, siekiant lyčių lygybės principo 
įgyvendinimo, rinktis mokslinin-
ko(-kės) profesiją. 

11. Pavesti .Lietuvos mokslų 
akademijos prezidiumui koordinuoti 
ryšius su Pasaulio lietuvių ben
druomenės, JAV ir kitų šalių lietu
vių organizacijomis siekiant plačiau 
integruoti lietuvių diasporą j Lie
tuvos intelektinio potencialo iš
saugojimo darbus. Teikti informaciją 
užsienyje esantiems Lietuvos pilie
čiams apie ES, NATO ir kitų organi
zacijų įgyvendinamas specialistų 
grįžimo į tėvynę skatinimo progra
mas ir priemones, apie darbo vietas 
ir konkursus Lietuvoje, sukurti ir tvar
kyti tam specialią interneto svetainę. 

akad. Zenonas Rokus Rudzikas 
Lietuvos mokslų akademijos 

prezidentas 
Valerijus Simulik 

Lietuvos Respublikos Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto pirmininkas 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax. ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Nobelio 
premija 

amen • • • v ir 

EUROPA 

LONDONAS 
Londone prasidėjo Europos Są

jungos (ES) ir Rusijos viršūnių susi
t ikimas, kuriame dalyvauja Rusijos 
prezidentas.Vladimir Putin, Didžio
sios Britanijos ministras pirminin
kas Tony Blair, Europos Komisijos 
pirmininkas Jose Manuel Barroso. 
Pasak šaltinio Kremliuje, viena 
svarbiausių temų — susitarimo dėl 
vizų režimo ta rp Rusijos ir ES supa
prastinimo rengimas. Tikimasi ati
t inkamą dokumentą parengti iki šių 
metų pabaigos. 

GENEVA 
Naujausiame „nešvarių Europos 

elektrinių" sąraše pirmauja anglį de
ginančios elektrinės Graikijoje, Vo
kietijoje ir Ispanijoje. Aplinkosaugi
ninkų grupės „WWF International" 
parengtame naujajame Europos Są
jungos (ES) „nešvar ių elektrinių 
tr isdešimtuke" išvardytos labiausiai 
aplinką teršiančios ES elektrinės. 
Elektrinės išrikiuotos pagal jų veiks
mingumą, kuris apskaičuotas pagal 
anglies dioksido (C02) emisijų kiekį 
vienam pagamintos elektros energi
jos kilovatvalandžiui. 

PARYŽIUS 
Europos Sąjungos (ES) derybų 

su Turkija dėl jos narystės bendrijo
je pradžia yra antausis prancūzų 
rinkėjams, kurie nepritaria Turkijos 
narystei, ir gali palaidoti politiškai 
vieningos Europos svajonę, sake ES 
konstitucinės sutart ies rengėjas, bu
vęs Prancūzijos prezidentas Valery 
Giscard d'Estaing. J is sakė, jog nu
stebo ir nuliūdo dėl pirmadienį pri
imto ES sprendimo pradėti derybas 
dėl Turkijos narystes. Sis žingsnis, 
pasak jo, yra euroskeptiškos Didžio
sios Britanijos vizijos del Europos, 
kaip didžiulės laisvosios prekybos 
zonos, pergale 

BERLYNAS 
Vokietijos dešinieji pareiškė, kad 

derybos del koalicijos su socialdemo
krata is sudarvmo gali būti nutrauk

tos da r šią savaitę, jeigu dabartinis 
kancleris Gerhard Schroeder nesu
tiks nusileisti. G. Schroeder, kurio 
vadovaujami socialdemokratai per 
rugsėjo 18 d. rinkimus gavo keturio
mis vietomis mažiau parlamente už 
konservatyvų krikščionių demokra
tų susivienijimą, kol kas atsisako 
pripažinti pralaimėjimą. 

KIJEVAS 
Aukštas Kijevo milicijos parei

gūnas apskundė Ukrainos generali
nei prokuratūrai buvusį šalies vals
tybės sekretorių Oleksandr Zinčen-
ko, kurio pareiškimai dėl korupcijos 
prezidento aplinkoje tapo viena iš 
dingsčių, rugsėjo pradžioje paskati
nusių masinius vadovaujančių šalies 
darbuotojų atsistatydinimus. Dabar 
Generalinėje prokuratūroje guli Ki
jevo kovos su organizuotu nusikals
tamumu valdybos viršininko Valerij 
Heletėj pareiškimas dėl O. Zinčenko 
jam daryto spaudimo. Generalinė 
prokuratūra nagrinėja turimą me
džiagą ir atitinkamą skundą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Jungt inės Tautos (JT) tikisi, kad 

Irako parlamentas peržiūrės refe
rendumo dėl šalies konstitucijos 
taisykles po to, kai pasaulinė organi
zacija sukritikavo jo priimtą spren
dimą, kuris apsunkina galimybę at
mesti visuomenei nepatikusį doku
mentą. Sekmadienį Irako parlamen
tas nusprendė, jog konstitucijai pa
tvirtinti užtenka, kad už ją balsuotų 
pusė balsuoti atėjusių žmonių, o at
mesta ji bus tik tuo atveju, jeigu 
prieš ją pasisakys du trečdaliai balso 
teisę turinčių rinkėjų trijose šalies 
provincijose. 

Į pietus nuo Baghdad įvyko JAV 
ir Irako pajėgų, remiamų šarvuočių 
bei orlaivių, susirėmimas su maž
daug 40-čia sukilėlių. Žuvo trys ira
kiečių kareiviai ir daug maištinin
kų. JAV kariuomene nurodė, kad per 
mūšį žuvo, buvo sužeista ar suimta 
daugiau kaip 30 teroristų. 

T. DeLay pateikti 
nauji kaltinimai 

Aust in , spalio 4 d. („Reu
ters/BNS) — Texas didžioji žiuri pa
teikė JAV Atstovų Rūmų nariui Tom 
DeLay du naujus kaltinimus dėl 
sunkių nusikaltimų — pinigų plovi
mo ir sąmokslo plauti pinigus. 

Praėjusią savaitę jam buvo pa
teiktas kal t inimas dalyvavus są
moksle, dėl kurių jis buvo priverstas 
atsistatydinti iš antrojo pagal svar
bą respublikonų posto JAV Atstovų 
Rūmuose. 

Nauji kaltinimai, kurie yra su
siję su rinkimų kampanijos finansa
vimo schema, smarkiai padidino tei
sinį pavojų anksčiau didelę įtaką tu
rėjusiam teksasiečiui, nes jie reiškia 
kalėjimo iki gyvos galvos galimybę, 
jeigu jo kaltė bus pripažinta. 

Travis apygardos didžioji žiuri 
Austin naujus kaltinimus pateikė 
netrukus po to, kai T. DeLay advo
katai siekė dėl vieno teisinio forma
lumo atmesti praėjusios savaitės 
kaltinimą, galintį reikšti kalėjimo 
iki dvejų metų bausmę. 

Pranešama, kad kaltintojai nau
jų kaltinimų siekė nuogąstaudami, 
kad senasis gali būti panaikintas. 

Buvęs JAV Atstovų Rūmų dau
gumos vadovas T. DeLay naujus kal
tinimus pavadino „teisingumo bjau
rastimi". 

Kaltinamajame akte teigiama, 
kad T. DeLay susimokė su bendri
ninkais John Colyandro ir Jim Eitis 
per Respublikonų nacionalinį komi
tetą išplauti korporacijų paaukotus 
190.000 dolerių ir skirti juos respub
likonų kandidatams. 

vokiečiui 
Stokholmas , spalio 4 d. 

(„Reuters/AFP/BNS) — 2005-ųjų 
Nobelio fizikos premiją už tyrinėji
mus optikos srityje gavo amerikie
čiai Roy Glauber, John Hali ir vokie
tis Theodor Haensch, pranešė Švedi
jos karališkoji mokslų akademija. 

Šie mokslininkai pasidalys 10 
mln. Švedijos kronų (3.7 mln. litų). 

80 metų R. Glauber, Harvard 
universiteto fizikos profesoriui, už 
nuopelnus kvantinei optikai paskir
ta pusė premijos, o kiti du moksli
ninkai pasidalys likusią pusę už in
dėlį plėtojant lazerinę spektroskopi
ją. R. Glauber 1963 m. pagrinde 
kvantinę optiką, kurioje kvant ine 
teorija apima optikos sritį. 

Jam pavyko paaiškinti esminius 
skirtumus tarp karštųjų šviesos šal
tinių, tokių kaip elektros lemputės 
ar žvakės, ir lazerių, kurie pasižymi 
specifiniais dažniu ir faze. 

71 metų J. Hali iš Colorado uni
versiteto ir 63 metų T. Haensch iš 
Ludwig-Maximilian univers i te to 
Muenchen išplėtojo precizinę laze
rinę spektroskopiją, kuri sudaro są
lygas naujai palydovinių koordina
čių nustatymo sistemų ir ultrapreci-
ziškų atominių laikrodžių kartai . 

Dėl jų atradimų „dažnius įma
noma matuoti penkiolikos skaitme
nų tikslumu", gaminti itin aiškių 
spalvų lazerius, patobulinti itin t iks
lius atominius laikrodžius. 

2005-ųjų Nobelio fizikos premija 
paskirta praėjus 100 metų nuo Al-
bert Einstein „stebuklingųjų me
tų", kai šis vokiečių genijus paraše 
straipsnius, kurie visiškai pakeitė 
pažiūras į erdvę ir laiką. 

Rusijoje vis plačiau kalbama apie 
Lenino palaidojimą 

Maskva. spalio 4 d. 
(,,Interfaxr'/BNS) — Jau keletas ži
nomų Rusijos visuomenes ir politi
kos veikėjų pareiškė, jog būtina pa
laidoti bolševikinės Sovietų Sąjun
gos organizatorius ir pirmojo vado 
Vladimiro Lenino palaikus, kurie 
dabar laikomi mauzolieiuie. Visi šios 
idėjos autoriai motyvuoja tuo, kad 
Leninas išreiškė norą būti palaido
tas šalia motinos Sankt Peterburge. 

Pirmadienį Maskvoje buvo per
laidoti baltagvardiečių generolo An-
ton Denikin ir filosofo Ivan Iljin, ku
ris laikomas Baltųjų judėjimo ideolo
gu, palaikai. 

A. Denikin iš Rusijos pasitraukė 

1920 metais, o Iljin iš šalies buvo iš
siųstas 1922-aisiais. Tuo metu šaliai 
vadovavo Leninas. 

Rusijos kultūros fondo preziden
tas Nikita Michalkov po jų palaikų 
palaidojimo pareiškė, jog „tolesniu 
žingsniu turi tapti Vladimiro Lenino 
palaikų perdavimas žemei". 

„Galima įvairiai jį vertinti, bet 
reikia iš tiesų labai nekęsti žmogaus, 
kad niekada neleistum jo palaikams 
ilsėtis žemėje", — sakė režisierius. 

Pirmadienį ir Valstybės Dūmos 
vicepirmininkė nuo „Vieningos Ru
sijos" Liubov Sliska pareiškė, kad 
Leniną reikia palaidoti pagal krikš
čioniškas tradicijas. 

Geriausia gyvent i Vancouver 
L o n d o n a s , spalio 4 d 

AFP BNS) — Kanados Vancouver 
miestas yra pripažintas geriausiu 
gyventi pasaulio miestu. 

127 pasaulio miestų tyrimas, 
kurį, vadovaudamasis įvairiausiais 
veiksniais, įskaitant saugumą, infra
struktūrą, prekes ir paslaugas, at
liko įtakinga Londono verslo leidinio 
..The Economist" tyrimų skyrius 
..Economist Intelligence Unit" (EIU), 
parode, kad nepalankiausi gyventi 
yra Papua Naujosios Gvinėjos sosti
ne Port Moresby ir Alžyras. 

Dauguma palankiausių gyventi 
miestų yra Europoje, Šiaurės Ame
rikoje ir Australijoje. Į geriausiųjų 
dvidešimtuką iš Azijos miestų pate

ko tiktai Tokyo ir Osaka. 
Į pirmąjį dešimtuką pateko Ka

nados, Australijos. Austrijos ir Švei
carijos miestai. 

„Žvelgiant į dabartinį pasaulinį 
politinį klimatą, tikrai nėra nuosta
bu, kad geriausiais gyventi miestais 
yra pripažįstami tie, kuriuose suvo
kiama terorizmo rizika yra mažiau
sia", — teigia tyrimo ataskaitos re
daktorius Jon Copestake. 

Tyrimo metu miestai buvo ver
tinti pagal beveik 40 atskirų rodiklių 
stabilumo, sveikatos apsaugos, kul
tūros ir aplinkosaugos, švietimo ir 
infrastruktūros kategorijose, ypatin
gą dėmesį skiriant problemoms ir ri
zikoms. 
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MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

• ORAMS ATVĖSUS 
Vasarą stengiamės gaminti patiekalus kiek galima greičiau, kad ne

reikėtų kaisti virtuvėje. Jeigu pasikviečiame svečių, juos taip pat vaišiname 
„kitokiais patiekalais", nei rudenį ar žiemą. Visgi jau ruduo, tai gal laikas 
sugrįžti prie viryklės ir orkaitės. Šiandien pasiūlau kiek ilgiau užtrunkančių 
patiekalų receptų, bet jie tinka ir savai šeimynai, ir svečiams. Gero apetito! 

P o m i d o r ų sa lo tos 
1 dėžutė (8 uncijos) citrinų sko

nio želatinos 
2 ir 1/2 puod. verdančio vandens 
1 skardinukė (12 uncijos) pomi

dorų košės (tomato pašte) 
2 šaukštai citrinų sulčių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/3 šaukštelio maltų pipirų 
1 puod. sukapotų saliero lap

kočių 
1 gerai išnokusi avokada, nulup

ta, be kauliuko ir sukapota 
1/2 puod. svogūnų laiškų 
1 šaukštas sukapotų krapų arba 

petražolių 
Pasilikti saliero lapelių ir pora 

avokado riekučių papuošimui. 
Aliejumi išpurkšti 5-6 puod. tal

pos indą (formą). 
Ištirpinti želatiną verdančiame 

vandenyje, įmaišyti pomidorų košę, 
citrinų sultis, d ruską ir pipirus. 
Padėti į šaldytuvą ir palaikyti apie 
pusantros valandos , kol pradės 
stingti (bus tokip t irštumo, kaip 
kiaušinio baltymas). 

Išėmus iš šaldytuvo, įmaišyti sa
lierus, avokadą, žalius svogūnų laiš
kus ir krapus. Supilti į paruoštą 
indą ir palaikyti šaldytuve kelias 
valandas arba per naktį, kol visiškai 
sustings. 

Prieš patiekiant, aprėžti peiliu 
(iš vidaus) apie indo kraštus, trum
pai indą panardyti į karštą vandenį 
(tik saugoti, kad vandens nepatektų 
ant salotų), uždėti an t viršaus lėkštę 
ir apversti. Salotos turėtų lengvai 
iškristi. Jeigu neiškristų, tuomet 
procedūrą dar kar tą pakartoti. 

Salotas papuošti salierų lape
liais, avokados riekutėmis. 

Galima patiekti su majonezu. 

P u p e l i ų a p k e p a s 
Jeigu kas „šaltį iš organizmo 

išveja"', tai karš tas patiekalas, ypač 
žvarbią rudens dieną grįžusiems iš 
mokyklos ar darbovietes. Vienas 
tokių patiekalų yra ir pupelių 
apkepas-t iršta sriuba kaip pava
dinsi — nepagadinsi) . 

6 česnako skiltelės — nenulup
tos ir nesukapotos 

1/4 sv. itališkos kalakutienos 
dešros, supjaustytos riekutėmis (ga
lima panaudoti ir kitokią su ita
liškais prieskoniais dešrą — „Ita-
lian sau sage") 

1/2 sv. be kaulų ir odos viščiuko 
krūtinėlių, supjaustytų nedideliais 
gabaliukais 

2 riekutės (apie 2 uncijos) rūky
to kumpio, smulkiai sukapoto 

2 skardinukės (14 ir 1/2 unc. 
dydžio kiekviena) be druskos 
paruoštų pomidorų 

1 skardinukė (19 uncijos) baltų 
(cannellini) pupelių, nuvarvintų ir 
perplautų šaltu vandeniu 

1/4 puod. duonos džiūvėsėlių 
Įkait int i orkaitę iki 400° F. 

Česnakus padėti ant skardos ir kepti 
20 min., kol suminkštės. 

Tuo tarpu keptuvėje pakepinti 
dešrą, kol bus gražiai aprudusi , 
sudėti viščiuko gabaliukus ir kumpį, 
pakepinti dar 3-5 min., kol vištiena 
bus nepermatoma. 

Kiekvieną česnako skiltelę pa
spausti ir gerai sutrinti. Sukrėsti 
pomidorus ir sumaišyti. Supilti pu
peles ir pamaišyti, kad pomidorų 
gabaliukai suskiltų į mažesnius. 
Sudėti mėsą, įkaitinti ii* supilstyti į 
dubenėlius, kiekvieno viršų papuo
šiant petražolės šakele ir duonos 
džiūvėsėliais. 

•Česnakus galima iškepti ir 
mikrobangėje, nereikės kaitinti or
kaitės. 

Brokol ių i r ž ied in ių 
k o p ū s t ų sa lo tos 

Kai pirmą kartą mėginau pa
gaminti šias salotas, netikėjau, kad 
daržovės neišsiskirstys, išverstos iš 
dubens. Tačiau jos tikrai „išlaikė 
savo formą". 

5 puod. brokolių, išdalintų į 
nedidelius žiedelius (apie 2 sv.) 

5 puod. žiedinių kopūstų, taip 
pat išdalintų į žiedelius (cauliflower 
— maždaug 1 ir 1/2 sv.) 

Tirpyto sviesto ir citrinos skil
telių 

Truputį panebaiuoti maždaug 1 
ir 1/2 kvortos talpos dubenį (geriau
siai tinka metalinis). 

Dideliame puode užvirti 4-5 
puod. pasūdyto vandens. Sudėti žie
dinius kopūstus ir brokolius, pavirti 
5-7 min., kol suminkštės, bet bus 
stangrūs. Sukrėsti į koštuvą ir gerai 
nuvarvinti, po to perpilti šaltu van
deniu. 

Daržovių žiedelius išdėstyti du
benyje, koteliais į vidų, žiedeliais į 
dubens kraštus ir dugną, kaitalio
jant žiedinius kopūstus su brokoliais 
ir paspaudžiant, kol dubuo bus 
visiškai pilnas. 

Dubenį uždengti folija (galima 
padėti į šaldytuvą ir užbaigti kitą 
dieną). 

Parinkti puodą, į kurį dubuO 
tilptų, bet nebūtų panardytas. įpilti į 
puodą vandens tiek, kad dugnas 
būtų padengtas maždaug 1 colio 
sluoksniu. Užvirti vandenį, į puodą 
įdėti dubeny su daržovėmis, kad 
dubens kraštai būtų sulig puodo 
viršumi. Pavirti ant lengvos lieps
nos 10-15 min., kol daržovės gerai 
įkais. 

Iškelti dubenį iš puodo. Nu
dengti. Ant viršaus uždėti lėkštę ir 
dubenį ant jos apversti. 

Patiekti tuoj pat su t irpytu 
sviestu ir.citrinų skiltelėmis. 

Y p a t i n g o s b u l v i ų s a l o t o s 
Užpilas 
2/3 puod. aliejaus 
1/3 puod. obuolių acto (apple 

cider vinegar) 
1 šaukštas cukraus 
1 šaukštelis druskos 
1/2 šaukštelio garstyčių miltelių 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
Bulvienė 
2 ir 1/2 sv. geros kokybės bulvių, 

išvirtų, nuluptų, atvėsintų ir su
pjaustytų 1/2 colio dydžio gaba
liukais (apie 5 puod.) 

4 vidutinio dydžio morkos, išvir
tos ir supjaustytos 1/2 colio dydžio 
gabaliukais (apie 1 ir 1/2 puod.) 

2 vid. dydžio agurkai, su
pjaustyti 1/2 colio gabaliukais 

10 raudonų ridikėlių, plonai 
supjaustytų 

1 puod. sukapotų svogūnų 
1/2 puod. sukapotų šviežių 

krapų 
Sumaišyt i visus produktus, skir

tus užpilui. 
Daržoves ir bulves sudėti į didelį 

dubenį, užpilti paruoštu užpilu ir 
a t sa rg ia i sumaišy t i . Uždengt i ir 
palaikyti šaldytuve bent 1 vai., kol 
visi „skoniai" gerai „susigyvens". 
Galima šaldytuve laikyti iki trijų 
dienų. 

Bu lv ių košės s a l o t o s 
Sakysite, dar tokio dalyko ne

girdėjote, kad salotos (potato salad) 
būtų gaminamos iš sugrūstų bulvių 
— bulvių košės. Atsitiktinai radau šį 
receptą. Turiu prisipažinti, kad 
antrą kar tą negaminsiu, bet pir
mąsyk buvo įdomu. Tai ypač tinka 
šeimininkėms, kurios vis ieško 
„kažko kitaip". Pamėginkite. 

2 ir 1/2 sv. geros kokybės (skirtų 
kepimui) bulvių, išvirtų ir nuluptų 

1/3 puod. geltonų garstyčių (pre-
pared mustard) 

1/2 puod. skysčio iš raugintų 
(sour pickles) agurkų 

1 puod. sukapotų saliero lap
kočių 

1/2 puod. sukapotų rūgščių 
agurkų( sour pickles) 

3/4 puod. majonezo 
Sudėti nuluptas (galima virti 

nuluptas , galima nulupti išvirtas) 
ka r š t a s bulves į dubenį, sudėti 
garstyčias ir supilti agurkų skystį, 
sugrūsti, kol košė bus visiškai lygi. 
Atvėsinti iki kambario tempera
tūros. 

Įmaišyti likusius produktus. 
Uždengti ir palaikyti šaldytuve bent 
1 vai. (galima laikyti iki trijų dienų 
— juo ilgiau laikoma, tuo skonis 
geresnis). 

SKELBIMAI 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 3 mieg. namas. 
Didelis kiemas, tyli gatvė. Southwest 

Highvvay ir 111 gatvė, Palos Hills. 
T e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 9 0 9 0 

1-2 
Woodridge 
mieg. naujai 

1 mieg.— 
2 mieg. — 
1 mėnuo 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 
GREIT PARDUODA 

pjjg] , First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM INSUR
ANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

Spectrum Transport Qf Illinois 
ng CDL class "A" drivers for.locai 

STASYS CONSTRUCTION 
is 

work. Day and night t ime. The candidate 
mušt have a medical card and drug tęst. 

Min imum experience is OK. 
7 7 3 - 9 0 8 - 8 7 2 1 (kalbame rusiškai) 

PARDUODA 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks/, „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-241-1912 

Sebrangiai parduodamas 
3 mieg. ir 2 vonių „split level" 5 

metų senumo namas. Medlothian 
(147 str. ir Central) rajone. 

Tel. 7 0 8 - 7 1 7 - 0 7 5 7 
a rba 7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 . 

KAUNE, ŽALIAKALNYJE, 
parduodamas gražus 5-6 mieg., 

6-7 metų senumo namas. 
Tel. 708-717-0757 

Parduodamas arba išnuomojamas 
3 mieg. „split level" namas 

PALOS HILLS. 
Tel. 708-717-0757 

ĮVAIRUS 

* Mokau groti pianinu vaikus ir suau
gusius savo arba mokinio namuose. 
Tel. 773-863-8473. 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones, mėgsta gaminti jvairius val
gius, nori gyventi kartu. Turi rekomen
dacijas, patirties, anglų kaiba buitinė. 
Tel. 847-623-1631 arba 773-726-
8209. 

* Moteris, turinti patirties prižiūrėti 
pagyvenusius žmones ar vaikus. 
ieško darbo dvi ar tris darbo dienas 
per savaitę arba vakarais. Siūlyti jvai
rius variantus. Tel. 708-699-8182. 

Skelbimų skyriaus 
tek T-77S-S8S-950G 
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Liucijos Kryževičienės 
„Sugrįžimai j* 

c iurlionio galerijoje vėl nauja medvilnė, jos darbuose galima aptik-
paroda. Ši kartą savo darbus ti šilko ir metalo juos tų , ras t i 
rodys gerai žinoma Lietuvoje 

tekstilininkė ir jau gerai pažįstama 
Amerikos lietuvių tarpe menininkė 
Liucija Kryževičienė. Tai jau penkto
ji Liucijos personalinė paroda čia, Ame
rikoje. Pavydėtinas darbštumas. 

Liucija Aniūnaitė - Kryževičienė 
Vilniaus dailės akademijos Tekstilės 
fakultetą baigė 1964 metais. 1967 m. 
įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą. 
1991-2000 metais vadovo Lietuvių 
dailininkų sąjungos Tekstilės sekci
jai. Atvykus gyventi į JAV, ji akty
viai įsijungė į čia dirbančių meni
ninkų būrį, 2000 m. tapo į „ART 
centro" nare. Dirba klasikinio gobe
leno srityje, batikos, žakardo ir ak
varelės technika. 

Paskutinį kartą (2002 m.) čika-
giečiai matė jos akvarelės darbų paro
dą „Ilga kelionė per žolynus". Šį kar
tą autorė mums rodys savo tekstilės 
darbus, instaliacijas, monotipijas. 

Daugelį metų dirbdama Lent
vario kilimų fabrike dailininke, 
Liucija kū rė piešinius kilimams, 
kuriais žmonės puošė buitį. Žinomi 
jos to meto sukurti kilimai „Rat
nyčėlė", „Miglė", išsiskiriantys spal
vų santūrumu. Šalia šio darbo, ji vi
są savo laisvalaikį skyrė kūrybiniam 
darbui. Išausti gobeleną — neleng
vas, didelio kruopštumo ir ilgų darbo 
valandų reikalaujantis darbas. Šalia 
klasikinio gobeleno L. Kryževičienė 
visada ieško ir kitų išraiškos būdų, 
naudoja kitas technikas, bando nau
jas priemones, nebijo eksperimen
tuoti. Taip Liucijos gobelenuose 
atsiranda ne tik tradicinė vilna ar 

augalinio pluošto. Tas autorės išras
tas pynimas, reikalaujantis didžiu
lės kantrybės, padeda autorei iš
reikšti jos menines idėjas. 

Menininkė neapsir iboja vien 
tekstile. Ji bando save ir kituose 
žanruose. Įdomios jos instaliacijos, 
kuriose tarsi susitinka du pasauliai: 
išėjusiųjų ir čia dar gyvenančių. Tas 
ryšys toks nostalgiškai gražus, jau
dinantis žiūrovą. 

Liucija lieja akvareles, mišria 
technika daro monotipijas. Šį kartą 
žiūrovas pamatys jos sukur tą mo
notipijų ciklą „Erdvės ženklai". 
Žiūrint šį ciklą nejučia pas idaro 
šiurpu, kad šis pasaulis gali kada 
nors išnykti, pražūti. Mėlyna spalva 
sukelia šalčio ir gyvenimo pabaigos 
pojūtį, nebeaišku, kur dangus , o kur 
žemė. Nejučia susimąstai , gal net 
pasijauti kaltas, kad nesugebi iš
saugoti savo planetos, kad kartais 
pro pirštus žiūri į terš iamą aplinką. 

L. Kryževičienės darbai pabu
vojo daugelyje parodų. Juos matė ne 
tik čikagiečiai, bet ir Cleveland, OH, 
ir St. Petersburg, FL, gyventojai. 
„Sugrįžimai" — penktoji Liucijos 
Kryževičienės a smen inė paroda 
Amerikos žemyne. Šį kar tą Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre (5620 
S. Claremont Ave., Chicago nami
ninkė rodys instaliacijas, tekstilės 
darbus ir monotipijas. Parodos 
atidarymas spalio 7 d. 7:30 vai. v. 
Atidaryme dalyvaus autorė Liucija 
Kryževičienė. Maloniai visus kvie
čiame į parodos atidarymą. 

Laima Apanavič ic-ne 

Monotipija „Neri m -3 > : ^ 4 S r ; l" P i *~ •r- ' K a C 

Ar Lietuvai naudingiausia tik tai ka pažįsta premjeras7 

Lietuvos ministras pirmininkas 
užsimiršo esąs vienas iš valstybės 
vadovų, o ne tik socialdemokratų 
partijos pirmininkas, komentuoda
mas vykusius Bundestag rinkimus 
Vokietijoje, kur laimėjo krikščionių 
demokratų sąjunga (CDU), vado
vaujama Angelą Merkei. 

LDK nuomone, vertinti kurios 
partijos vyriausybė būtų geresnė ir 
naudingesnė Lietuvai remiantis tik 
kriterijumi, kad G. Schroeder A. 
Brazauskas pažįsta asmeniškai, o A. 
Merkei nepažįsta — yra neetiška ir 
netikslu. Premjerui derėjo sekti 
Vakarų spaudos apžvalgas, kuriose 
gan išsamiai buvo išanalizuotos ir 
įvertintos rinkimuose dalyvavusių 
partijų programos, ekonominės bei so
cialinės nuostatos, tame tarpe ir už
sienio politikos laikysenos klausimais. 

Mūsų įsitikmumu, Lietuvai pa
sirinkus vakarietišką kryptį ir inte-

gravusis į Euroat lant ines organi
zacijas, kur kas labiau priimtina 
būtų A. Merkei vadovaujamų krikš
čionių demokratų vyriausybė, kuri 
siektų ne tik permainų vidaus poli
tikoje, bandant išvesti šalį iš eko
nominio sąstingio, bet ir ta i kad jų 
programoje į Baltijos valstybes žiū
rima kaip į reikšmingas par tneres — 
ekspertes, kurių žodis būtų svar
bus, kalbant ES santykių su Rusija 
klausimais. 

O gal premjero nuomone so
cialdemokratų vyriausybė Vokietijo
je Lietuvai būtų ger iau , nes G. 
Schroeder, neslėpdamas draugystės 
su V. Putin, skuba energetiškai su-
sisaistyti su Rusija. Ar socialdemok
ratinis solidarumas, gr indžiamas 
meile rytietiškai laikysenai bei 
stagnaciniam stabilumui? 

V a l e n t i n a s S t u n d y s 
L S D p i r m i n i n k a s 

Stuburo ligos, 
manualine terapija 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

GAILĖ SABALJAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 127thSt Ste200 

Lemont, IL 60439 
630-7194799. 

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

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAfODLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akfcįigų spetiafctai 

DR. Ž I B L T E ZAPA.RACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 

Hsrnr^ss A' 
JC :e: :L 50435 

Tei. 815-741-3220 

' P P ' j ! 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiskai arba iietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, H. 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago. IL 
Tei. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
T£L 773-585-9500 

Gobeienas , M:snnqi ženitia'- 994 • a )\r,teV*a • i ^ a : 

BILL IR MELINDA GATĖS FONDO GALIMA PAGALBA LIETUVAI 
Lietuvos Respublikos (LR) am

basadorius Jungt inėse Amerikos 
Valstijose (JAV) Vygaudas Ušackas 
rugsėjo 29 d., Seattle, "VVashington, 
susitiko su visame pasaulyje gar
saus Bill and Melinda Gatės fondo 
vienu iš įkūrėju ir jo dabart iniu 
pirmininku William Gatės vyres
niuoju (William Gatės, Sr). 

Lietuvos diplomatas W. Gatės 
bei kitus fondo atstovus supažindino 
su Lietuvos valdžios ir privataus 
verslo pastangomis gerinti interne-
tinio ryšio infrastruktūrą šalyje, 
ypač atokiose jos vietovėse, gyvento
jų kompiuterinj raštingumą, bei pro
gramas, prisidedančias prie informa
cinės visuomenės kūrimo bei žinių 
ekonomikos stiprinimo Lietuvoje. 

V. Ušackas, lankydamasis fon
de, taip pat papasakojo apie sąjun
gos '„Langas į ateitį" vykdomus pro
jek tus Lietuvoje: viešųjų interne-
tinių centrų steigimą, kursus gyven
tojams kaip naudotis internetu, bei 
sąjungos projektus, kuriančius vi
suomenei reikalingas elektronines 
paslaugas. 

Apsilankymo „Bill and Melinda 
Gatės Foundation" metu, V. Ušackui 

buvo pristatyti fondo veiklos pirmu
mai, fondo veikla, diegiant skait
meninio raštingumo žinias įvairiose 
pasaulio šalyse. 

Susitikimo metu aptartos gali
mybės Bill ir Melinda Gatės fondui 
prisidėti prie projektų Lietuvoje 
kompiuterizuojant šalies viešųjų 
bibliotekų tinklą ir apmokant bib
liotekų personalą. 

Šis projektas leistų kuo plates
niam ratui žmonių Lietuvoje naudo
tis internetu. Analogiškus projektus 
fondas praeityje sėkmingai vykdė su 
JAV, Čilės, Jungtinės Karalystės ir 
Kanados bibliotekomis. 

W. Gatės vyresnysis pažymėjo, 
kad viena svarbiausių bet kokios 
šalies informacinės visuomenės plėt
ros sąlygų — galimybė kiekvienam 
piliečiui nemokamai naudotis vie
šųjų bibliotekų interneto centrais. 

Susitikime taip pat dalyvavo 
Lietuvos garbės konsulas Seattle 
Vytautas Viktoras Lapatinskas. 

Daugiau apie Bill and Melinda Ga
tės fondo veiklą galima rasti fondo 
internetiniame tinklalapyje adresu 
http*j/www.gatesfou n da t ion .org 

K. Vaškelevič ius 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
http://www.gatesfou
http://dation.org
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Lietuviai — tradicijų žmonės: 
jeigu įpranta kažką daryti, 

kažkur dalyvauti, tęstinumui nutrū
kus, pasigirsta nepasitenkinimas. 
Taip atsitiko, kai pasklido žinia, kad 
atšaukiama, rugpjūčio mėn. turė
jusi vykti, „Draugo" vasaros šventė. 
Kadangi šie renginiai turi ilgametę 
tradiciją, staigus eilės nutrūkimas 
susilaukė ir klausimų, ir priekaištų 
ir — svarbiausia — gandų. Visi 
spėliojimai užsibaigė, kai buvo pa
skelbta, kad šventė nukeliama į 
spalio 2 d. Iš dalies tai ,,Draugo" 
darbuotojams suteikė pasitenkini
mą, žinant, kad šios vasaros šventės 
yra laukiamos. 

Pirmasis spalio sekmadienis 
išaušo, pasipuošęs saulės šypsena. 
Tik vėliau padangėje ėmė slankioti 
debesų draikalai, nors žmonės — vėl 
pagal tradiciją — optimistiškai tvir
tino, kad ant „Draugo" „švenčių lie
taus lašai nekrinta, audros jų nea
planko". Vadovaujantis ta nuomo
ne, šį kartą apsieita be palapinių ar 
kitos apsaugos. 

Susirinko margos minios. Ma
nome,-kad iš viso apie 500 svečių, 
nors juos būtų buvę sunku suskai
čiuoti, vieniems atvykus anksčiau, 
kitiems — vėliau. Žmonės buvo ap
gulę „laimės šulinį", kuris šiemet, 
mūsų geraširdžių skaitytojų dėka, 
buvo ypač „gilus ir platus". Niekas 
neliko tuščiomis rankomis. Tačiau 
pati populiariausia vieta — knygų 
stalai. Tiesiog reikia stebėtis (ir 
džiaugtis) kaip godžiai žmonės rin
kosi ir pirko senas knygas. Žinoma, 
padėjo ir tai, kad kiekviena kainavo 
tik 1 dol. „Draugo" redakcijos dar
buotojos Ina Stankevičienė ir Dalia 
Sokienė vos spėjo aptarnauti knygų 
pirkėjus. O kiti, ieškodami knygų, 
užsuko ir į administracijos salę, kur 
stalai taip pat lūžo nuo senesnių ir 
pačių naujausių leidinių. Ir kas gali 
dabar pasakyti, kad lietuviai nesido
mi knygomis, jų neperka, neskaito! 

šventė gamtoje — ne vien penas 
dvasiai. Reikia pasirūpinti ir kūnu, 
tad eilutės susidarė ir prie skanių 

ia ir .ucia A d o m e Daug i rdo vadovaujamas ansambl is Vėjelis 

Gegužines svečiu nuota ika — puik i . 

las buvo... kugelis. O Racine Bakery 
tikrai moka kepti skanų kugelį 
(žinoma, buvo ir kitokių skanumy
nų, netrūko ir kavutės su pyragais). 

Kas ką atliko, darbavosi, patar
navo ar kitaip prie šventės pasiseki
mo prisidėjo, pavardžių sąrašą pa
teiks direktorių valdybos pirmi
ninkė Marija Remienė, kuri visais 

pietų, kur populiariausias patieka- tais „smulkiais", bet labai reikalin-

- • - - • - • • • • • • i 
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Nuotraukos Jono Kuprio. 

gaiš, reikalais rūpinosi. Kol visų pa
vardžių nežinome, geriau jų nemi
nėsime, o tik nuoširdžiai dėkojame 
toms darbščioms rankoms ir mylin
čioms lietuviškoms širdims, kurios 
nepagailėjo laiko nei jėgų ir prisidėjo 
prie „Draugo" rudens šventės pasi
sekimo. 

Pasisekimu abejoti netenka. 
Daug prie pakilios nuotaikos pri
sidėjo gražus būrys lietuviško jauni
mo, atlikęs dalį programos. Tai 
Adomo Daugirdo suburtas berniukų 
ir mergaičių choras, pasivadinęs 
smagiu „Vėjelio" vardu. Šie jaunuo
liai žada dalyvauti ir 2006 m. 
Čikagoje vyksiančioje Dainų šventė
je. Nors mikrofonai nebuvo labai 
veiksmingi, dainininkams tai nesu
trukdė entuziastingai padainuoti 
tris dainas: „Jaunimo giesmę", „Mū
sų dienos kaip šventė" ir „Skanu". 
Buvo smagu matyti, kad, prieš dai
nuojant paskutinę dainą, iš publikos 
prisijungė pora mergaičių — mat jos 
lietuviškoje mokykloje šią dainą jau 
mokosi (ji įtraukta į Dainų šventės 
repertuarą). Beje, daina „Skanu" 
yra sukurta vieno „Vėjelio" daini
ninko — Kęstučio Daugirdo. Sveiki
name ir džiaugiamės! 

Programai pasibaigus, šventės 
dalyvius linksmino Algimantas Bar-
niškis su savo nuotaikinga, visiems 
priimtina ir visų mėgstama muzika 
bei dainomis. Ir kaip buvo įmanoma 
(ypač po gerų pietų) nepajudėti ant 
šokiams skirtos medinės aikštelės? 
Kam neliko vietos ant grindų, šoko 
ant žolės. Šoko ir šoko, dainavo ir 
dainavo, kol pradėjo temti, o padan
gėje vis labiau būriavosi tamsūs 
audros debesys. Visgi nelijo — nors 
visur aplink siautė net audros, laužė 
medžius, trankėsi perkūnas. Kažko
kiu stebuklu gamta šį kartą vėl buvo 

„gera" „Draugui", gal ir dėl to, kad 
mūsų dienraštis į šventę atvyko, pa
sipuošęs nauju rūbu: pakeitęs 96 
metus turėtą išvaizdą, na, ir pusla
pių skaičių. Su šeštadieniniu priedu 
„Menas, literatūra, mokslas" „Drau
gas" turėjo net 24 puslapius. Susi
rinkusieji pasikeitimus sutiko labai 
pozityviai, sveikino už „atjaunėjusį" 
dienraštį. Tikime, kad ši išvaizda 
patrauks dar daugiau draugų į 
„Draugo" skaitytojų eiles. 

Šventės gamtoje — gera proga 
susitikti seniai matytus pažįstamus, 
susipažinti su naujais. Tarp „Drau
go" rudens šventės svečių buvo ir iš 
tolimesnių vietovių atvykusių (net iš 
Cleveland, OH), ir vyresnio amžiaus, 
ir jaunų, jau čia gimusių šeimų (šie
met jų atvyko ypač daug) su vaiku
čiais, kuriems taip pat buvo pra
mogų, ir seniai šiame krašte gyve
nančių, bet netrūko ir neseniai atvy
kusių. Visiems žaliame (po vasaros 
kaitrų žolė jau buvo atsigavusi, 
gražiai sužaliavusi), vešliomis eglė
mis apaugusiame, t. marijonų sode 
buvo vietos ir geros nuotaikos. 

Ačiū atvykusiems, ačiū visiems, 
prisidėjusiems prie šventės ruošos. 
Susitikime dar dviejuose „Draugo" 
renginiuose: spalio 15 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre vyksiančiame „Ret-
ro" (iš Los Angeles, CA) koncerte — 
„Nuo robakso iki kabareto" (taigi, 
visiems bus ko pažiūrėti ir pasi
klausyti), o spalio 16 d., sekmadienį 
— „Draugo" tradiciniame pokylyje, 
kur taip pat dalį programos atliks 
„Retro". Beje, pokylio metu bus 
traukiami laimingieji bilietėliai. Ar 
jau grąžinote „Draugo" adminis
tracijai bilietėlių šakneles? Jei ne, 
paskubėkite, nes laiko nedaug. 

Danutė Bindokienė 
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[ŽYMAUS KOMPOZITORIAUS 
IR DIRIGENTO NETEKUS 

Pagal kompozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko laidojimo dieną įdėtą „The 
Boston Globė" korespondento C. C. 
Gross straipsnį — velionio muzika 
įvertinta ir Bostone, ir Lietuvoje, 
kur buvęs laikomas vienu įtakin
giausiu šiuolaikinės muzikos kom
pozitorių ir dirigentų, ligi 1944 m. 
dirigavusiu arti 1,000 Vilniaus Fil
harmonijos orkestro koncertų bei 
Vilniaus Valstybinės operos spek
taklių. * 

Berklee muzikos kolegijos prof. 
John Bavicchi, kuris su velioniu 
buvo kolegomis arti 50 metų, api
bendrinęs jo muziką kaip turinčią 
savąją „varomąją jėgą" (selfgenera-
ting) su nenutrūkstamu originalios 
idėjos vystymu, kol kūrinys pasiekia 
pilnumą. Be to, jis teigęs, kad velio
nio gyvenimas ir kūryba turį pa
našumą: „Ką dabar veiki — tai 
nulemia veiklos kryptį" (What you 
ar doing now determines where you 
are going). Jo kūrybai daug įtakos 
daręs II pasaulinis karas, kada 
Kačinskas ir jo žmona Elena (Sle-
vaitė) tapę pabėgėliais iš sovietų 
okupuotos Lietuvos. 

Korespondentas pamini velionio 
įgytą išsilavinimą Klaipėdos valsty
binėje ir Prahos konservatorijose, jo 
sukurtą operą* „Nonet", kurios prem
jera buvusi Tarptautiniame šiuo
laikinės muzikos festivalyje, įvyku
siame 1938 m. Londone — šalia ven
grų kompozitoriaus ir pianisto Belą 
Bartok. Toliau pamini velionio sim
foninius koncertus su Augsburgo 
miesto, Prahos radijo ir Dubrovnik 
(Jugoslavijos) simfoniniais orkest
rais, gyvenant pokario Vokietijoje, o 
vėliau, nuo 1950 m., su Melrose sim
foniniu orkestru jau Amerikoje. 

Nuo 1967 m. velionis dėstęs 
Berklee kolegijoje dirigavimą ir 
kompoziciją, iš kur po 19 metų išėjęs 
į pensiją. Kolegija dažnai atlikusi jo 
kūrinius — ir jam profesoriaujant, ir 
išėjus pensijon. 

1991 m. jis nuvykęs į Lietuvą, 
kur buvęs už savo kompozicijas ap
dovanotas premija, o grįžus, sulau-

jeronimas Kačinskas. 

kęs ir savo kolegijoje pagerbimo, 
kurio metu buvusios atliktos 3 jo 
kompozicijos. 

Jeronimas Kačinskas — kom
pozitorius, dirigentas, pianistas — 
mirė nuo vėžio rugsėjo 15 d. Marian 
Manor prieglaudoje, esančioje pie
tiniame Bostone. Jis buvo 98 metų. 
Nuliūdusi likusi jo žmona Elena — 
64 metus buvusi jo gyvenimo paly
dove — ir pusbrolis Ken bei pus
seserė Marie Kachinski, abu Pea-
body — Boston priemiestyje. Rug
sėjo 19 d. po laidotuvių Mišių Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje, kompozi
torius Jeronimas Kačinskas pa
laidotas Dangaus Vartų kapinėse 
Putnam, CT. Laidotuvės buvusios 
privačios. 

*Korespondentas klydo, pava
dindamas Kačinsko kūrinį *Nonet" 
opera. Tai, iš tikrųjų yra kamerinis 
kūrinys penkiems pučiamiesiems ir 
keturiems styginiams instrumen
tams — nonetus. 

Faustas Strolia 

A t A 
ALEKSUI ŽAKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Lietuvoje likusias se
seris ANTANINĄ ir MARYTĘ su šeimomis, marčią 
ZENONĄ ŽAKIENĘ, anūkus JŪRATĘ ir SIGITĄ bei 
kitus gimines ir draugus. 

Viktorija ir Pranas, 
krikšto duktė Vyta, 

Algimantas, Raimundas ir 
Klaudijus Adomaičiai 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2005 m. spalio 3 
d., sulaukęs 101 metų mirė mūsų mylimas Tėvas, Senelis ir Pro
senelis -

A f A . 
ANTANAS VALAITIS 

Gimė 1904 m. Valių kaime, Žvirgždaičių-valsč., Marijam
polės apskrityje. 

Lietuvoje ir Vokietijoje buvo mokytojas. 
Nuo 1950 m. gyveno Cleveland, OH. Su žmona a.a. Veronika 

užaugino 6 vaikus — Aldoną, Kęstutį, Algimantą ir Gintautą, 
a.a. Vytautą ir a.a. Rimą. 

Nuliūdę liko vaikai, marčios, 18 anūkų su šeimomis ir 28 
proanūkai. 

Visą savo gyvenimą a.a. Antanas sielojosi Lietuvos reikalais, 
buvo didelis lietuviškos spaudos mylėtojas ir rėmėjas bei 
nuoširdus aukotojas Lietuvos reikalams. 

Atsisveikinimas su velioniu vyks Jacobs laidojimo namuose, 
Cleveland, OH, trečiadienį, spalio 5 d. nuo 6 v.v. iki 9 v.v. 

Laidotuvių Mišios spalio 6 d. 9:30 v.r. Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos šventovėje. 

Negalintys dalyvauti laidotuvėse, prašome pasimelsti už ve
lionio sielą. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti „Vaiko vartai į mokslą" 
(„Child's Gate to Learning'') organizacijai, kuri remia beglobius 
vaikus Lietuvoje. 

Liūdinti šeima 

A t A 
PETRONĖLEI STANIŠKIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui DŽIU
GUI, dukrai ROMAI, jų šeimoms ir giminėms. 

Ateities klubas 

A t A 
JONUI ČIPKUI 

mirus, tėvams DANAI ir STASIUI ČIPKAMS, gi
minėms ir artimiesiems, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Ateities klubas 

A t A 
ROMUI BARTUŠKAI 

staiga mirus, mūsų mielom sesėm RAMUTEI BAR-
TUŠKIENEI ir DANUTEI KORZONIENEI reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Verpstės 

Parlamente politikai sėdi su skėčiais 
Rumunijos parlamente poli

t ikams teko sėdėti su skėčiais, 
kai pro neseniai atnaujinto pastato 
lubas pradėjo lašėti lietaus van
duo. Parlamentarai turėjo šluos
tyti savo stalus ir persėsti į kitas 
vietas, kad ant jų nelašėtų van
duo. 

Kai kurie parlamentarai dėl 
prastos Parlamento rūmų, vieno 
didžiausių pasta tų pasaulyje, 

būklės kaltino buvusį diktatorių 
Nicolae Ceausescu. 

Tačiau kiti teigė, kad už tai yra 
atsakinga viena statybos kompani
ja, kuri už atnaujinimą susižėrė 
daug pinigų. • 

Pagrindinis pastato architek
tas Anca Petrescu nurodė, kad per 
daugiau kaip 30 valandų trukusį 
lietų iškrito daugiau vandens, 
negu gali nutekėti drenažo sis

tema. 
Rūmus, kurie dažnai laikomi 

N. Ceausescu megamanijos sim
boliu, nuo 1984 iki 1989 metų statė 
400 architektų ir 20,000 dar
bininkų. 

Neseniai jie buvo atnaujinti ir 
pervardyti Rumunijos parlamento 
būstine. 

ELTA 

Sustabdė eismą 
Viename Vokietijos greitkelyje 

pavojingos gyvatės sustabdė eis
mą, kai apvirto jas vežęs automo
bilis. Tarp egzotiškų roplių, paskli
dusių po judrų kelią, buvo nuodin
gosios angys, smaugliai ir iguanos. 

Kol pagalbos tarnybos surinko 
egzotiškuosius bėglius, kelią teko 
uždaryti. Per avariją nė vienas 
gyvūnas nenukentėjo. 

ELTA 
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•Aukos BALFo vajui bus renka
mos Lemonte, Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos prieangyje, spalio sekma
dieniais po 9 ir 11 v.r. šv. Mišių. 

•Lietuvių opera kviečia į poky
lį, kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 
19 d., Jaunimo centre, Čikagoje. 
Kreiptis į renginio vadovą Jurgį 
Vidžiūną, tel. 773-767-5609. 

•Čiurl ionio galerijoje Jaunimo 
centre (5620 S. Claremont Ave., 
Chicago IL) dailininkė Liucija 
Kryževičienė pristatys instaliacijas, 
tekstilės darbus ir monotipijas. 
Parodos „Sugrįžimai" atidarymas 
spalio 7 d., 7:30 v.v. Atidaryme daly
vaus ir autorė. Maloniai visus kvie
čiame dalyvauti. 

•Spa l io 9 d., 12:30 v.p.p. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemont vyks „Pabendravimo pie
tūs". Vietas prašome iš anksto už
sisakyti pas V. Gvildienę, tel. 630-
271-9136. 

• Spalio 8 d. tėvų jėzuitų 
koplyčioje (Della Strada) ir Jaunimo 
centre apsilankys Čikagos vyskupas 
Gustavo Garcia-Siller. 12 v.p.p. vyks 
šv. Mišios, kuriose dalyvaus Čikagos 
lituanistinės mokyklos mokytojai ir 
mokiniai; 1 v.p.p. vyks Jaunimo cen
tre įsikūrusių organizacijų veiklos 
pristatymas, kuriame dalyvaus Jau
nimo centro, šeštadieninės litua
nistinės mokyklos, -Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro, Pedagoginio 
lituanistikos instituto, Moterų klu
bo, Čiurlionio galerijos ir kt. organi
zacijų vadovai. 

• Spalio 8 d., 6 v.v. laikraštis 
„Dirva" švenčia 90-ies metų jubi
liejų. Ta proga ruošiama iškilminga 
vakarienė. Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimas vyks spalio 7, 
8,' 9 dienomis Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose Čika
goje. Tautinės Sąjungos nariai ir 
svečiai kviečiami Seime ir iškilmin
goje vakarienėje gausiai dalyvauti. 
Dėl informacijos skambinti tel. 708-
499-2172. 

•Nor int i ems pasiskiepyti nuo 
gripo! Vyresnio amžiaus žmonės 
(per 60 metų amžiaus), norintys pa
siskiepyti nuo gripo gali kreiptis į 
šią medicininę įstaigą: spalio 21 d. 
ir lapkričio 15 d. Southvvest Se-
nior Center, 6117 S. Kedzie. Darbo 
laikas nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po 
pietų. 

•Sekmadienį , spalio 16 d. 12:30 
vai. p. p. PLC (14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439) didžiojoje salėje 
įvyks susitikimas su LR Užsienio 
reikalų ministerijos Amerikos, Af
rikos, Azijos ir Okeanijos departa
mento direktoriumi ambasadoriumi 
Jonu Paslausku. Svečias pasidalins 
mintimis apie Lietuvos ir JAV san
tykius. J. Paslauskas yra dirbęs LR 
ambasadose JAV ir Kanadoje, o pas
taruosius 6 metus buvo LR amba
sadoriumi Baltarusijoje. Visus malo
niai kviečiame į susitikimą. 

• Čikagos Lietuvių futbolo 
klubas „Lituanica" rengiasi pami
nėti svarbią sukaktį - 55 metų gy
vavimo jubiliejų, kuris rengiamas 
lapkričio 19 d., šeštadienį, 6:30 p. p. 
PLC didžiojoje salėje. Vakarienės 
metu trumpai kalbės sukaktuvi
ninkai, bus apdovanojami klubo pa
sižymėjusieji. Visus linksmins brolių 
Švabų orkestras. Norintys dalyvau
ti, prašome skambinti Laimai Gla-
vinskienei tel. 630-323-6302. 

• J A V LB Švietimo taryba ruo
šiasi skirti „Švietimo premiją" mo
kytojui, kuris ilgus metus dirbo švie
timo darbą lituanistinėse mokyk
lose. Kviečiame lietuvių visuomenę 
siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV 
gyvenančių lituanistinių mokyklų 
mokytojų, kurie pasižymėjo lietu
viško švietimo srityje, vadovėlių ir 
knygų leidime/redagavime ir ilgus 
metus dirbo ar tebedirba mokytojo/ 
vedėjo pareigose. Pasiūlymus siųsti 
adresu: Lithuanian Educational 
Council, 1501 Valecroffc Ave., West-
iake Village, CA 91361. Vertinimo 
komisiją sudaro JAV" LB Švietimo 
taryba, kurios pirmininkė yra Dalilė 
Polikaitienė. Švietimo premija 2001 
m. buvo įteikta Jonui Kavaliūnui, 
2002 m. direktoriui Juliui Širkai, 
2003 m. buv. Pedagoginio lituanisti
kos instituto direktorei Stasei Peter
sonienei, 2004 m. buv. Maironio, New 
York, mokyklos mokytojai ir vedėjai 
Elenai Ruzgienei. 2005 m. Švietimo pre
mijos mecenatas yra Lietuvių fondas. 

• Lapkričio 27 d. 1:30 p . p . Pala i 
mintojo J. Matulaičio misijoje (14911 
127th Street, Lemont, IL) įvyks sak
ralinės muzikos koncertas. Koncerte 
dalyvaus vargonininkė Solveiga Pa
lionienė, solistės Nida Grigalavičiū
tė, Genovaitė Bigenytė, Nijolė Peni-
kaitė ir smuikininkė Dainora Petke
vičiūtė. Tel. pasiteiravimui: 630-257-
2330 (Milda Tallat-Kelpšienė) arba 
708-974-0591 (Irena Vilimienė). 

Skelbimai 
Advoka tas 
Jonas Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

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

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
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, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaDe *2300 Chacago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

966 

i r t m ausiu metu ruošiasi 
cjįįjntar c dirbiniu kolekcija. 
tautodailininkė, muziejaus 

-e : . . ikagoje p Vaitaitienė kartu 
tautodailės paroaa: margučių 

ralzeko lietuviu kultūros muziejus 
ž i ū r e , zrv.s p a - c a y t : ^ 5 u . : " c - ; '. a: ;:alt;er"ė; 
Paulina Vaitatti-r e buvo dai 
Moterų gildlci d rėkto ė Su 
su Mary Kraucnunas organiZuoaa, 
marginimo ir šiaudinuku kūrimo užsiėmimus. Nuotraukoje muziejaus 
Moterų gildijos narės: sekretore Irene Norbut, salės kuratorė Eleanor 
Katauskas, direktorė Man, Kraucnunas ir cirmtninkė Scottie Žukas nau
jojoje vitrinoje eksponuoja Paulinos Vartaitienės gintaro dirbinių kolek
ciją. 

Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rdv Chicago, tel. pasiteiravimui 
773-582-6500. Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. 

Ritos janz nuotr. 

„Draugo" gegužinės talkininkai 
Nė vienas renginys neįvyktų be 

pagalbininkų. Šių metų „Draugo" 
gegužinėje dirbo gražus būrys tal
kininkų. Dienraščio administracija, 
valdyba ir taryba nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie savo darbu prisidėjo 
prie gegužinės organizavimo. 

Prie laimėjimo stalo talkino: 
Salomėja Daulienė, Alina Vadei-
šienė, Nijolė Grigaliūnienė, Stasė 
Korės, Monika Gudaitienė, Albina 
Ramanauskienė, Hedvina Dainienė, 
Olimpija Baukienė, Vytautas Senda, 
Antanas Valavičius, Aurelija Kriau
čiūnienė. 

Vaclovas Momkus, Vitalis Le-

keckas, Rudolfas Valdukaitis ir 
Jurgis Vidžiūnas siūlė gegužinės 
svečiams atsigaivinti. 

Sesutės Onytė ir Marytė Paš-
kutės, pasitelkusios į pagalbą Rimą 
Polikaitytę, dažė vaikučiams vei
delius. 

Dalia Sokienė ir Ina Stanke
vičienė gegužinės dalyviams siūlė 
įsigyti knygų. 

Išalkusius svečius vaišino Dana 
Bazienė, Aldona Lapinskienė, Irena 
Kelerienė, Matilda Marcinkienė, Ju
ze Ivašauskienė, Aldona Gurskienė-
Sadauskienė, Ona Gintautienė, Vy
tas Abarius, Irena Polikaitienė. 

Gegužinės dalyviai isigiįo daug loterijos laimėjimu r. lono Kuprio nuotr 

yy s** kviečia visuts 
savo skaitytojus ir rėmėjus 
[ kasmetini „Draugo" pokyli, kuris įvyks spalio 16 d., 

hž? 

& 

4 v.p.p. ,,Paradise" pokylių salėje, 
9220 S. Harlem Ave., Bridgevievv, IL. 
Pokylio meniną programą atliks „Retro" 

kolektyvas iš Los Angeles, C A. 
Bilietus galite įsigyti „Draugo" administracijoje. 

ff/7 Adresas: 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 
- 60629, tel. 773-585-9500. 


