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Vyksta didžioji Europos migracija 

Londono „Gatwick" oro uostas, į kurį atvyks) *iai Rytų europiečių. 

L o n d o n a s , spalio 22 c. BNS junges ES prisijungė 10 nauju na-
— Pasirodo, kad niūrūs pesimistai rių, o Didžioji Britanija aštuonių 
buvo teisūs. Vos tik prie Europos Są- bendrijos naujokių piliečiams leido 

laisvai atvykti į šalį, ją užplūdo Rytų 
Europos šalių piliečių banga, rašo 
Didžiosios Britanijos dienrašt is 
„The International Herald Tribūne". 

Kas mėnesį į šalį atvyksta vidu
tiniškai 16,000 lietuvių, lenkų, lat
vių ir kitų „rytiečių". Jie dirba auto
busų vairuotojais, pagalbininkais 
žemės ūkyje, dantistais, padavėjais 
ir pardavėjais. J ie keičia Londono 
veidą ir kuria slaviškas ir baltiškas 
„salas", kur rauginti agurkai ir len
kiškas alus tampa didžiuliu delika
tesu, o lenkiškai a r lietuviškai kal
bančių žmonių gali sutikti dažniau 
nei kalbančiųjų angliškai. 

Tačiau tuo pat metu niūrieji pe
simistai ir klydo. Daugianacionalinė 
Didžioji Britanija naujuosius darbi
ninkus sugėrė lyg kempinė. Nedar
bas šalyje siekia istoriškai žemą lygį 
— 4.7 proc., o ekonomika ir toliau 
sparčiai auga. 

Nuo 2004 metų gegužės Jungti-

„Darbiečiai" nori būt i t ikr i , kad 
A. Brazauskas „švarus" 

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) — 
Seimo konservatorių inicijuojamą 
premjero Algirdo Brazausko šeimos 
verslo reikalų parlamentinį tyrimą 
remiantys „darbiečiai" sako norin
tys, kad būtų galutinai išsklaidytos 
abejonės dėl A. Brazausko šeimos 
verslo švarumo. 

„Pasirašiau, nes nenoriu, kad 
būtų aštr inama ta tema, kad būtų 
visiškas aiškumas. Be to, ir pats mi
nistras pirmininkas Vyriausybės va
landoje Seime yra sakęs — 'su
kurkite komisijas, ištirkite'. Taigi ir 
pats premjeras suteikė motyvą", — 
sakė Seimo darbo partijos frakcijos 

seniūnė Loreta Graužinienė, aiškin
dama, kodėl pasirašė po raginimu 
sukur t i laikinąją par lament inę ko
misiją A. Brazausko šeimos verslo 
skaidrumui ištirti. 

Tyrimą siūlantys konservatoriai 
yra opozicijoje socialdemokrato A. 
Brazausko vyriausybei, o „darbie
čiai" — valdančiosios koalicijos na
riai. 

Seimo Darbo partijos frakcijos 
seniūnės pavaduotojos Dangutės Mi-
kut ienės teigimu, būt ina siekti di
desnio skaidrumo valstybėje. 

, ,Premjeras y ra ga rbaus am
žiaus žmogus, N u k e l t a į 6 ps l . 

Prezidentas pasirinko prokurorą 
Vilnius, spalio 21 d. (BNS) — 

Prezidentas Valdas Adamkus nau
juoju generaliniu prokuroru pasirin
ko Algimantą Valantiną, dabar va
dovaujantį Vilniaus miesto 2-ajam 
apylinkes teismui. 

Apie savo sprendimą po po
kalbio su A. Valantinu pranešė pats 
prezidentas. 

Pagal įs tatymus, generalinio 
prokuroro paskyrimui septynerių 
metų kadencijai turi pritarti Sei
mas. 

V Adamkus teigė tikįs, kad jau
nas, tačiau patyręs teisininkas bus 
nepriklausomas nuo bet kokių poli
tinių organizacijų, politikų ar įtako-
jimų iš šalies ir visuomet vadovausis 
Konstitucija bei teisės aktais. 

„Aišku, kad prisiimant šias pa
reigas jam teks įvykdyti tam tikras 
struktūrines reformas, galbūt net ir 
personalines. Naujajam generali
niam prokurorui teks uždavinys ats-

imantas Yalantinas 
Tomo Bauro ELTA) nuotr. 

ta ty t i visuomene? pasitikėjimą šia 
įstaiga. Be viso šito. teks ir su
st ipr int i teisės žinybų tarpusavio 
bendradarbiavimą", — savo viltis 
dėstė šalies vadovas. 

V. Adamkus prisipažino, jog šios 
prezidento kadencijos t ikslas, kad 
„galų gale Lietuva turė tų generalinį 
prokurorą, N u k e l t a į 6 psl. 

Geriausiai 
Lietuvą 

pristato gamta 
Vilnius, spalio 21 d. (BNS) — 

Lietuvos gyventojų nuomone, ge
riausiai Lietuvą pristato jos gamta. 
Tai paaiškėjo pasibaigus Užsienio 
reikalų ministerijos skelbtam nuo
traukų konkursui „Tai, ką turime 
geriausio", — sakoma URM praneši
me spaudia. 

Konkurse dalyvavę Lietuvos gy
ventojai atsiuntė daugiau nei 700 
nuotraukų, kurios, autorių nuomo
ne, ger iausiai atspindi Lietuvos 
įvaizdį. Iš jų daugiau nei pusė nuo
traukų skirta gamtai — miškams, 
upėms, ežerams, augmenijai ir gy
vūnijai. 

Penktadal is Lietuvos žmonių, 
atsiuntusių nuotraukas į konkursą, 
mano, kad geriausiai mūsų šalį re
prezentuoja kultūriniai bei istoriniai 
paminklai — pilys, bažnyčios, skulp
tūros. 

Dvylika procentų nuotraukų au
torių atkreipė dėmesį į žmones. 

Po lygiai pasiskirstė Vilniaus 
miesto ir pajūrio gerbėjų nuotraukos 
— joms pirmenybę atidavė po de
šimtadalį konkurso dalyvių. 

Visos gautos nuotraukos y ra 
skelbiamos ministerijos tinklalapy-
je, už labiausiai patikusią nuotrau
ką galima balsuoti iki spalio 28 die
nos. 

Geriausiai įvertintų nuotraukų 
autorius Užsienio reikalų ministeri
ja apdovanos specialiais prizais, be 
to, nuotraukos, jų autoriams suti
kus, bus panaudotos Lietuvą pa
sauliui pristatančiuose albumuose, 
žurnaluose, kituose informaciniuose 
leidiniuose. 

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

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

nėję Karalystėje dirbti panoro dau
giau nei 230,000 žmonių iš Rytų Eu-' 
ropos — gerokai daugiau nei progno
zavo šalies vyriausybė. Tokį euro
piečių judėjimą galime drąsiai va
dinti viena didžiausių pastarųjų de
šimtmečių gyventojų migracijų, rašo 
„The International Herald Tribūne". 

Tačiau, nepaisant didžiulio ant
plūdžio, Didžiosios Britanijos vy
riausybė vis dar skundžiasi, kad sta
tybų ir Nukelta į 6 psl. 

Iš ateitininkų veiklos. 
Sveikiname Amerikos 
Lietuvių tarybos 
sukaktuvinį kongresą. 
LR Premjeras vengia 
skaidrumo. 
Šeštadieninis priedas: 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Lietuvos istorijos 
paradoksai. 
Nauja „Medicare" knyga. 
Lietuviui kunigui į teiktas 
„Cure d' Ars" žymuo. 
I r aš t en buvau. 

V a l i u t ų san tyk i s 
1 USD — 2.863 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų Gyvenimo 
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Kun. Gintaras Vitkus !aiko šv. Mišias Sendraugiu stovykloje. Dainavoje. Nuotrauka Vinco Staniškio 

Žymus žmonės Sendraugių ateitininkų stovykloje - II 
Praėjusią savaitę, šio reportažo pirmoje dalyje, skaitėte apie Sendraugių 
stovykloje, vykusioje š.m. liepos 24-31 d., Dainavoje, vyresniųjų užsiėmi
mus — paskaitas, bet nuotraukose matome, kad stovykloje visgi gausu 
jaunimo. Čia tęsiam-Rūtos Gaškienės įspūdžius apie ne vien vyresniųjų, 
bet ir jaunimo kūrybinius pasirodymus šioj populiarioje stovykloje. 

Ruta Gaškienė 

Dievo duotais talentais dalinosi 
ne t ik svečiai ir ne tik per pas
kaitas, bet ir patys stovyklau

tojai „Kūrybos kavinėje" ketvirtadienį 
vakare. Šiame visiems ski r tame juoko 
pilnam vakare talentingieji (ir drą
siausieji) mūsų tarpe dainavo, dekla
mavo, šoko ir skaitė. Atsirado gitarų, 
paukščių, „Nijolė" iš Lietuvos, akorde
onas, šokėjų, negirdėtų eilėraščių ir 
kavos puodukų. Vaikai, kai kurie tik 
tą dieną išmokę talentingo studento 
ateitininko parašytą dainą apie sriubą 
(kurią girdėsime ateinančioje Dainų 
šventėje), buvo įvadas į bendrą daina
vimą, į kurį visus žiūrovus įjungė mū
sų mielas stovyklautojas ir lietuvių 
tarpe pasižymėjęs muzikas Darius 
Polikaitis. 

Stovyklautojų tarpe atsirado ne 
tik aktorių, bet ir dramaturgų. Penk
tadienį vakare Baltųjų rūmų salė pa
virto teismo sale. Šio kūrybingo vaidi
nimo tekstą paruošė stovykloje pasižy
mėjusi koldūnų virėja, advokatė Daiva 
Majauskienė. Buvo iškelta tokia „by
la" : Dainavos akcininkai ir stovyklau
tojai prieš Dainavos tarybą. Pasirodo, 
taryba nusprendė parduoti dalį Dai
navos stovyklavietes ir už tuos žadėtus 
15 milijonų dolerių padaryti „pagerini
mų". Akcininkai norėjo palikti Daina
vą didelę ir nepakeisti šios „mažosios 
Lietuvos" gamtos. Kaltintojų 'akcinin
kų) advokatė Daiva Juris ienė (Daiva 

Majauskienė) iš firmos „Tiesiai ir ly
giai" ir Dainavos tarybos gynėjas didž. 
gerb. Arūnas Prokuroras (Arūnas Poli
kai t is ; iš firmos „Sukam ir smarkiai" 
abu turėjo progą pristatyti tris liudi
ninkus, kad įtikinti prisiekusiuosius, 
ant kurių pečių užkrauta visa Daina
vos ateit is . 

Liudininkų tarpe susipažinome su 
kunigaikštiene Ona, Vytauto Didžiojo 
žmona (Rūta Mikulioniene), kuri at
vyko iš XIV šimtmečio patvirtinti , kaip 
svarbu išlaikyti Lietuvos (Dainavos) 
žemes ir kalbą, net jei reikėtų pasiau
koti. Sekantis liudijo garsiausias lie
tuvis teniso žaidėjas Vitas Gerulaitis 
(Aras Žlioba) apie sporto aikštės išsau
gojimą, nes sportas mus jungia. Toliau 
iš praeities atskrido į teismą garsieji 
l akūna i Steponas Dar ius ir Stasys 
Girėnas (Vainis Aleksa ir Paulius Ma
jauskas) . Gynybos advokatas pirmiau
siai kvietė gerb. Lietuvos Respublikos 
prezidentą Valdą Adamką (Praną 
Pranckevičių), kuris priminė, kad Lie
tuva nėra didelė, bet „kylanti jėga," ta
čiau pripažino EPA studiją apie gam
tos svarbą. Dalia Grybauskaitė (Danu
tė Balčiūnaitė Solar), buvusi Lietuvos 
finansų ministrė, dabart inė ES finan
sų ministrė pristatė „Povver Point" 
analizę, bandydama įrodyti pelno svar
bą, nors prisipažino mėgstanti atosto
gauti savo dvare Nidos gamtoje... 

Gal mažiausiai mums pažįstamas 
liudininkas „už" Dainavos pardavimą 
tai architektas Laurvnas Stuoka Guce-

Bronius Polikaitis pasakajo prie laužo Sendraugiu stovykloje Dainavoje. 

vičius (architektas Gintaras Lietuv
ninkas), kuris gyveno XVIII amžiuje ir 
suprojektavo Vilniaus katedrą. Vil
niaus rotušę, Verkių rūmus, ir t.t. J is 
parodė savo Dainavos plano brėži
nius su pagerinimais: pasitikimo cen
trą su fontanu, garažą ir golfo ma
šinėles (nuvykti į kambarius), svei
katos centrą ir sporto klubą dabarti
n i ame pušyne, Rambyno vandens 
parką su nuošliaužomis nuo kalno, 
naują sporto aikštę, viešbučius vietoje 
namelių, restoraną ir „Starbucks" 
kavinę vietoje valgyklos. Tokie įtiki
nantys piešiniai, kad niekas negalėjo 

Ateitininkų šalpos fondo 
narių susirinkimas ir pokylis 

Ateitininkų šalpos fondo narių 
suvažiavimas įvyks lapkričio 19 d. 
Ateitininkų namuose, Lemont. 

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

Ateitininkų kalendorius 
Dėmesio centro valdyboms, 

globėjams, skyrių ir draugovių 
pirmininkams 

Prašom jūsų visų paskelbti savo 
numatytus susirinkimus ir parengi
mus „Ateitininkų kalendoriuje" Ka
lendorių tvarko Lidija Ringienė, el-
paštas: l.ringus@attbi.com Parašy
kite kas vyksta, kur, kokiomis datomis 
ir su kuo susisiekti, ir Lidija įtrauks į 
kalendorių. Šį visų ateitininkų veiklos 
kalendorių galima rasti in ternete: 
www.ate i t i s .org — ten pamatysite 
kiek daug ateitininkai veikia ir gal 
patys susigundysite įsijungti! 

ŠAAT rinkimai 
Šiaurės Amerikos ateit ininkų 

tarybos (ŠAAT) rinkimai vyks 2006 m. 
sausio/vasario mėnesį. Kandidatus i 
SAAT gali pasiūlyti kiekvienas ateiti
ninkas, atsiųsdamas sutinkančio/ios 
kandidatuoti užpildytą ,,Kandidato/ės 
siūlymo j SAAT" formą Tarybos nomi
nacijų komisijai, Loretai Grybaus-
kionei. 72 Šilo Ridge Rd.. Oriand Park, 
I L 60487. tel. 708-349-7426, ei. paštas: 
vlasr@aoI.com iki gruodžio 1 d. 
Forma galima gauti pas Loretą Gry-
hauskienę arba atsispausdinti iš inter
net o ht tp: / /a te i t is .org/saat / Laukiam 
kandidatu ' 

prieštarauti . Tačiau atsirado eksper
tas l iudininkas Dainavos tarybos rei
kalais (Linas Mikulionisj, pa ts buvęs 
taryboje 8 m e t u s ir savo liudijimu 
„išgelbėjo" Dainavą. Išvada: Dainava 
nebus parduota! (Tačiau gal iš tų sva
jonių kaip Dainavą pagerinti bū tų ga
lima kai ką įgyvendinant ?!) Teisme ne 
tik daug sužinojome apie žymius lietu
vius, bet ir prisi juokėm iki ašarų. 

Nukelta į 5 pusi. 
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PREMJERAS VENGIA 
SKAIDRUMO 

ANDRIUS KUBILIUS 

Teks sukurt i special ią 
Se imo komisija 

Tai, kad premjeras A. M. Bra
zauskas atsisako viešai atskleisti vi
sas savo šeimos nar ių valdomo vieš
bučio veiklos komercines aplinky
bes bei sandorių su I. Pileičik ir jo 
atstovautomis įmonėmis turinį, mus 
verčia galvoti, kad neskaidrių san
dorių ten yra daugiau nei mes ga
lėjome spėti. Bet kurioje Vakarų vals
tybėje premjeras j au seniai būtų 
viešai atskleidęs tokio verslo detales, 
o jeigu ko nors nesugebėtų įtikina
mai paaiškinti, jo partija ar koalici
jos partneriai pradėtų galvoti, ar 
toks asmuo tinka premjero parei
goms. Noriu priminti, kad šių metų 
pavasarį Čekijos premjeras Stanis-
lav Gross, taip pat socialdemokra
tas, tik šiek tiek jaunesnis , atsistaty
dino iš pareigų, nes nesugebėjo vi
suomenei ir savo partijos kolegoms 
įtikinamai paaiškinti visų aplinky
bių, kaip jam pavyko įsigyti praban
gų butą. Lietuvoje, atrodo, yra vi
siškai kitaip. Matyt, kad premjeras 
tikisi, jog pavyks viską tyliai už
gesinti Vyriausiojoje tarnybines eti
kos komisijoje (VTEK), išsaugant 
paslaptyje vykdytų sandorių turinį. 
Neturiu pagrindo nepasitikėti šia 
komisija, nepaisant to, kad jai va
dovauja socialdemokratas, tačiau 
VTEK nagrinėja tik interesų kon
fliktus, o ne sandorių skaidrumą ir 
sąžiningumą. Todėl, jeigu artimiau
siu metu premjeras neras savyje 
drąsos viešai atskleisti visų sandėrių 
detalių, ko mes esame prašę ir raštu, 
mums teks inicijuoti specialią Seimo 
komisiją, kurios sudarymo prašė ir 
pats premjeras. Laiko viešai paaiš
kinti savo šeimos verslo aplinkybes 
buvo pakankamai. Manau, kad šios sa
vaitės pabaigoje, mes apsispręsime 
dėl iniciatyvos pradžios, jeigu iki to 
laiko iš premjero nieko neišgrrsime. 

Paraiškas reikia pateikti 
per 15 d ienų 

Ne vieną kartą raginome prem
jerą rimtai ir strategiškai svarstyti 
elektros energetikos ateitį Lietuvoje, 
taip pat ir branduolinės energetikos 
ateitį. Kaip paprastai , premjeras į 
mūsų raginimus numodavo ranka. 
Tačiau praėjusią savaitę išgirdome 
žinių, kurios rodo, kad ir branduo
linės energetikos perspektyvą Vy
riausybė ir premjeras A. M. Bra
zauskas ruošiasi paversti dar vienu 
neskaidriu bizneliu ar net ir labai 
dideliu bizniu, jeigu turėsime ome
nyje naujos branduolinės elektrinės 
statybos projekto apimtis. Kai bran
duolinėje energetikoje skelbiami 
konkursai, kuriems paraiškas reikia 
pateikti per 15 dienų, galima tik spė
lioti, kuriam iš būsimųjų, bet prem
jerui jau žinomų nugalėtojų toks 
konkursas yra rengiamas. Tenka da
ryti išvadą, kad senoji nomenklatūra 
prieš pabaigą ima karštligiškai sku
bėti dar „prasukti" kokį nors biznelį. 
Šioje vietoje netur iu ką daugiau 
pasakyti, kaip tik paraginti: prem
jere Brazauskai, sustokite! 

Lietuvos univers i teta i 
nepatenka \ pirmąjį 

Europos šimtuką 
Studentai rengiasi išeiti į gatves 

ir pasakyti, ką galvoja apie šios 
Vyriausybes aukštojo mokslo poli
tiką, kuri. kaip ir kitos sritys, tampa 
vis labiau apverktina. Studijų koky

bė tampa tragiška, šalies kon
kurencingumas, kaip skelbia Pasau
lio ekonomikos forumas, krenta , 
geriausi Lietuvos universitetai pa
saulio universitetų reitingų lente
lėse nepatenka tarp pirmojo pen-
kiašimtuko, o Europoje — tarp pir
mojo šimtuko. Visa tai didele dalimi 
yra sąlygota ir to, kad prieš porą 
metų socialdemokratai įgyvendino 
mūsų kritikuotą populistinę univer
sitetų finansavimo reformą, kuri 
universitetus paliko ir be pinigų, ir 
be galimybės tarpusavyje konku
ruoti. O be konkurencijos įsigali sta
gnacija. Studentų demonstracija yra 
atsakas į šios Vyriausybės stagnaci
ją, t rumparegiškumą ir nesuge
bėjimą spręsti pačių svarbiausių 
struktūrinių problemų aukštajame 
moksle, sveikatos apsaugoje ar už
t ikrinant viešąją tvarką. Besirū
pinant tik viešbučių ar panašiais 
asmeniniais verslais galima sulaukti 
ne tik studentų demonstracijų. Kol 
kas tokias demonstracijas galima 
laikyti tik skambučiu, raginančiu 
visą koaliciją pabusti iš premjero 
diktuojamo stagnacinio miego. Ta
čiau visų pirma socialdemokratai 
turi atsiminti, kad nuo tokio žadi
nančio skambučio yra labai netoli ir 
iki paskutinio skambučio. 

Mes skiriame pirmininko 
ir v isos partijos re ikalus 
Artūro Zuoko nesugebėjimas 

europietiškai spręsti savo asmeninių 
problemų ne visos liberalcentristų 
partijos sąskaita pavirto visos parti
jos milžiniška, gal net ir mirtina, 
problema. Kad taip įvykiai klostysis, 
bandėme perspėti dar vasaros pra
džioje. Tokioje raidoje nėra nieko 
stebėtina, — Europa, net ir Lietuva, 
yra patyrusi, kad, neišsprendus va
dovo problemos, partija atsiduria 
ties egzistencijos riba. 

Su korupcija nėra lengva kovoti. 
jeigu nenorima apsiriboti vien dek
laracijomis. Mes Vilniaus miesto sa
vivaldybės taryboje parodėme, kad 
nesitaikstysime su jokiomis mūsų 
narių veiklos dviprasmybėmis. Gai
la, kad visi kiti kovotojai su korupci
ja, pradedant Seimo pirmininku ir 
baigiant socialdemokratais, kau
tynėse su korupcija apsiriboja tik 
deklaracijomis apie pasišventimą 
moraliai politikai, o savo atstovams 
savivaldybėje leidžia elgtis „abonen-
tiškai". Senoji ir naujoji nomen
klatūra labai greitai susivienija ap
link „abonentinį" kvapą. Todėl, 
skirtingai nuo Lenkijos, Lietuvoje 
reikės apsivalyti ne tik nuo senosios 
pokomunistinės nomenklatūros, bet 
ir nuo naujosios — „abonentinės". Ir 
tai bus daroma, nepaisant to, ar 
naujoji nomenklatūra mes iš partijos 
tuos, kurie nebenori gyventi su „abo
nentiniu" kvapu. Galime pasidžiaug
ti, kad tokių, ryžtingai kylančių į 
kovą su „abonentiniu" kvapu ir dėl to 
laikinai nukenčiančių, vis daugėja ir 
„antiabonentinė", antinomenkla-
tūrinė opozicija stiprėja. Mūsų koali
cija su A. Kašėtos vadovaujamais 
„neabonentmiais" liberalais sudaro 
tokios opozicijos pagrindą. Ar norės 
ir kiti prisijungti, pamatysime. 

Mūsų bendradarbiavimas su 
LICS frakcija yra apibrėžtas galio
jančio dokumento, kuris galioja ir 
pasikeitus Liberalų, ir Centro frakci
jos vadovybei — užuot A. Čapliko 
išrinktas A. Kašėta Jeigu dalis A. 
Zuoka remiančiu Liberalu ir Centro 
frakcijos nariu nutars kurti kita 

DANUTE BINDOKIENE 

Sveikiname Amerikos 
Lietuvių tarybos sukaktuvinį 

kongresą 
„Sovietų Rusijai brutalia jėga 

1940 m. okupavus Lietuvą, Ame
rikos lietuviai tuojau subruzdo ieš
koti būdų ir priemonių jai gelbėti. 
Jie t rumpu laiku sujungė visas 
savo jėgas į vieną bendrą organi
zaciją — Amerikos Lietuvių tarybą 
— ir visą savo energiją nukreipė į 
Jungtinių Amerikos Valstybių po
lit inius veiksnius, juos tiksliai 
informuodama, nuolat prašydama 
pagalbos Lietuvai ir lietuviams, 
palaikydama visada Lietuvos bylą 
gyvą, surasdama jai vis naujų 
draugų bei užtarėjų JAV vyriausy
bės ir JAV Kongreso bei Senato 
narių tarpe..." 

Taip suglaustai Amerikos Lie
tuvių tarybos (ALTo) pradžia ir 
tikslai apibūdinami knygoje „Ame
rikos lietuvių taryba", išleistoje 
T1971 m. Čikaga) ALTo 30 m. gyva
vimo ir kovų už Lietuvos laisvę 
sukakt ies proga. Šį savaitgalį 
ALTas švenčia savo 65 m. jubi
liejų, dar kartą suruošdamas kon
gresą, kad apsvarstytų ateities 
veiklos gaires ir kitus, visiems lie
tuviams svarbius klausimus. 

Sukakties metų skaičius dabar 
daugeliui nepadaro ypatingo įspū
džio, nes užsienio, ypač Amerikos, 
lietuvių veiklos kelias nusmaigy-
tas ilgamečio visuomeninio, kultū
rinio ir politinio darbo sukaktimis. 
Tačiau, jeigu į ALTo veiklą pažvel
gsime iš kitos perspektyvos, ma
tysime, kad anksčiau, negu į Vo
kietiją ar kitas Vakarų Europos 
valstybes Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje pasipylė lietuviai pabė
gėliai; anksčiau, negu buvo įsteig
tos jiems stovyklos vokiečių, anglų 
ar pranzūzų zonose; anksčiau, ne
gu gimė Lietuvių (tuomet vadintos 
Tremtinių) bendruomenės mintis, 
Amerikoje jau darbavosi ALTas ir 
buvo išreikalavęs iš JAV Valstybės 
departamento sovietų okupacijos 
Lietuvoje pasmerkimo. 

Šiandien ALTO centro valdy
bai vadovauja Saulius Kuprys, 
tačiau mums džiugu prisiminti, 
kad pirmasis Amerikos Lietuvių 
tarybos iniciatorius buvo tuometi
nis vyriausias dienraščio „Draugo" 
redaktorius Leonardas Šimutis, tą 
pačią dieną (1940 m. birželio 15), 
kai sovietų kariniai daliniai per
žengė Lietuvos sieną, sukvietęs 
Čikagos lietuvių veikėjų pasita
rimą, kas darytina tą tragišką lie
tuvių tautai valandą. Pasitarimo 
dalyviai paskyrė komisiją, kuri 
paruošė ir nusiuntė protesto raštą 

JAV valstybės sekretoriui Cordell 
Hull. 

Nors protesto ir prašymų ak
cija vyko toliau, tačiau L. Šimučio 
pasiūlymas visus lietuvius įtraukti 
į Lietuvai laisvinti organizaciją 
pradžioje daug pri tar imo nerado. 
Kadangi tuo metu Amerikoje veikė 
daug viena kitai priešingų lietuvių 
politinių srovių (juo labiau, kad L. 
Šimutis atstovavo katalikų spar
nui ir dar buvo katalikiško dien
raščio redaktor ius) , a trodė neį
manoma j a s suvienyti bendram 
darbui net ir tada , kai Lietuva at
sidūrė pavojuje. 

ALTo idėjai bręs tant ir sten
giantis išlyginti nesutar imus tarp 
lietuviškų politinių srovių ir orga
nizacijų, visgi buvo susi tar ta rei
kalauti , kad JAV vyriausybė ne
pripažintų Lietuvos okupacijos ir 
Maskvos primestos valdžios. Toks 
pareiškimas iš Vašingtono pasigir
do 1940 m. liepos 23 d., kai laikinai 
ėjęs Valstybės sekretoriaus parei
gas, Summer Welles JAV vyriau
sybės vardu paskelbė, kad Ameri
ka nepripažįsta sovietų smurto ir 
Lietuvos okupacijos. 

ALTo organizator iams ilgai
niui pavyko sulipdyti tarybą, nus
tatyti ir jos veiklos gaires. II pa
sauliniam karui e inant į pabaigą, 
a ts i rado re ika las sus i rūpin t i ir 
lietuviais, dėl artėjaunčios bolše
vikų okupacijos palikusiais savo 
tėvynę. Po ilgų pastangų (tuo metu 
JAV vyriausybė griežtai kontrolia
vo Šalpos fondus, siuntusius aukas 
į užsienį), buvo įkurtas Bendras 
Amerikos Lietuvių fondas — 
BALFas. 

Švenčiant ALTo sukaktį, at
mintyje sumirga anuometinių šios 
organizacijos šulų, kūrėjų ir vei
kėjų pavardės: L. Šimutis, J. Lauč-
ka, St. Biežis, ministras P. Za-
deikis, M. Vaidyla, A. Rudis, A. 
Olis ir daug kitų. Gaila, kad tie 
patys lietuviai-pabegėliai, kuriais 
taip rūpinosi ALTas ir jo pastan
gomis sukur tas BALFas, atvykę į 
JAV, pasirinko laikytis nuošaliai, 
labiau susitelkę į Lietuvių ben
druomenes (pradžioje dar ir 
VLIKo) veiklą. Bet ilgainiui ALTo 
reikšmė buvo pr ipaž in ta ir šis 
organizacijų junginys tebegyvuoja. 
Tebegyvuoja ir „Draugas", kuriam 
daugiau kaip 40 m. vadovavo vyr. 
redaktorius L. Šimutis . Tad svei
kiname sukaktį švenčiantį ALTa. 
linkėdami toliau dirbti mūsų tėvy
nės Lietuvos ir visų lietuvių labui! 

frakciją, mūsų sutartis su A. Kašėtos 
vadovaujama grupe liks galioti to
liau. Mes siūlysime ir A. Zuoką dar 
remiantiems Seimo nariams prisi
jungti prie mūsų sutarties, nepai
sant to, kad jie išeis į kitą frakciją. 
Tokiu būdu mūsų susitarimas galėtų 
tapti jau nebe dvišaliu, bet trišaliu. 
Liberalų ir Centro sąjungos reika
luose mes labai aiškiai skiriame 
pirmininko problemas ir visos parti
jos reikalus, 

O Vilniaus savivaldybėje, kūnai 

vadovauja LICS vadovas A. Zuokas, 
situacija priklauso taip pat ir nuo 
socialliberalų, ir nuo socialdemok
ratų, iš kurių vieni yra oficialiojoje 
koalicijoje, kiti nėra, tačiau yra va
dinamojoje „abonentinėje" koalicijo
je. Pvz., „abonentinėje" koalicijoje 
yra didele dalis socialdemokratų, ir 
jų vadovai kol kas nerodo jokių pas
tangų, kad partijos nariai Vilniaus 
mieste tokiai koalicijai neprik-
lausvtu. 
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Lietuvos istorijos paradoksai 
ALEKSAS VITKUS 

Laimė nela imėse ar 
priešingai? 

Rengiamės švęsti 1*000 metų 
Lietuvos vardo pirmą kartą istorijoje 
paminėjimą, kai 1009 metais vo
kiečių Kvedlinburg analuose buvo 
paminėtas Lietuvos vardas . Ten 
buvo aprašyta krikščionių misijo-
nieriaus arkivyskupo šv. Brunono 
nužudymas. Ir ta proga paminėtas 
lietuvių genties vadas Netimeras, 
kuris apsikrikštijo, dėl ko jo prie
šininkai ir nužudė patį misijonierių. 
Pasirodo, šv. Brunonas buvo kilęs iš 
tuometinės Vokietijos, tapęs misi-
jonieriumi darbavosi Kijeve, iš kur 
grįždamas, norėjo sustoti prūsų 
žemėje, ten platinti krikščionybę. 
Pasiekė Lietuvos sieną, kur prūsai jį 
perspėjo nepamokslauti. Nepaklau
sęs įspėjimo, šventasis buvo prūsų 
nužudytas. 

Jei ne to misijonieriaus nužudy
mas, Lietuvos vardo paminėjimo gal 
būtų reikėję laukti dar per 200 metų 
kol XIII amžiaus pradžioje pasirodė 
ir pirmieji bandymai sukurti vieno 
valdovo valdomą kraštą — Lietuvą. 
Šimtmečio viduryje atsirado ir jau 
suvienyta Lietuvos valstybė, valdo
ma karal iaus Mindaugo. Tai t ik 
vienas pavyzdys, kaip galėjo pavė
luoti Lietuvos vardo įsijungimas į 
Europos istoriją, jei ne šio misi
jonieriaus gyvenimas ir mirtis. 

Liublino unija 

Žinoma, tokių ir panašių įvykių, 
kur ta r iama nelaime Lietuvai ir 
lietuvių tautai kartais išeidavo į 
gera, buvo ir daugiau. Norėčiau šia 
proga paminėti tik kelis svarbesnius 
istorinius sprendimus. Pirmiausia 
prisiminkime, daugelio lietuvių is
torikų neigiamai žiūrimą, Liublino 
uniją (1569 m.), pagal kurią Lietuva, 
Lenkijoje ieškodama pagalbos savo 
kovose prieš Maskvą, faktiškai nus
tojo egzistuoti kaip atskira valstybe. 
Nuo to laiko bendros valstybes kara
lių turėjo rinkti bendras, Krokuvoje 
susirenkantis, seimas, ir ten pat, 
Krokuvoje, jį karūnuoti. Vilniaus jau 
nebereikėjo. Kaip tai atsitiko? 

Tam atsakyti turime pažiūrėti į 
gilesnę praeitį. Pirm negu Lenkija 
susigiminiavo su Lietuva, ji buvo 
suėjusi į bendrą valstybę ir su 
Vengrija (1370—1386). Mirus Len
kijos karaliui Kazimierui Didžiajam 
(1333—1370) ir nepalikus sūnaus 
įpėdinio, Lenkijos sostą perėmė jo 
svainis, Vengrijos karal ius Louis 
d'Anjou (1326—1382). Jam mirus ir 
nepalikus sūnų, Lenkijoje kilo su
irutė, kol lenkų ponai nesu tarė 

kviesti Lietuvos didįjį kunigaikštį 
Joga i lą vesti mirusio ka ra l i aus 
jaunesniąją dukterį Jadvygą ir taip 
tap t i naujuoju karaliumi. 

Po ilgų derybų, 1385 metais 
Joga i l a Krėvos ak tu pasižadėjo 
Lietuvos ir Rusijos žemes amžinai 
su jungt i su Lenkijos kara lys te . 
Liublino unijos derybose tai unijai 
besipriešinantiems lietuviams dele
g a t a m s tą pažadą karčiai priminė 
lenkų atstovas, Krokuvos vyskupas 
Padnievskis , sakydamas, jog „beveik 
pr ieš 200 metų Lietuvą Lenkijos 
k a r ū n a i dovanojo Jogaila, ir kad ji 
buvusi valdoma atskirai tik iš lenkų 
kara l ių malonės". 

Jogailos vedybos su Lenkijos 
ka ra l a i t e Jadvyga pradėjo beveik 
200 metų trukusią lenkų vadinamą 
Jagielloninę dinastiją (iš tikrųjų tai 
buvo tik tęsinys lietuviškos Gedi-
minaič ių dinastijos). Pakr ikš ty tas 
Jogai la pasivadino karaliumi Wla-
dyslaw II (1386—1434), ir po jo sekė 
da r šeši lenkų karaliai šiais len
k i ška i s varda i s : Wladyslaw III 
(1434—1444), Casimir IV (1447—-
1492j, J a n Albrecht I (1492—1501), 
Aleksander (1501—1506), Zygmunt 
I (1506—1548) ir Zygmunt August 
(1547—1572). 

Tokia likimo ironija, kad Jogaila 
1386 metų vasar io mėnesį buvo 
ka rūnuo tas Lenkijos karaliumi tame 
pač iame Liublino mieste, kur po 
beveik 200 metų buvo sudaryta ir 
pragaiš t inga Liublino unija. Sakau, 
pragaišt inga, bet žinau, kad ne tik 
lenkai , bet ir ne visi lietuviai su tuo 
su t inka . 

Reikia prisiminti, kad jau nuo 
1507 metų vyko vos ne nuolatiniai 
Lietuvos karai su Maskvos kuni
gaikščiais. Ir kai 1563 metais, save 
j au caru pavadinęs, Ivan IV (Rūs
tusis) su savo kariuomene užėmė 
Polocką ir taip priartėjo prie etno
grafinių Lietuvos žemių, ne vienam 
Lietuvos didikui pasidarė aišku, kad 
karų išvarginta lietuvių bajorija to
liau veiksmingai prieš Maskvą ka
r iaut i nebeįstengs. 

Nors ir be didelio entuziazmo. 
Liubl ino unijos aktai 1569.07.01 
lietuvių buvo pasirašyti, išsiderėjus 
sau bent savarankišką kariuomenę, 
iždą, teismus, ir visą LDK krašto 
vykdomąją valdžią. Lietuva daug 
k u r turėjo nusileisti , ir, kaip is
tor ikas prof. Edvardas Gudavičius 
„šachmatiškai" išsireiškė: „Lietuva, 
užuot gavus matą, išsikovojo patą". 
Je i Lietuva būtų likusi viena, vis 
sparčiau stiprėjanti Rusija būtų grei
tai atsiėmusi visas savo prarastas 
žemes ir netrukus užėmusi visą Lie
tuvą, nelaukdama 1773, 1793 ir pas
kut inio 1795 metų padalinimo. Ar 
tokioje okupacijoje, kuri būtų užsitę-
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susi bent kelis šimtmečius, nebū
tume visiškai surusinti? Susidėję su 
lenkais, netapome rusais, bet ne
daug trūko, kad užmirštume esą lie
tuviais. Kaip poetas Adomas Mic
kevičius sakė, „esu lenkas, tik lietu
vių kilimo". 

1795 m e t ų padalinimas 

Tas 1795 metų padalinimas yra 
kitas kuriozas, kurį kai kas laiko, 
bent iš dalies, lietuvių tautai laimin
gu. Kodėl? Kai carienė Jekaterina II 
(Didžioji) kar tu su Prūsijos karaliu
mi Friedrich Wilhelm II ir Austrijos 
Hapsburgais 1795 metais galutinai 
pasidalino Lietuvos-Lenkijos valsty
bę, visa didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės teritorija, išskyrus Su
valkiją (Užnemunę), atiteko Rusijai. 
Visa vakarinė Lenkijos dalis, kartu 
su Varšuva buvo atiduota Prūsijai, 
tuo tarpu kai Austrija pasiėmė jos 
pietinę dalį, kar tu su Krokuva ir tuo 
pačiu nelaimingu Liublinu. 

Kai 1807 metais Napoleonas, 
pagal tų metų Tilžės susitarimą su 
caru Aleksander I, sudarė Varšuvos 
kunigaikštystę, prie jos buvo priskir
ta ir Užnemunė. Napoleonui žlugus, 
1815 m. Vienos kongresas su gana 
plačia autonomija tą kunigaikštystę 
atidavė Rusijai, kurios caras Alek
sander I ją pavadino Lenkų kara
lyste (Kongresas). 

Kyla klausimas, kas būtų atsi
tikę su lietuvių tauta, jei 1795 m. 
padalinimo metu ne vien Suvalkija, 
bet ir visa likusi Lietuva būtų 
priskirta Prūsijai, o netrukus po toji 
būtų tapusi dalis Varšuvos kuni
gaikštystės arba Lenkų karalystės 
dalimi? Tuo laiku Lietuvos ponai, 
didikai ir ypač visa palyginti žemos 
kultūros bajorija buvo labai sulen
kėjusi, ir turbūt nereikia abejoti, kad 
šiandien mes gal visi kalbėtume 
lenkiškai. Likę „po rusu", mes prieši
nomės jiems daugiau negu lenkams, 
gal vien dėl to, kad liaudis jau buvo 
pripratusi prie katalikų tikėjimo ir 
kratėsi, kiek galėjo, stačiatikių „ru
siškos vieros". O lietuviška inteli
gentija buvo dar vos tik pradėjusi 
leisti savo pirmus daigus. 

Žel igovskio s m u r t a s 

Tęskime šitokį mąstymą ir to
liau. Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę 1918.02.16 teko kariauti su 
rusais bolševikais, su vokiečiais 
bermontininkais ir pagaliau su len
kais, norėjusiais atstatyti nuo Liub
lino unijos laikų lenkų dominuojamą 
buvusią „Rzeczpospolita" (angį. 
Commonwealth). Po ilgų derybų 

pagaliau buvo pasirašyta Suvalkų 
sutartis 1920.10.07, kurią jau ryto
jaus dieną lenkai sulaužė, pasiųsda
mi tar iamai neklaužados gen. Želi
govskio pulkus užimti Vilnių (spalio 
9d.) . Kas vyko toliau, mes visi atsi
mename dar iš mokyklos laikų. 

Bet kas būtų, jei tuomet lenkai 
nebūtų turėję tokių kėslų, ir būtų 
radę bendrą draugišką kalbą su savo 
buvusiais likimo draugais? Argi dau
giau kaip 30 milijonų tautos kultūra 
nebūtų t ik pražystančios lietuvių 
kultūfos visiškai neužgožusi? Lai
mei, likę vos ne karo stovyje, ir 
atsisakę bet kokių diplomatinių san
tykių su Vilniaus pagrobėja, Pil
sudskio Lenkija, mes lyg ir pa-
siskiepijom nuo mums svetimos 
lenkiškos kultūros ir brandinome 
naują gražų lietuvišką kul tūros 
daigą, be jokių lenkiškų piktžolių. Ar 
tai ne Želigovskio smurto dėka? 
Įdomu, kad tą mintį man davė vie
nas lenkų intelektualas, kai dar 
prieš 30 metų teko lankytis Lenki
joje, kur buvo proga susitikti su ke
liais lenkais inteligentais. 

Vilnius mūsų 

Artėjame prie tų laikų, kuriuos 
ir mano kar ta jau gyvai išgyveno. Ir 
čia kuriozai. Kai po nelemto Ribben-
trop-Molotov pakto (1939.08.23) pa
sirašymo ir po to įvykusio trumpo 
karo, per kurį abu grobikai, Stalin ir 
Hitler, pasidalino sau Lenkiją, 
„mielaširdingas" visų tautų vadas ir 
tėvas Lietuvai grąžino Vilnių. Lie
tuva džiaugėsi, nors žmonės ir kar
tojo: „Vilnius mūsų, o Lietuva rusų". 

Ar ne keista pagalvojus: jei ne 
rusai, tai Vilnius ir dabar greičiau
siai būtų likęs paprastas nežymus 
didžiosios, jau po II Pasaulinio karo 
atstatytos Lenkijos provincijos mies
tas. Nemanau, kad lenkai jį kada 
nors mums būtų geruoju atidavę-, 
nors ir kokie artimi bei draugiški 
abiejų valstybių dabartiniai prezi
dentai besirodytų. 

Suomijos p a v y z d y s 

Ar ne dar vienas paradoksas, 
kad suomiams, kurie 1939 metų žie
mą pasipriešino rusams, ir dar vė
liau net prisidėjo prie 1941.06.23 vo
kiečių pradėto puolimo prieš sovie
tus, neteko kentėti beveik 50 metų 
bolševikinės okupacijos? Tuo tarpu 
mes be šūvio pasidavėme rusams 
1940 metų birželį, kai dar turėjome 
savo kariuomenę, o sukilome 1941 
metų birželį, kai jos jau nebebuvo. Ir 
už tai užmokėjome tūkstančių parti
zanų ir Sibiro tremtinių gyvybėmis. 
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Iš ateitininkų gyvenimo ™• 
Sendraugių stovykloje (atkelta iš 2 psl.) 

Šeštadienį vakare nereikėjo kvies
ti žymių aktorių, nes vyriausieji (12-16 
m.) vaikai su režisierėmis Svaja Mi-
kulionyte ir Regina Čyvaite pastatė 
Rasos Poskočimienės muzikinį vaidi
nimą „Geručiai ir vėsučiai". Šoko, 
dainavo, deklamavo ir vaidino lyg 
būtų repetavę 5 mėnesius, o ne 5 die
nas stovykloje. Tikrai žavėjomės jau
nimo drąsa, lietuvių kalba ir talentais, 
nes šįmet juos paruošė ne suaugę 
(tėvai), o pats jaunimas (vadovės). 
Bravo! 

Vaikai turėjo progos pasižymėti 
savo bendraamžių tarpe, dalyvaudami 
mankalos žaidimo, šachmatų, ar žve
jybos turnyruose. Vieni užsitarnavo 
medalius, kiti pagavo daugiausia 
žuvų, laimėjo pavyzdingiausio ar lietu-
viškiausio stovyklautojo trofėjus. 
Tadas Kulbis, žymus stovyklos žvejys, 
supažindino vyresnius vaikus ir su
sidomėjusius suaugusius su sendrau
gių stovyklos nauju sportu: šaudymu 
iš lanko (archery). Ne tik parūpino 
šieno „sieną" su taikiniais, strėles, ir 
lankus, bet negailėdamas laiko, kas
dien kartodamas saugos taisykles, vi
sus norinčius mokė taikyti ir patai
kyti. Tadas pranešė, kad per šią sto
vyklą iššovėme 1,352 strėles, sulau
žėme tris, pametėm šešias, bet, ačiū 
Dievui, nieko nenudūrėme! 

Šioje neeilinėje stovykloje daug 

pasiekė visi 214 
stovyklautojų: su

žinota apie šimtus žymių žmonių, iš
klausyta trylika paskaitų ir pokalbių, 
pagautos 98 žuvys, pastatyta viena 
paskait ininkų palapinė, išvirti 466 
koldūnai vidurnakčio užkandžiams, 
sudainuota šimtai dainų, išvaidinta 13 

legendų, sudeginti 4 laužai, atnašau
tos 7 šv. Mišios, išgerta 89 galonai 
pieno, atsakyta į 120 „Koks protas" 
klausimų, nufotografuoti 97 vaikai, 
stovyklavo 97 suaugusieji, vadovavo 
20 vadovų ir darbininkų, o tuščių kam
barių liko tik vienas. Tai ne dažnai 
girdima statistika šioje populiarioje 

stovykloje! 
Jei galvojate įsijungti į kitų metų 

sendraugių stovyklą, ruošėjai pra
neša, kad bendra registracija prasidės 
2006 m. balandžio 15 d., pirmenybė — 
ateitininkams. Pasižymėkite kalendo
riuose. Iki malonaus pasimatymo! 

Jaunieji ateitininkai Sendraugių ateitininkų stovykloje Dainavoje. Iš k: Rima Giedraitytė, Monika Mikulionytė, Emilija 
Pranckevičiūtė, Diana Jankutė ir Gilius Aleksa. Nuotrauka Pauliaus Jankaus 

APSILANKYMO 
LIETUVOJE VINJETĖS 

Reklamų ir kalbos k laus imai s 

Lankantis Lietuvoje, lengva pastebėti pagarbos 
neteikimą lietuvių kalbai , net savot išką 

tautinės kalbos nuvertinimą. Akį rėžia l ietuviškų 
akcinių bendrovių nelietuviški pavadinimai . Ne
kalbu apie McDonald restoranus, Hertz ar Bud-
get automobilius išnuomuojančias užsienio fir
mas! Šios tarptaut inės firmos įsipilietinusios dau
gelyje kraštų ir atspindi šiandieninę globalizaciją. ' 
Kalbu apie Vilniuje įsikūrusį „Steakhouse Ha- Kultūriniai renginiai — tikra puota turistui 

ALGIMANTAS S. GEČYS 
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zienda", nekilnojamojo tur to įstaigą „Oberhaus", 
verslo centrą IBRAHIM, r e s to ranus „Cozy", 
„G-Lounge", „Garden Brasserie", ir 1.1. Pykt is 
ima, kai jšalia lietuviškus vardus turinčių k rau tu 
vių „Saulutė", „Iki"', „Ikutis", firmos „Bitė", dega
linės „Milda", gėlininkystės „Tarp gėlių", rikiuo
jasi „Maxima", „Hyper Maxima", „Minima" ir dar 
stipriau erzinantis parduotuvių t inklas „Price 
Leader". Lankydamiesi Prancūzijoje, specialiai 
bandėme atkreipti dėmesį, kaip prancūzai kovoja 
su iš svetur užklystančiais svetimų kalbų pava
dinimais. Tenka pripažinti, kad Prancūzijos kal
bos komisija savo užduotį atliekanti ku r kas ge
riau už neva „priežiūrą" lietuvių kalbai teikiančią 
Valstybinę lietuvių kalbos komisiją. 

Turistą erzina ir lietuviškų krautuvių rek
lamos. Žodis „akcija", mūsų jaunystės metais nau
dotas, kalbant apie ateitininkų puoselėtą „kata
likų akciją", šiandieną krautuvių languose reiškia 
nukamavimą, „kainų akcija". Užt inkame ir kitų 
pirkėjams pr i t raukt i išsireiškimų: „išdykusios 
kainos", „kainų epidemija", „kainų karš t inė" ir 1.1. 
Maloniai nuteikia reklaminės lentos su dailios 
merginos pagalba patariančios Lietuviams nebūti 
„surūgusiems": „Šypsena nieko nekainuoja!" arba 
„Kaune gimiau ir išmokau šypsotis!" 

Jei anksčiau lankydami Lietuvą sunkiai su
sikalbėdavome su taksi vairuotojais ir „tuteišiais", 
gyvenančiais Vilnijoje, dabart iniu metu padėtis 
yra žymiai pagerėjusi. Ne tik kad galėjome lietu
vių kalba susikalbėti su sutiktais rusų, ukrai
niečių, lenkų, ar gudų kilmės asmenimis, bet ir 
vesti sudėtingesnio turinio pokalbius. Nepriklau
somos Lietuvos valstybinės mokyklos, nors kai 
kur dar tebesama svetimtautiško pobūdžio, per 15 
metų visgi sugebėjo kitakalbius pramokyti valsty
binės kalbos. Vilniaus Pilies gatvėje įs ikūrusiame 
restorane „Kepyklėle" padavėju darbuojasi juo
dosios rasės s tudentas iš Somalijos. Ketvirti metai 
jis Vilniuje studijuoja ir laisvai kalba lietuviškai. 
Kai pagyrėme jo gerą tarseną, su šypsena a t sake 
„Aš stengiuosi!" 

Kultūriniu požiūriu Lietuvoje buvome blogu 
laiku. Nuo gegužės vidurio užsidaro opera, 

teatras , baletas, o vasaros festivaliai prasideda tik 
maždaug birželio pradžioje. Atvykus į Lietuvą an
troje gegužės pusėje, teko kiek pavargti, ieškant 
norimų kul tūr in ių renginių. Tiesa, Vilniaus 
nacionaliniame dramos teatre tuo metu dar ėjo 
Jono. Vaitkaus režisuoti Dostojevskio „Nusikal
t imas ir bausmė" ir „Demonai" spektakliai. Kiek
vieno jų t rukmė — penkios valandos. Pabūgome 
būti šių ilgų spektaklių žiūrovais. Bijojome, kad. 
nepripratę prie pasikeitusio laiko, spektaklių me
tu užmigsime. Pasirinkome tad žymiai linksmesnį 
solistės Judi tos Leitaitės koncertą „Renkuosi 
meilę", atliktą kartu su ansambliu „4Tango" ir 
gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų 
choro „Kariūnas" vokaline grupe. 

Gegužės 29 d. dalyvavome X Pažaislio mu
zikos festivalio atidarymo koncerte. Šalia Kauno 

esančiame istorinio Pažaislio vienuolyno kieme 
klausėmės Gintaro Rinkevičiaus diriguojamo 
Lietuvos valstybinio orkestro su Kauno valsty
biniu choru (vyr. dirigentas Petras Bingelis) ir su 
tarptautiniais solistais, atl iekant Piotr Caikovskij 
operą „Pikų dama". Tarpe dalyvaujančių septynių 
įvairiataučių solistų — mezzosopranas Jurgita 
Adomonyte ir bosas Vladimiras Prudnikovas, 
Lietuvos kultūros ministras. Liepos 3 d. Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje klausėmės 
D. Britanijos Birmingham simfoninio orkestro. 
Diriguojant suomiui Sakar i Oramo, pateikė 
Vilniaus festivalio 2005 atidarymo koncerto pro
gramą: E. Elgar, R. Strauss, R. Vaughn Williams 
kompozicijas ir Beethoven „Penktąją simfoniją". 

Birželio 4 d. savaitgalį Vilniuje vyko tradici
nis „Skamba skamba kankliai" festivalis, sutrau
kęs gausias Lietuvos ir artimojo užsienio lietuvių 
folklorines grupes. Koncertai vyko Vilniaus univer
siteto kiemuose, miesto aikštėse, o taip pat ir mū
sų apsistojimo kaimynystėje prie Prezidentūros. 
Tai būta dvasinio peno tiem, kuriem dėl kainos ar 
susisiekimo sunkiau prieinami Pažaislio ar Vil
niaus festivalio didieji renginiai. O kiek „Skamba 
skamba kankliai" festivalio dalyvių pridainuota ir 
prišokta! Kaip jų mokėta džiaugtis tėvyne! Visad 
prisiminsime, kad, festivalį stebint, Preziden
tūros (Daukanto) aikštėje mus puolė uodai! Nu
sprendėme, kad lietuviškų uodų įkandimas žy
miai mažiau skausmingas už amerikietiškųjų. 

Bus daugiau. 

Akimirka is X Pažaislio muzikos festivalio koncerto atidarvmo Lietuvos valstybiniam orkestrui dinauoia 
maestro Gintaras Rinkevičius Pirmasis is dešinės — Lietuvos kultūros ministras soi Vladimiras Prudn;kovas 

T Gečienės nuo t r 
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Vyksta didžioj i Europos migrac i ja 
Atkelta iš 1 psl. 
medicininės priežiūros srityje vis 
dar trūksta 600,000 darbuotojų. 

„Jie atvyksta ir pasirodo esan
tys aukštą kvalifikaciją bei didžiulę 
motyvaciją turintys darbuotojai, — 
sakė Jungtinės Karalystės ambasa
dos Varšuvoje atstovas Christopher 
Thompson. — Didžioji Britanija yra 
patenkinta savo pastarųjų 16 mėne
sių pažanga. Esame įsitikinę, kad 
ateityje ši partnerystė ir toliau bus 
abipusiai naudinga". 

Dešimtys tūkstančių Rytų Euro
pos šalių gyventojų išvyko dirbti ir į 
Airiją bei Švediją, kurios taip pat 
atvėrė savo darbo rinkas naujųjų ES 
narių piliečiams. Klestinti Airijos 
ekonomika vis dar nekantriai laukia 
imigrantų, kurių nuo 2004 metų ge
gužės atvyko daugiau nei 128 tūks
tančių. 

Tuo tarpu Švedijoje imigracijos 
mastai nėra tokie dideli. Nuo ES 
plėtros praėjus šešiolikai mėnesių į 
šalį atvyko maždaug 16,000 žmonių, 
kurių didžiąją dalį — apie du trečda
lius — sudaro lenkai. Nuo jų neatsi
lieka lietuviai ir estai. 

„Laisvas žmonių judėjimas", bu
vo ES įkūrėjų svajonė. Tačiau dau
geliui Europoje ši frazė turi nei
giamą prasmę. Būgštavimai dėl pi
gios darbo jėgos antplūdžio buvo vie
na iš priežasčių, paskatinusių at
mesti Europos Konstituciją. Pran
cūzai iki šiol bijo, kad naujųjų ES 
narių piliečiai pasiglemš jų darbo 

Prezidentas pasirinko prokurorą 
vietas. 

Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje 
imigracija iš Rytų Europos šalių pa
didino gretas manančiųjų, kad norė
dama atsigauti ES turi ir toliau eiti 
integracijos keliu. Jungtinėje Kara
lystėje, Airijoje ir Švedijoje imigran
tų iš Rytų Europos antplūdis nesu
kėlė politinių nesutarimų, nes ne
darbo lygis minėtose valstybėse bu
vo gana žemas. 

Didžiojoje Britanijoje imigrantai 
iš Rytų Europos šaliai uždirbo maž
daug 885 mln. JAV dolerių. Tik 5 
proc. atvykusių kartu su savimi atsi
vežė išlaikomų asmenų. Statistiniais 
duomenimis, atvykstantieji dirbti į 
Jungtinę Karalystę yra itin jauni: 82 
proc. atvykėlių amžius svyruoja nuo 
18 iki 34 metų. 

Didžiosios Britanijos vidaus rei
kalų ministerijos duomenimis, dau
guma imigrantų dirba kambarinė
mis, pagalbininkais žemės ūkyje, pa
davėjais, varytojais, pardavėjais bei 
pagalbininkais restoranų ir barų vir
tuvėse. Tačiau į šalį taip pat atvyko 
beveik 300 gydytojų, 125 dantistai, 
40 bankininkų, 10 cirko artistų, 35 
muzikantai. 

Kartais itin aukštą kvalifikaciją 
turintys žmonės imasi bet kokio dar
bo, kad pagerintų anglų kalbos ži
nias, o vėliau grįžta į savo šalį. Kai 
kurie į Londoną atvyksta tiesiog pa
siausti. Tačiau svarbiausia, kad mi
gracija suartina tautas, leidžia susi
rasti naujų draugų. 

„Darbiečiai" nori būti t ikr i , kad 
A. Brazauskas „švarus" 

Atkelta iš 1 psl. 
ypač nusipelnęs valstybei. Manau, 
kad jis ir jo šeima nusipelno ramy
bės, o valstybei reikia stabilumo. 
Bus padėtas taškas, ir pačiam prem
jerui ir mums visiems bus geriau", — 
aiškino D. Mikutienė. 

Seimo opozicinė konservatorių 
frakcija ketvirtadienį surinko 42 
įvairioms frakcijoms priklausančių 
Seimo narių parašus, remiančius 
iniciatyvą sudaryti parlamentinę ko
misiją A. Brazausko šeimos verslo 
reikalams tirti. 

Šią iniciatyvą be opozicinių frak
cijų pareme ir kai kurie valdančio
sios Seimo Darbo partijos frakcijos 
nariai — frakcijos seniūnė L. Grau-
žinienė, frakcijos seniūno pavaduo

tojai Skirmantas Pabedinskas bei 
Dangute Mikutienė , kiti „darbie
čiai" parlamentarai Bronius Pauža. 
Romualda Kšanienė, Ramunė Visoc-
kytė, Vytautas Kamblevičius. 

Darbo partijos narys S. Pabe
dinskas sakė taip pat norįs žinoti ob
jektyvią tiesą: „Jei yra kas nors ne
gero — tai turi būti įvardinta. Jei nė
ra — tai nebus jokių abejonių". 

Seimo Darbo partijos frakcijos 
narė R. Visockytė taip pat sakė no
rinti būti rami, prieš Vyriausybei 
priimant svarbius sprendimus dėl 
„Mažeikių naftos" likimo. 

Seimo socialdemokratų frakcijos 
seniūnas Juozas Olekas šią „darbie-
čių" paramą konservatorių iniciaty
vai pavadino nekorektišku žingsniu. 

* Antrą pergalę iš ei lės dvy
liktojo Lietuvos moterų krepši
nio lygos (LMKL) čempionato 
rungtynėse iškovojo daugkartinės 
šalies čempionės Vilniaus „Lietuvos 
telekomo" krepšininkės, penktadienį 
126:48 sutriuškinę dukterinę Vil
niaus „Lintel 118" komandą, kuri 
patyrė antrą nesėkmę iš eiles. 24 
taškus nugalėtojoms pelne Vita Kuk-
tiene, 19 — Jennifer Derevjanik, 15 
— Sandra Valužytė, 13 — Katie 
Douglas. LMKL pirmenybės vyks 
keturių ratų sistema. Skirtingai nuo 
praėjusio sezono, atkrintamosiose 
varžybose rungtyniaus visos šešios 
komandos. 

* Ketvirtą pergalę šeš tose 
ik isezoninėse NBA rungtynėse 
iškovojo Žydrūno Ilgausko ir 
Martyno Andriuškevičiaus Cleve-
land „Cavaliers" klubas. „Cavaliers" 
106:102 nugalėjo antrąją nesėkmę 
per penkias rungtynes patyrusią 
Philladephia ,,79ers" komandą. 

Atkelta iš 1 psl. 
kuris vadovautųsi vien tik Konsti
tucija ir teisės aktais, ir to iš jo lau
kia Lietuvos žmonės". 

V. Adamkus taip pat užtikrino 
kandidatui savo moralinę paramą, 
tačiau teigė neketinantis kištis į Ge
neralinės prokuratūros darbą. 

A. Valantinas teigė, kad „tos 
vertybės, apie kurias kalbėjo prezi
dentas", jam yra priimtinos. 

J is nesukonkretino, kokių refor
mų ketina imtis Generalinėje proku
ratūroje. 

„Reikėtų kalbėti ir apie kompe
tencijos ir funkcijų pasiskirstymą 
tarp prokuratūrų, apie pačios Gene
ralines prokuratūros vaidmenį. Gal
būt jis yra ne toks, kokį aš matyčiau, 
jeigu būčiau tenai. Reikėtų kalbėti ir 
apie prokurorų mokymus, materia
linę bazę, — klausimų yra begalės, 
laukia be galo sunkus ir didelis dar
bas, jei aš ten nukeliausiu", — sakė 
A. Valantinas. 

Starto penkete rungtynes pradėjęs 
Z. Ilgauskas per 32 minutes pelnė 21 
tašką, po krepšiais atkovojo 13 ir 
perėmė 1 kamuolį, atliko rezultaty
vų perdavimą, blokavo net 4 varžovų 
metimus, kartą suklydo bei surinko 
4 pražangas. 

* Ketvirtą pergalę penktose 
ik isezoninėse NBA rungtynėse 
iškovojo Šarūno Jas ikev i č iaus 
Indiana „Pacers" komanda, 93:73 
įveikusi Minnesota „Timbervvolves" 
krepšininku. Lietuvis nugalėtojams 
pelne 10 taškų. S. Jasikevičius pa
taikė 1 tritaškį iš 3, visus 3 dvitaš
kius, pataikė vienintelį mestą bau
dos metimą bei atliko 5 rezultaty
vius perdavimus. 

* Šveicarijoje tęsiasi WTA se
rijos „Zurich Open" moterų te
niso turnyras. Pergalę aštuntflna-
lyje iškovojo amerikietė Lindsay Da-
venport. Pirmoji turnyro raketė L. 
Davenport 3:6, 7:5, 6:2 įveikė slova
ke Daniela Hantuchova. ir. 

Seimo valdančiosios Socialde
mokratų frakcijos seniūnas Juozas 
Olekas sakė palankia i vert inąs pre
zidento pasir inktą kandidatą ir sakė 
tikįs, jog A. Valantino kandidatūra i 
greičiausiai pr i ta rs dauguma Seimo 
frakcijų. 

„Aš manau, kad mūsų frakcija ir 
kitos Seimo frakcijos pr i ta rs šiai 
kandidatūrai , kadang i ta i yra viduti
nio amžiaus žmogus, energingas , 
dirbęs prokuroru, dirbęs vadovau
jantį darbą rajono prokuratūroje . 
Dabar kurį laiką j a u dirbantis teisė
ju, vadovaujantis teismui. Manau, 
kad tai galėtų būt i t a s žmogus, kuris 
sujungs prokura tur tos priekabumą 
tiriant bylas ir t a m tikrą teisėjo ob
jektyvumą, a tsargumą, kad nebūtų 
apjuodinami žmonės ir po to jiems 
reikėtų patiems valytis", — sakė J. 
Olekas. 

Kitų Seimo frakcijų atstovai kol 
kas santūriai ver t ina prezidento siū
lomą kandidatą. 

Katedros varpinę vėl puošia kryžius 

Darbin inka i tv i r t ina r e s t a u r u o t ą kry
žių. Vladimiro Gulevičiaus ELTA) nuotr 

Vilnius, spalio 21 d. 'ELTA; — 
Vilniaus arkikatedros bazilikos var
pinei sugrąžintas restauruotas, 300 
lapelių aukso folijos padengtas 3 
metrų skersmens kryžius. 

„Atnaujintas, paauksuotas ir 

kupoliukas, ant kurio buvo pritvir
t intas kryžius. J a u matyt i ir naujai 
vario skarda uždengtas varpinės vir
šus. Nuėmus pastol ius visu gražu
mu suspindės miestiečių ir sostinės 
svečių susitikimo širdis — mūsų ka
tedros varpinė", — džiaugėsi Vil
n iaus ka tedros admin i s t r a to r i u s , 
kunigas Ričardas Doveika. 

Varpinės avar inei būklei sutvar
kyti sostinės savivaldybė skyrė 
100,000 litų. Pažeistos visą viršu
tinę kryžiaus dalį laikiusiuos medi
nes sijos ir konstrukcijos bei visa jo 
metalinė dalis buvo res tauruota Vil
niaus arkivyskupijos ekonomo tar
nybos Amatų centre . 

Res taurav imo d a r b a m s vado
vaujantis Rimantas Bagdonas sakė, 
jog 30 metų neremontuotas kryžius 
ir laikrodžio ciferblatai buvo gerokai 
pažeisti erozijos. 

„Labiausiai paukščiai snapais ir 
nagais pažeidė kryžių laikantį ku
polą. Atkurti , auksuot i surūdijusias, 
pažeistas detales teko du mėnesius", 
— pasakojo R. Bagdonas. 

Konkurentų žudymas — nusikaltėlių 
gaujos narių kasdienybė 

Vilnius, spalio 21 d. (ELTA) — 
Prokurorams tęsiant niekaip nesi
baigiančią kalbą Sigito Gaidjurgio ir 
jo grupuotės narių baudžiamojoje 
byloje, atsiskleidžia vis nauji Klaipė
dos nusikaltėlių konkurencinės ko
vos epizodai. 

1997 metų rugsėjį Klaipėdoje 
prie poilsio namų „Žuvėdra" S. Gaid
jurgio liepimu ir jam dalyvaujant 
nušautas Mindaugas Benzalauskas, 
turėjęs pravardę „Benzas". Nusikal
timo vykdytoju buvo vėliau sulaiky
mo metu nusižudęs S. Gaidjurgio 
grupuotės narys Alvydas Juodris. 
Prokurorų teigimu, M. Benzalaus
kas nušautas dėl asmeninių nesuta
rimų su S. Gaidjurgiu. Anksčiau ži-
niasklaidos pranešimuose nužudyta
sis buvo siejamas su Klaipėdoje vei
kusia „žardinių" grupuote. Vykdant 
šį nusikaltimą dalyvavo ir Panevėžio 
,,tulpinių" gaujos nariai. 

Tą pačią dieną nuspręsta atsi
kratyti „Ciukčios" pravarde žinomo 
Aidano Simonavičiaus, kuris padėjo 
S. Gaidjurgio grupuotei organizuoti 
M. Benzalausko nužudymą, iškvies-
damas jį į susitikimą prie poilsio na

mų „Žuvėdra". Nepage idau jamas 
liudytojas buvo nuvežtas į Trakų ra
joną ir čia nuošal iame miškelyje nu
šautas paties S. Gaidjurgio, kuris po 
to pavedė savo „pavaldiniams" Artū
rui Damkui ir Renatui Sadeikiui už
kasti lavoną. 

Kaltintojų tvir t inimu, kiek vė
liau tą patį rudenį, S. Gaidjurgis įsa
kė A. Damkui ir dar vienam bylos 
kalt inamajam Mariui Marijošiui nu
žudyti Voldemarą Cesnaitį. Sis buvo 
priskiriamas kito abejotinos reputa
cijos klaipėdiečio Sergejaus Bėgliko 
aplinkai. S. Gaidjurgis perdavė A. 
Damkui nužudymui skirtą revolverį, 
nurodė aukos gyvenamąją ir darbo 
vietas bei automobilį. Po kelių seki
mo ir pasiruošimo dienų V. Cesnaitį 
nušovė M. Marijošius. 

Nepraėjus nė mėnesiui beveik 
tokiomis pat aplinkybėmis buvo nu
žudytas ir ki tas S. Bėglikui ar t imas 
asmuo — Romualdas Makauskas , 
turėjęs pravardę „Makena". 

Tai — tik keli iš 17 S. Gaidjur-
giui ir jo bendr in inkams priskiriamų 
nužudymų. Vis dar neužbaigtą kalbą 
prokurorai tęs k i t ame posėdyje. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Prezidento rinkimuose susitinka 
modernizuotojas ir konservatorius 

V a r š u v a , spalio 21 d. 
(,,Reuters7BNS) — Lenkijoje sek
madienį vyks šalies prezidento rin
kimų antrasis ra tas , kuriame var
žysis verslą remiantis Donald Tusk 
ir konservatyvusis Lech Kaczynski. 

Trumpai pristatome šiuos var
žovus, kurių vienas pakeis pasi
traukiantį Lenkijos vadovą Alek-
sandr Kvvasnievvski. 

48 metų D. Tusk vadovauja vers
lą remiančiai Pilietinei platformai, 
kuri per visuotinius rinkimus rug
sėjo 25 dieną labai nedaug atsiliko 
nuo konservatorių. 

D. Tusk 9-ajame dešimtmetyje 
dalyvavo antikomunistiniame judėji
me „Solidarumas", o komunizmui 
1989 metais žlugus, ėjo svarbias pa
reigas vienoje laisvąją rinką propa
gavusioje partijoje, kuri dirbo „Soli
darumo" vadovaujamose vyriausybė
se. 

Laisvosios rinkos šalininkas D. 
Tusk žadėjo mažinti biurokratiją ir 
remti mažus mokesčius, kad būtų 
modernizuota Lenkijos ekonomika ir 
kad šalis prisivytų Vakarus. 

J is labai stengėsi pakeisti savo, 
kaip griežto, abejingo žmogaus, 
įvaizdį, ir vadino save principingu 
politiku, siekiančiu, kad Lenkija bū
tų viena svarbiausių Europos Sąjun
gos (ES) jėgų. 

Jis pabrėžia, kad yra kilęs iš 
darbininkų klasės ir per televizijos 
reklamą pasakojo, kaip jo motina, 
medicinos sesuo, viena jį augino mi
rus jo tėvui, kuris buvo dailidė. 

D. Tusk yra kilęs iš Gdansk uos
tamiesčio, kur prasidėjo „Solidaru
mo" judėjimas. Jo vardas nėra įpras-

kašubų etninės mažumos atstovų, 
gyvenančių Gdanske ir aplink jį. 

56 metų L. Kaczynski ir jo iden
t iškas dvynys Jaroslavv įsteigė kon
servatyviąją partiją „Įstatymas ir 
teisingumas", kuri jų vadovaujama 
praėjusį mėnesį laimėjo parlamento 
r inkimus. 

Visuomenei jie tapo žinomi dar 
vaikystėje, 1962 metais, kai populia
r iame filme „Tiedu, kurie pavogė 
Mėnulį" suvaidino mielus išdykėlius. 

L. Kaczynski šiuo metu yra Var
šuvos meras, o ankstesnėje centro 
dešiniųjų vyriausybėje ėjo teisingu
mo ministro pareigas. Per savo rin
kimų kampaniją jis didžiausią dė
mesį skyrė kovai su nusikalstamu
mu bei korupcija. 

L. Kaczynski remia katalikiškas 
bei šeimos vertybes ir laikosi nuosai
kiai euroskeptiškų pažiūrų — nepri
ta r ia federalinės Europos idėjai ir 
greitam euro įvedimui. 

Radikalių dešiniųjų ir religinių 
grupių parama, taip pat — vis labiau 
populistinis jo kalbų tonas padėjo 
j am rinkimų kampanijos metu prisi
vyti D. Tusk. 

Griežtas antikomunistas L. Ka
czynski taip pat stengėsi įsiteikti 
kairiųjų rinkėjams, kuriuos „aplei
do" itin nepopuliarūs socialdemokra
tai . 

J is pabrėžė politinius Lenkijos 
ryšius su JAV ir kritikavo Vokietiją 
bei Rusiją už tai, kad jos nekompen
suoja už kančias, kurias lenkai pa
tyrė per Antrąjį pasaulinį karą. 

Kai kurie Vakarų Europos ak
tyvistai kritikavo Lenkijos sostinės 
merą už tai, jog jis uždraudė rengti 

tas Lenkijoje, tačiau populiarus tarp gėjų paradus. 

Išlaisvintas pagrobtas žurnalistas 
Londonas , spalio 21 d. 

(AFP/BNS) — Irake pagrobtas, o vė
liau paleistas airių žurnalistas teigė, 
kad jį buvo pagrobę musulmonai ši
itai, kurie norėjo išmainyti jį į suim
tus irakiečius, lojalius radikaliam 
dvasininkui Moųtada al-Sadr. 

Rory Carroll. Didžiosios Brita
nijos dienraščio „The Guardian" ko
respondentas Baghdad, buvo paleis
tas nenukentėjęs ketvirtadienio va
karą. Prieš tai jis daugiau kaip vieną 
parą surištomis rankomis praleido 
tamsiame kambaryje Irako sostinė
je. 

„The Guardian" redaktor ius 
Alan Rusbridger padėkojo Britani
jos, Airijos ir Irako vyriausybėms už 
pagalbą išlaisvinant 33 metų žurna
listą. 

R. Carroll buvo paleistas, kai jo 
pagrobėjai sulaukė vieno telefono 
skambučio. 

„Girdėjau, kaip vienas pagrobė
jas koridoriuje atsiliepė į mobiliojo 
telefono skambutį. J i s nusijuokė ir 
pajuto kažkokį palengvėjimą. Ati
daręs užsklęstas duris jis pasakė: 
'Ketinu tave paleisti'", — teigė airis, 
kurio komentarai penktadienį skel
biami „The Guardian" tinklalapyje. 

„Jis uždare mane savo automo
bilio bagažinėje ir nuvežęs į Bagh
dad centrą paleido". — pasakojo jis. 

Kalbėdamas apie jį pagrobusius 

asmenis, R. Carroll sakė: „Jie buvo 
šiitai. Vienu metu jie man pareiškė, 
kad mėgins mane išmainyti į M. al-
Sadr žmones, suimtus Basra mies
te". 

Žurnalistas galvoje turėjo pietinį 
Irako miestą, kur dislokuoti Didžio
sios Britanijos kariai. 

„Bijojau, kad nebūčiau parduo
tas sunitams ar islamistų grupuo
tėms", — teigė R. Carroll. kuris yra 
vienas labiausiai patyrusių „The 
Guardian" užsienio korespondentų. 

J is buvo pagrobtas antradienį. 
kai išėjo iš vienos irakiečių šeimos 
namų, kuriuose per televiziją stebėjo 
Saddam Hussein teismo pradžią ir 
ėmė interviu iš vieno šeimos nario, 
nukentėjusio nuo senojo režimo. 

„The Guardian" nurodė, kad šį 
interviu padėjo surengti M. al-Sadr 
biuras. 

Žurnalistas apie patirtus išgy
venamus ketvirtadienio vakarą pa
sakojo iš Irako ministro pirmininko 
pavaduotojo Ahmed Chalabi biuro. 

Dublin gyvenantis R. Carroll tei
gė, kad jis surištomis rankomis pu
santros paros buvo laikomas kamba
ryje, įrengtame po vienos šeimos na
mu. 

Nuo JAV vadovaujamos invazi
jos pradžios 2003 metų kovą Irako 
sukilėliai pagrobė daugiau kaip 220 
užsieniečiu ir beveik 40 is jų nužudė. 

EUROPA 

RYGA 
Latvijos vidaus reikalų minis

tras Eriks Jekabsons neigia, kad jo 
atsistatydinimas susijęs su galimu 
Rusijos oligarcho Boris Berezovskij 
įtraukimu į, juodąjį sąrašą" ir toliau 
tvirtina, jog jo apsisprendimą t rauk
tis lėmė nepasitenkinimas 2006 me
tų valstybės biudžetu. Nors apie mi
nistro atsistatydinimo ir B. Bere
zovskij klausimo sąsajas pareikšta 
įvairiausių prielaidų, E.Jekabsons 
pareiškė: „Tai melas, aš kategoriš
kai neigiu. Visa tai — netiesa. Esu 
susitikęs su Berezovskij — ir nes
varbu, kiek kartų — kaip su priva
čiu asmeniu... Pats faktas, jog buvau 
susitikęs, jau neva reiškia interesų 
konfliktą, kadangi susitikinėjau su 
žmogumi, kuris laikomas nusikaltė
liu", — sakė E. Jekabsons. 

JAV 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Aukšto rango Sirijos ir Libano 

pareigūnai yra susiję su Libano bu
vusio premjero Rafik ai Harir i nu
žudymu, įtariamas net prezidentas 
Emile Lahoud, sakoma Jungt in ių 
Tautų (JT) ataskaitoje. Vokiečių pro
kuroro Detlev Mehlis vadovaujamo 
tyrimo dėl minėtos vasario 14 dieną 
įvykdytos žmogžudystės metu buvo 
nustatyta, kad daug įkalčių su šiuo 
nusikaltimu tiesiogiai sieja Sirijos 
saugumo pareigūnus. Todėl Sirijai 
priklausytų „išaiškinti nemažai ne
atsakytų klausimų", kurių dar tu r i 
tyrėjai, nurodoma dokumente. 53 
puslapių ataskaita perduota J T ge
neraliniam sekretoriui Kofi Annan, 
o jis ją perdavė Saugumo Tarybai ir 
Libano vyriausybei. 

AZIJA 

jos 

BISKEK 
Kirgizijos te 
Vyriausioji 

valdyba V B W ) 

įsingu 
bauso 
davė i 

mo 
lių 

m 
v 

įurod; 

inisteri-
ykdymo 
ymą iš-

vesti personalą iš kolonijų visoje ša
lyje, nes neramumų banga pataisos 
įstaigose gresia žmonių gyvybei. 
Ketvirtadienį vienoje kolonijų netoli 
Biškek kalėjimo tuberkuliozines li
goninės pacientai paėmė kelis įkai
tus , nužudė parlamento deputatą 
Tynyčbek Akmatbajev ir du jį lydėju
sius pareigūnus, taip pat sunkiai su
žeidė V B W vadovą. Pareigūnas pa
tikslino, kad personalas išvestas tik 
iš griežtojo režimo kolonijų, o gyven
viečių tipo kolonijose apsaugos pa
reigūnai dirba. Tačiau nepraneša
ma, kiek yra įstaigų, kuriose vyksta 
neramumai , ir kiek jose yra kalinių. 
Iš viso šalies kalėjimuose bausmes 
atlieka maždaug 18,000 žmonių. 

MEKSIKA 

CANCUN 
Uraganas „Wilma" penktadienį 

užklupo Meksikos pajūrio kurortus, 
o tūkstančiai tur is tų nuo stūgaujan
čio vėjo ir liūčių slepiasi laikinose 
prieglaudose. Turistai buvo evakuoti 
iš prabangių pajūrio viešbučių visa
me Meksikos „Majų krante", o pa
prastai ramioje, turkio spalvos Ka
ribų jūroje siaučia baisi audra. Ku
rortų gatvėse, pilant lietui, patru
liuoja kareiviai, kurie nurodo žmo
nėms slėptis. Kuboje rengiantis ura
ganui evakuota 220,000 žmonių, o 
Pietų Floridos gyventojai kaupia ge
riamąjį vandenį ir suskystintas du
jas . Meksikos valdžia pranešė, kad 
iš pakrančių rajonų evakuota beveik 
22,000 tur is tų ir vietos gyventojų. 
Cancun, vienoje įrengtoje prieglau
doje, nakt į an t patiestų čiužinių 
praleido 1,600 žmonių. 

A R T I M I E J I RYTAI 

BAGHDAD 
Saddam Hussein bylos atsakovo 

Awad Hamad ai Bandar ai Sadoun 
advokatas, kuris ketvirtadienio va
karą buvo pagrobtas, netrukus po 
pagrobimo buvo nušautas. Sadoun 
Janabi buvo kelis kar tus šauta į gal
vą ir krūtinę. Šaltiniai teismų siste
moje ir l iudininkai sakė, kad jį iš jo 
biuro Baghdad pagrobė 20 ginkluotų 
vyrų. S. Janabi minėtoje byloje gynė 
buvusį aukšto rango Irako teisėją A. 
H. ai Bandar ai Sadoun, kuris kartu 
su S. Hussein stojo prieš teismą. 

1-800-77 5-SEND 
www.dtlcjnticexpresscorp.cofT! 

Kroviniu gabenimas 
laivu i visas oasauuo šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu * visas pašau-io šalis 

Air Freight 
"^Automobiliu pirkimas bei 
jsiuntimas Į visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amen k oje. 

/^Small Packaaes Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje bes Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S Tel. 1 709-599-9630 
Fax. I 703-599-9652 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.dtlcjnticexpresscorp.cofT
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Surte A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wvvw.ceni9ffofsugeryarKJbreastriea^com 

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r chi rurgai 
10811 W. 143 r d St. Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

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

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

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

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

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

630-941-2609 

Chiropraktika ir • stuburo ir skausmo ligos 
manualinė terapija m 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

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

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo, gaivos skausmų 

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

Bervvyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chiropractic & Rehac Gine 

Manualine ir fizine terapija, sporto traumų 
specialiste, nugaros, kaklo ir sąnarių 

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

16547VV. 159 Street 
Lrxkporl,iL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdiesirkraujagysliu 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

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

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGnove: 847-718-1212 
www.iliinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akiu l igos ir chirurgi ja 

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

jo l ie t , IL 6 0 4 3 5 
Tel. 815-723-1854 

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

Joliet. IL 60435 
Tei. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6 
Chicago, !L 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandom nanai <;iic t a — a 
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SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
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3825 Highland Aver ue 3 jite 4A 
Dow~ers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal sus va- mą 
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A. 

VYKSTA VALDOVŲ RŪMŲ 
ATSTATYMAS 

Šių metų rugsė
jo 8 d., Tautos šven
tėje, ant Valdovų rū
mų pietinio korpuso \ . 
stogo buvo iškeltas į į * " 
pabaigtuvių vaini
kas, pagal seną sta
tybininkų tradiciją, 
pasiekus aukščiau
sią pastato viršūnę, 
nors pats pas ta tas 
dar tolokai iki už
baigimo. 

Valdovų rūmų at- Valdovų rūmų pietinis korpusas š.m. spalio 6 d., jau 
statymas buvo pra- pasipuošęs vainiku. 
dėtas 2002.05.10., 
dvejais metais anksčiau LR Seimui 
priėmus įstatymą Valdovų rūmus 
a ts ta ty t i . Įs ta tymą pasirašė LR 
prezidentas Valdas Adamkus ir 
2001.03.28 dekretu prezidentas su
darė Valdovų rūmų tarybą. 

Valdovų rūmų atstatymą finan
suoja valstybė. Privačioms lėšoms 
kaupti buvo 2000 metais įsteigtas 
visuomeninis Valdovų rūmų para
mos fondas. Fondo valdybos pastan
gomis buvo 2003.06.10. įkur tas 
Valdovų rūmų paramos komitetas 
JAV, prie JAV LB, norint, kad prie 
Valdovų rūmų vidaus įrengimo pri
sidėtų ir užsienio lietuviai. Lėšų 
telkimas Valdovų rūmams t a rp 
Amerikos lietuvių vyko nuo 2000 
metų per PLB valdybą, sukaupiant 
apie 52,000 dolerių, kurie jau įteikti 
Valdovų rūmų paramos fondui Vil
niuje. JAV komitetas iki šiol surinko 
118,774 dolerius, kurie yra skirti 
Amerikos lietuvių menės įruošimui 
Valdovų rūmuose. Visos aukos, gau
namos per Valdovų rūmų paramos 
JAV komitetą, yra nurašomos nuo 
JAV federalinių mokesčių. Visi 
aukotojai, pasiekę 1,000 litų įnašus 
Valdovų rūmams, kas šiuo metu yra 
380 USD, yra laikomi Valdovų rūmų 
statytojais. Jų vardai bei pavardės 
bus įrašyti rūmų garbės lentoje ir 
visuose rūmų leidiniuose. Ten bus 
įrašyti ir rūmų garbės statytojai, 
aukoję 10,000 litų (apie 3,800 USD) 
ir rūmų didieji statytojai, aukoję 

100,000 litų (apie 38,000 USD), 
pagal at i t inkamas grupuotes. 

A m e r i k o s l i e tuv ių m e n ė 

Dar nežinoma, kiek lėšų reikės 
Amerikos lietuvių menės įrengimui, 
tačiau, norint geriau tą atlikti, rei
kės apie pusės milijono dolerių. Me
nės įrengimo darbai galės prasidėti 
2007 metų pradžioje. Todėl reika
lingų lėšų sutelkimui Amerikos lie
tuvių menei dar reikia daugiau rū
mų statytojų, garbės statytojų ir 
didžiųjų statytojų. 

Yra gautas stambus vienos di
džiosios statytojos pomirtinis paliki
mas, kuris labai padės priartėti prie 
pusės milijono dolerių sumos. Apie 
tai paskelbsime vėliau. 

Paskut iniu metu gauti rūmų 
statytojų įnašai yra šie: iš Marga
ritos Gorski 375 dol. Karolio įr 
Elenos Milkovaičių atminimui; iš 
Zenono Dučmano 380 dol. Broniaus 
ir Genovaitės Bernotų ir 380 dol. 
Pabrinkio a tminimui ; Skurdenis 
Family, USA, 400 dol.; Algirdas ir 
Aldona Leškiai 360 dol.; Rimvydą 
Baipšienė 1,140 dol. Alekso ir Me
lanijos Maskoliūnų atminimui. 

Laukiame naujų rūmų statytojų. 
Čekius rašyti: Lith. Amer. Comm. 
Valdovų rūmai ir siųsti: Valdovų 
rūmai, 5600 So. Claremont Ave. 
Chicago, IL 60636. 

JAV k o m i t e t o i ž d i n i n k a s 

wv/w. autotradeusa. com 
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Tel. 708-430-6880, 630 774-1192 

http://Joliet.IL
http://www.iliinoispain.com
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JAV LB KV Socialinių reikalų ta ryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, i L 60629 
Tei. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

Dantų gydytoja i 

NAUJA 2006 M. MEDICARE KNYGA 
Ši oficiali, valdžios leidžiama in

formacinė knyga (Handbook - va
dovas), paruošta „Center for Medi-
care and Medicaid Services", vadi
nasi „Medicare and You". Viršelyje 
pažymėta, kad knyga kitokia, nei 
paprastai. Joje ypač daug informaci
jos apie receptinių vais tų apdraudą 
(Prescription Drug Coverage), kuri 
prasidės 2006 m. sausio 1 d. ir su
darys žmonėms galimybę pigiau 
pirkti receptinius va i s tus . 

Visi, nepaisant sveikatos stovio, 
pajamų ir ar j au tur i vaistų kortelę, 
jei tik nori, gali įs irašyti į šią Me
dicare receptinių vais tų apdraudą. 

Šios Medicare knygos tikslas yra 
padėti žmonėms apsispręst i , kokią iš 
daugelio s iūlomų va i s tų planų 
(apdraudų) pasir inkt i . 

Nors jau seniai a i šk inama apie 
šią naują Medicare receptinių vaistų 
apdraudą, kuri y r a kompl ikuota , 
vyresniesiems vis t iek dar daug kas 
nesuprantama iš tos daugybės siū
lomų galimybių. (Neseniai teko gir
dėti vieną senatorių kad ir Harvard 
profesoriui tai būtų sunku suprast i . 
Tad ką bekalbėt i apie papras tą 
skaitytoją). 

Už tai, jei yra klausimų, pataria
ma skambinti 1 -800-MEDICARE 
(1-800-633-4227), a r gauti informa
ciją kompiuteryje 

w w w . m e d i c a r e . g o v 
Šioje Medicare knygoje (98 psl.) 

yra 13 skyrių, kur iuose pateikiama 
daug naudingos informacijos. Šiame 
skyriuje bus s tengiamasi suglaustai 
paaiškinti sva rb i aus iu s knygos 
punktus. 

Pradžiai - bendra informacija. 
Jei pakeitėte adresą, ar jums 

reikia naujos Medicare kortelės , 
skambinkite „Sočiai Security Admi-
mstration" (SSA) 1-800-772-1213; 
neprigirdintiems 1-800-325-0778. 

Jei gaunate pensijines išmokas 
iš geležinkelio, skambinki te „Rail-
road Ret i rement Board" (RRB) 
1-800-808-0772, 

Jei gavote daugiau, negu vieną 
šiuometinę Medicare knygą, 
praneškite 1-800-MEDI-CARE (1-
800-633-4227) „Customer service", 
kad ateityje siųstų j u m s tik vieną ir 
tuo padėtumėte Medicare sutaupyti 
pinigų. 

Jei reikia pagalbos dėl šios nau
jos Medicare receptinių vaistų ap-
draudos, galite skambin t i šiais 
numeriais: 

Medicare Helpline - 1-800-633-
4227 

Sočiai Security Administrat ion 
1-800-772-1213 

State Health Insurance Assistan-
ce Program 1-800-548-9034 (Illinois). 

„Medicare Prescr ip t ion Drug 

Coverage" yra apdraudą. Ją suteikia 
privačios bendrovės. Jūs tik pasi
renkate vieną iš daugelio siūlomų 
vaistų planų (Medicare patvirtintų) 
ir už tai mokate mėnesinį mokestį 
(premiumj . Jei įs i rašytumėte vė
liau, negu nustatyta (įsirašymas yra 
savanoriškas), gali tekti mokėti pa
baudą. Asmenys su ribotais ištek
liais gali gauti papildomos pagalbos. 

Jei j au turite receptinių vaistų 
apdraudą, palyginkite ją su Medi
care receptinių vaistų apdraudos 
siūlomomis galimybėmis ir nuspręs
kite, kuri būtų jums geresnė. Bet 
reikia būti atsargiems dėl atsisaky
mo jau turimos vaistų apdraudos, 
nes jos atsisakius, galite būti nebe-
pri imtas atgal. Gali dar būti ir taip, 
kad ats isakius vaistų apdraudos, 
gali reikėti atsisakyti ir sveikatos 
apdraudos, gaunamos per unijas ar 
darbovietės. Yra įvairiausių gali
mybių ir kad užsitikrintumėte kas 
jums geriausia tinka, išsiaiškinkite, 
skambinant jau anksčiau nurodytais 
telefonais. 

Prieš darant sprendimą, kurią iš 
siūlomų (Medicare patvirtintų) vais
tų apdraudų pasirinkti, Medicare 
knygoje pataria pagalvoti apie šiuos 
punktus: 

1. Ar turite receptinių vaistų ap
draudą dabar? Receptinių vaistų 
apdraudą, apie kurią kalbama šioje 
knygoje, neapima vaistų pavyzdžių, 
kuriuos kartais duoda daktarai -
„doctor samples", nuolaidų kortelių 
(discount cards), Medicare patvir
tintų nuolaidų kortelių su 600 dol. 
kreditu, ar be jo, neapmokamos kli
nikos ar tinklalapiuose reklamuo
jamos nuolaidos (drug discount web-
sites). 

2. Ar turima vaistų apdraudą 
apdraudžia mažiausiai tiek pat, kaip 
ir Medicare receptinių vaistų ap
draudą? 

3. Kiek reikėtų primokėti pa
čiam, tu r in t Medicare receptinių 
vaistų apdraudą? 

4. Ar pasilaikyti turimą vaistų 
apdraudą? 

5. Ar Medicare receptinių vaistų 
apdraudą (jūsų vietovėje) apmokėtų 
jums reikalingus vaistus? 

6. Ar galėtumėte gauti papildo
mos pagalbos, įsirašant į Medicare 
receptinių vaistų apdraudą? 

7. Jei įsirašytumėte vėliau, nei 
nustatyta , ar reiktų daugiau mokėti 
už apdraudą, nes jums reikia mokėti 
pabaudą už pavėlavimą įsirašyti. 

8. Ar dalį metų praleidžiate kito
je valstijoje? (Tai būtų svarbu, jei 
pas i r ink ta apdraudą reikalautų 
naudotis tam tikromis vaistinėmis). 

(Medžiaga - pagal „Medicare & 
You"2006) 

ĮVAIRUS 

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

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

* 50 m. v y a s ieško darbo kas antram savait
galiui Patirtis, vairuoja automobilj, legalūs 
dokumentai. Tel 847-328-2752. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu Patirtis, 
angių kalba, rekomendacijos Tel 708-214-
1546 

* Moteris ieško pakeitimo šeštadienj ir sek
madieni pastoviai netoli Clarendon Hills. Tel. 
708-301-0955 

* Moteris perka darbą senelių priežiūroje 
Tel 773-216-1854 arba 773-384-5011 

Pagyvenusi moters o s*, c- ze' -c* z aa'Dc 
'e ^"8 34<i-3225 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery H/vy, Wlowbrook 
Tel. 630-323-5050 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tel . 630-323-2245 

Valandos pagai susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 

Suite 101, Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų speciaIistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjaunini m as 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 

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

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489^441 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: mamabar3@aol.com 
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* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Turi 
patirties ir rekomendacijas Te1 773-374-
- 3"-i 

http://www.medicare.gov
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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KUN. JONUI KUZINSKUI 
„CURE d' ARS" ŽYMUO 

Galima pažinti kunigą, kuris 
savo pašauk ime dirba su 
tikru pasišventimu ir Dievo 

bei artimo meile. Tai pasirodo per jo 
malonų būdą, nuoširdumą ir suvo
kimą žmonių rūpesčių bei skausmų. 
Toks kunigas žmones pritraukia prie 
Dievo. Jo žodžiai švelnaus, gražiai pa
mokantys. Jo būdas šiltas, pake
liantis nuotaiką. J is paguodžia sun
kiose gyvenimo valandose. Jis pa
vyzdingas. Toks kunigas žmonėms 
atneša daug džiaugsmo bei ramybės, 
nes jis padeda stiprinti tikėjimą, 
suteikia vilties ir perduoda Dievo 
meilę. 

Kunigai turi savo globėją, šv. 
Joną Vianney, kuris gimė Dardilly, 
Prancūzijoje, 1786 m. gegužės 8 d. 
Būdamas jaunuoliu, jis prisidėdavo 
prie šeimos ūkio darbų. Sulaukęs 20 
metų, Jonas Vianney įstojo į kunigų 
seminariją, kur j am buvo sunku mo
kytis, ypač lotynų kalbos. Nugalėjęs 
įvairius akademinius išbandymus, 
jis baigė mokslą seminarijoje ir buvo 
įšventintas kunigu 1815 m. rugpjū
čio 12 d. Kun. Vianney 1818 m. tapo 
parapijos kunigu Ars, mažame ir ap
leistame; 230 gyventojų kaimelyje. 
Per savo tarnystę šiame nuošaliame 
kaimelyje Prancūzijoje, jis išgarsėjo 
per Prancūziją ir krikščionišką 
pasaulį kaip Cure d' Ars (Ars parapi
jos kunigas). 

Būdamas parapijos kunigu, jis 
darbavosi įvairiose tarnys
tėse. Bet Cure d' Ars liko ge

riausiai žinomas, kaip gabus dvasi
nis vadovas. Netrukus po jo atvyki
mo į Ars. daug žmonių pradėjo jį 
lankyti, atvykdami iš kitų parapijų 
ir vietovių Prancūzijoje bei kitur. 
Buvo įkurta įstaiga, kad būtų galima 
koordinuoti kun. Vianney išpažinčių 
klausymo tvarką, kuri dažnai už
trukdavo net 16 valandų per dieną! 

Iki 1859 m. tūkstančiai maldi
ninkų atvyko į Ars, tikėdamiesi pa
matyti šventą Cure ir išgirsti jo 
pamokslus. Sakoma, kad net ir 
didžiausi nusidėjėliai atsivertė, iš
girdę jo paprastus žodžius. 

Jonas Vianney mirė 1859 m. lie
pos 29 d. Popiežius Pijus XI jį pas
kelbė šventuoju 1925 m. Vėliau, 
1929 m., jis tapo viso pasaulio kuni
gų globėju. 

Prieš aštuonerius metus buvo 
pradėta skirti žymenis šio globėjo 
vardu (Cure d' Ars Avvard) nusipel
niusiems kunigams. Šių metų 
apdovanojimas sk i r tas mums vi
siems gerai žinomam ir gerbiamam 
kun. Jonui Kuzinskui. Kardinolas 
Francis George jį nominavo šiam 
žymeniui, kuris buvo įteiktas va
karinių maldų metu Šv. Juozapo 
kolegijos seminarijoje 2005 m. rug
pjūčio 11d. 

Kun. Jono Kuzinsko tėvai — Jo
nas Kuzinskas ir Anelė Masilionytė 
sukūrė šeimą 1922 metais. Jonas 
kilęs iš Tauragės, Gaurės parapijos, 
Purviškio kaimo. Anelė kilusi iš 
Marijampolės. Balbieriškio parapi
jos, Nešeikų kaimo. Šie pamaldūs 
žmonės išaugino tris vaikus — dvi 
dukras ir sūnų, kuris tapo kunigu. 

Kuzinskų sūnus Jonas gimė 
1926 m. birželio 3 d. Waukegan, 
Illinois. Pradžios mokyklą lanke Šv. 
Baltramiejaus parapijoje, o vėliau 
Quigley aukštesniąja mokyklą — 

Čikagos šiaurinėje pusėje. Pasiau
kojimas lankant šią mokyklą buvo 
didelis, nes Jonui teko važinėti po 
100 mylių per dieną, penkias dienas 
per savaitę, penkerius metus! Baigęs 
šią mokyklą, Jonas įstojo į St. Mary 
of the Lake seminariją, kurią lankė 
septynerius metus. 1952 m. gegužės 
1 d. Jonas buvo įšventintas kunigu. 

Kun. Jono pirmas paskyrimas 
buvo St. Thomas the Apostle parapi
joje, kur jis buvo vienerius metus. 
Kitas paskyrimas buvo Šv. Jurgio 
parapija, kur darbavosi 13 metų. Po 
to kun. Jonas buvo paskirtas į Švč. 
M. Marijos Gimimo parapiją, kurioje 
dirbo 7 metus. 

Pi rmiausia klebonu 6 metus 
buvo Šv. Baltramiejaus para
pijoje Waukegan, toje parapi

joje, kurioje užaugo. Our Lacly Df 
Victory parapijoje klebonu buvo 
metus. Nekaltojo Prasidėjime para
pijos Brighton Park klebono parei
gas ejo 2 metus. Nuo 1988 ik: 1997 
m. klebonavo Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje. Po to, pagal arkivys
kupijos tvarką, išėjo į pensiją. Dabar 
kun. Jonas eina kapeliono pareigas 
Šv. Šeimos Vilos senelių prieglaudo
je , Lemont. Kun. Jonas taip pat buvo 
paskirtas „Assistant Vicar to Bishop 
Timothy J. Lyne" vyresniesiems ku
nigams. Jis yra Timothy J. Lyne ar
kivyskupijos išėjusių į pensiją kuni
gų rezidencijos ūkvedis. Išėjusį \ 
pensiją, jį daug kur kviečia suteikti 
krikšto ir moterystės sakramentą, 
atlikti laidotuvių apeigas. Kun. Jo
nas talkina ir apylinkės parapijoms 
Lemont. 

Nuo 2001 m. rugsėjo iki liepos 
2004 m. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje ėjo administratoriaus parei
gas. Jis čia dirbo šalia savo įsipa
reigojimų Šv. Šeimos Vilai ir už savo 
darbą parapijoje neėmė atlyginimo. 

Kun. Jonas yra darbingas ir 
energingas. Jo nuopelnų sąrašas — 
ilgas. 23 metus dirbo vyskupijos 
skyrybų teisme. Jis buvo kardinolo 
Bernardin patarėjas ir kunigų sena
to narys. Kun. Jonas taip pat eina 
Šv. Šeimos Vilos direktorių pirmi
ninko pareigas. Jis yra katalikiškų 
kapinių direktorius, ypač Šv. Kazi
miero; yra ir BALFo direktorius; 
rūpinosi Motinos Marijos Kaupaitės 
ir palaimintojo Jurgio Matulaičio 
beatifikavimo bylomis. 1991 metais 
Lietuvių prekybos rūmai apdovanojo 
kun. Joną „Man of the Year" žyme
niu. Kun. Jonas taip pat dalyvauja 
visuomeniniame gyvenme, gerai 
supranta žmones ir gyvenimą. 

Lietuviškumas, paveldėtas iš 
tėvų, jam turi daug reikšmės. 
Kun. Jonas didžiuojasi savo 

tautybe, džiaugiasi savo kilme ir ge
rai kalba lietuviškai. Daug laiko ir 
energijos yra įdėjęs, rengiant demons
tracijas ir pamaldas del Lietuvos 
laisvės. Nuo 1988 m. jis į Lietuvą ke
liavo 9 kartus, daugiausia labdaros 
reikalais fkaip BALFo direktorius), 
tuomet susipažino ir su savo plačia 
gimine Žemaitijoje bei Suvalkijoje — 
surado net 82 giminaičius. 

Kun. Jonas yra gerai žinomas ir 
mylimas ne tik lietuvių, bet ir kita
taučiu Kai prezidento Lyndon B. 
Johnson dukra Luci ištekėjo už Pat 
NuLrf-n*. kur, Jonas huno 

Kun. jonas Kuzinskas. 

atiikt; apeigas. 
ou\ o paKvu'Si as 
vra viomnteiis 

katalikų kunigas, at l ikęs vedybų 
apeigas Baltuosiuose rūmuose. Brid-
geporte jis palaikė art imus ryšius su 
meru Richard J. Daiey. Keliavo į 
Lietuvą kartu su kardinolu Joseph 
Bernardin. 

Kiekvienas paskyr imas buvo 
nauja iniciatyva dirbti su žmonėmis. 
Būdamas malonaus būdo, jis visur 
gražiai sugyveno su kun iga i s ir 
parapijiečiais. Kiekvienas paskyr i 
mas atnešė naujų rūpesčių. Kiek
vienoje parapijoje buvo reikal ingas 
dvasinis atsinaujinimas ir pas t a tų 
atnaujinimas. Kun. Jono sumanu
mas ir administraciniai sugebėjimai 
pasirodė, jam einant klebono pa
reigas. 

Būdamas klebonu Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijoje, kun . 
Jonas įsteigė parapijos fondą, 

į kurį dosnūs parapijiečiai suaukojo 
nemažą sumą pinigų, ir buvo a t l ik ta 
daug pagerinimo darbų. Per 9 me
tus, kun. Jonui klebonaujant Mar-
ąuette Park parapijoje, a t l ik ta daug 
atnaujinimo darbų: bažnyčia išdažy
ta, įvesti nauji vargonai, nauji gar
siakalbiai, per tvarkytas mokyklos 
pastatas, asfaltuota automobilių sto
vėjimo aikštė. Jam klebonaujant, at
likta pagerinimų už 450,000 dol. 
Būdamas parapijos adminis t ra tor iu
mi, jis įvykdė remontų ir pager inimų 
už 130,000 dol. Nereikėjo skolintis 
pinigų! Viskas buvo at l ikta sur ink
tomis aukomis. Išeidamas iš parapi 
jos, paliko atsargų kasoje. 

Kun. Jono apdovanojimais ir pa
siekimais džiaugiasi jo artimieji — 
dvi sesutės su šeimomis — Brone 
Machak su vyru Al, ir jų vaikai : 
Margarita, Jonas su žmona Eliza-
beth, Ričardas. Robertas su žmona 
Kathy; kita sesute Aldona Wright su 
vyru Harvey ir jų vaikai: Juozas , 
Jone su vyru Scott Rexroat ir My
kolas su žmona Heather. Taip pat 
džiaugiasi ir kun. Jono sesučių anū
kai — Bronės: John. Kevm ir Mi-
chaoi. bei Aldonos: Aidan. kurie jį la
bai myli ir gerbia. 

Me^eias keliauti, kun. Jonas vra 

ap lankęs Europą su savo klasės 
draugais: lankės: Anglijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje. Olandijoje, tarp kitų 
vietų, aplanke ir Švč. M. Marijos 
šventovę Fatimoje. 

Gavus šį ypatingą apdovano
jimą, „Cure d' Ars" žymenį, kun. 
Jonas mielai sutiko pasida

linti įspūdžiais. Pirmiausia paklau
siau, ką reiškia gauti tokį neeilinį 
žymenį. J i s atsakė, kad jo šeimos 
nariai jaučiasi pagerbti. Šio žymens 
sute ikimas pripildo kun. Joną nuo
lankumu, kad kardinolas tokiu būdu 
pripažino jo darbus. J is taip pat dė
kingas , kad buvo parinktas šiam 
žymeniui, kuris teikiamas jau 8-ti 
metai . 

Būdami labai pamaldūs, kun. 
Jono tėvai j am įkvėpė tikėjimo dva
sią. J a m taip pat daug įtakos turėjo 
nauja i į švent in tas kunigas , kun. 
Vladas Urba, kuris dirbo Šv. Bal
t r amie jaus parapijoje, Waukegan, 
kun. Jonui dar lankant parapijos mo
kyklą. Šis kunigas dirbo su ligoniais, 
vyresniaisiais ir jaunimu. Be to, kun. 
Jonui įtakos turėjo vienuolė, seselė 
Anita Petrošius, kuri jį mokė pir
m a m e ir an t rame skyriuje. (Ši vie
nuolė dabar yra sulaukus 95 metų.) 

Pašauk imas atneša džiaugsmo, 
pasi tenkinimo ir atmintinų įvykių. 
Kun. Jonas džiaugiasi, turintis ga
limybių t a rnau t i žmonėms. Ta tar
nys tė y r a pašaukimo įvykdymas. 
J a m a tmint ina , kad teko sutuokti 
poras jo kunigystės ankstyvomis 
dienomis, o dabar jis sutuokia tų po
rų anūkus . 

Bekalbant , kun. Jonas prisimi
nė, ką tėvelis patarė, kai jis buvo tik 
įšvent intas kunigu. Patar imas buvo 
toks — aplankyk sergančius ir vy
resniuosius, nes jiems tai reikšmin
ga. Pakelsi j iems nuotaiką —juos gi 
aplankė vikaras arba klebonas. Kun. 
Jono tėvelis taip pat patarė nepra
leisti progos pasisveikinti su vyres
niojo amžiaus žmonėmis, nes tai gal
būt j iems ta dieną vienintelis susi
t ikimas su kitu zmogumo. 

Nukelta i 11 psl. 
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KUN. JONUI 
KUZINSKUI 

„CURE d' ARS" 
ŽYMUO 

Atkelta iš 10 psl. 
Kun. Jonas pasakojo vieną 

nuostabų tikėjimo išgyvenimą. Dirb
damas Šv. Tomo Apaštalo parapijo
je, jis taip pat ėjo kapeliono pareigas 
apylinkės ligoninėse, dažniau lanky
davo ligonius. Jam teko aplankyti 
vieną ligonę, kurios elgesys buvo aš
trus — labai nemandagi, pikta ir net 
nenorėjo kunigo matyti. Jis meldėsi 
pagalbos, kad padėtų tai ligonei. 
Vieną kartą, Žolinėje, rugpjūčio 15 
d., vykdamas aplankyti vienuolę, 
paguldytą ligoninėje ir jai atnešti 
Svč. Sakramentą, jis nuvyko į trečią 
aukštą keltu, kaip buvo įpratęs. Ap
lankęs tą vienuolę, sugrįžo į pirmą 
aukštą. Tuomet jis prisiminė tą li
gonę. Tuomet užlipo laiptais į antrą 
aukštą pas tą ligonę. Jis nešėsi su 
savimi Svč. Sakramentą ir buvo 
numatęs ją tik palaiminti. J am be
išeinant iš kambario, moteris išsi
tarė, kad norėtų su juo pasikalbėti. 
Kun. Jonas išklausė jos išpažinties 
ir ji priėmė šv. Komuniją. Po kiek 
laiko, kun. Jonui sugrįžus į kleboni
ją, skambino tarnautojas iš ligo
ninės, kad kunigas reikalingas prie 
ligonio. Jis tuoj nuvyko į ligoninę, 
kur sužinojo, kad ši ligonė mirė, 
prieš pat jam atvykstant. 

Kun. Jono pirmas paskyrimas 
klebonu buvo jo gimtinėje, Šv. 
Baltramiejaus parapijoje, Wauke-
gan. Jis prisimena, kad kiek suabe
jojo dėl to paskyrimo, nes ten užau
go. Kaip į jį parapijiečiai reaguos0 

Tuo metu parapija buvo labai ap
leista. Bet parapijiečiai siūlėsi pa
dėti, įdėdami daug laiko, parapija 
atsistatė. 

Ką šiandien kun. Jonas patartų 
seminaristams ir naujai įšventin
tiems kunigams? Jis primintų, kad 
jie savo gyvenimą pašventė mūsų 
Viešpačiui ir pažadėjo dirbti Jo vy
nuogyne. Kun. Jonas patartų jiems 
palaikyti nuolatinius ryšius su savo 
klasės draugais. Dažnai susitinkant, 
klasės draugai vieni kitus paskati
na, ypač kai aplinkybės nėra per 
geros. 

Kun. Jonas daugelį metų dirbo 
lietuvių parapijose — Šv. Jurgio, 
Švč. M. Marijos Gimimo. Šv. Bal
tramiejaus ir Švč. M. Nekalto Prasi
dėjimo. Ilgiausiai dirbo Marquette 
Park, net 19 metų. Jis džiaugiasi, 
prisimindamas ten vykdomas lietu
viškas tradicijas, ypač Šiluvos at
laidus. Atvykdavo kunigai iš Lietu
vos pravesti atlaidų. Jam malonu 
prisiminti, kad atlaidai visuomet 
gražiai praeidavo, ypač atlaidų pro
cesija, į kurią susirinkdavo žmonės 
iš arti ir toli. 

Kun. Jonas dėkingas savo šei
mos nariams ir draugams, kurių 
dėka tapo kunigu. Jis taip pat dė
kingas daugeliui žmonių, kurie yra 
dalyvavę jo gyvenime. Kalbant apie 
ateities planus, kun. Jonas prašo 
Dievo, kad suteiktų jėgų toliau dar
buotis Jo vynuogyne, taip pat nori 
aplankyti ligonius ir buvusius para
pijiečius, dalyvauti su jais ypatin
gomis progomis. Jis toliau siekia per 
kunigystę atlikti savo gyvenimo 
tikslą. 

Sveikiname mielą kun. Joną ir 
linkime gausios Dievo palaimos, 
dirbant dar ilgus metus Dievo vy
nuogyne. 
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Pasaulio LietuviŲ Centro Jaunimo RūmŲ Projekto Komitetas 
dėkoja visiems aukojusiems padėti įgyvendinti šį projektą. 

A.A. Aldona Jankauskaitė 
Adamkai, Prez. Valdas ir Alma 
Ambutai, Mr. Mrs Vytas 
Anoniai, Danutė ir Vytautas 
Aukštuoliai, Vytas ir Danutė 
Balchunai,Indre ir Zenonas 
Baršketis, Ofelija 
Baršketiene, Eugenija 
Bendikas, Jurgis ir Dana 
Bendoraitis, Ron ir Janice 
Blinstrubai, Robertas ir Gina 
Bobrevičus, Rimantas 
Brakauskai, Šarūnas ir Aida 
Brooks, Edmund ir Erika 
Bukaveckas, Tadas 
Butikai, Vytas ir Aušra 

1 Čeičeine, Dainora 
Čepelė, Linas ir Beatriče 

iii Černiauskaite, Gaile 
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Čyvas, Rev. Matas 
Daugirdai, dr. Ona ir dr. Jonas 
Dirvoniai, Rimas ir Danutė 
Domanskiai, Rimas ir Pranutė 
Dovilas, Jūratė 
Dubauskai, Gedas ir Almeda 

j Garbonkai, Vacys ir Laima 
Germanai, Vytautas ir Liuda 
Gilvydžiai, dr. Rimas ir Kristina 
Gilys, Vladas 
Glavinskai, Tomas ir Elena 
Glavinskai, Alberto ir Laima 
Griniai, Anis ir Aldona 
Griškeliai, Rimas ir Regina 
Gulbinai, Rimgaudas ir Audronė 
Gunn, Claudia ir Chuck 
Indriūnai, John ir Elizabeth 
Jatuiytė, Živilė 
Ječiai, Kęstutis ir Dalia 
Jeske, Dean ir Indre 
Jokuba, dr. Peter Iron ir Petronė 
Jonynai, Algis ir Linda 
Jučai, Linas ir Loreta 
Juška, Viktoras ir Catherine . 
Karaliai, Medardas ir Audronė 
Kasniūnai, Marius ir Rasa 
Kašubą, Vida 

I ; 

Arbor Printing 
A.S.K. Lituanica 

Atlas Putty Products Company 
: i Dainava 

| 

jaun imo 
prie k 

Aukotojai 
Kavaliauskai, Raimundas ir Rama 
Kazlauskai, Regina ir Vitas 
Kenter,Gražina 
Kisieliai, dr. Petras ir Daiva 
Kleiza, Rytas ir Irena 
Kologe, Henry ir Pranie 
Kriaučiūnai, Marius ir Marytė 
Kriaučiūnai, Romuldas ir Gražina 
Kučai, Viktoras ir Regina 
Kulbiai, Tadas ir Rūta 

• Latoza, dr.B.K. Ir Gražina 

/ ^••k : m T flft 2) 

Laučius, Henris ir Irona 
Leipai, Edis ir Gaile 
Lėliai, dr. Eligijus ir Alė 
Liautaud, Jim ir Gražina 
Lietuvninkai, Gintaras ir Dalia 
Lietuvninkai, Vytenis ir Elzytė 
Majauskai, Paulius ir Daiva 
Masiiioniai, Svajūnas ir Arenida 
Matulevičius, Aurimas 
Matuliauskai, Vytautas ir Margerita 
McCarthy, dr.Patrick ir dr. Rasa 
Mereckis, Giedre 
Navickai, Ignas ir Birutė 
Navickienė, Bronė 
Neverauskai, Vidas ir Adria 
Otruškevičiai, Rimvydas ir Daiva 
Petkai, Gytis ir Grasilda 
Petraičiai, Rimas ir Valda 
Petroliūnas, Tomas ir Laima 
Petruševičiai, Darius ir Eveiina 
Poilkaičiai, Darius ir Lidija 
Polikaičiai, Juozas ir Irena 
Polikaičiai, Audrius ir Aida 
Pollkaitis, Marius 
Poiikaitytė, Rima 

Firmos ir oraanizaciios 
Grandis 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
K.S.C. Žalgiris 

L.F.K. Lituanica 
Lietuvių Fondas 

Rūmai jau dygsta! Kviečia 

Pranckevičiai, Pranas ir Žiba 
Prunskiai, dr. Jonas ir dr. Terri 
Quinn, dr. Thomas ir Daine 
Razmai, dr. Antanas ir Asta 
Rehayem, Robert ir Rūta 
Rhodes, Bruce ir Diana 
Riauka, Jurdanas ir Rasa 
Ringai, dr. Julius ir Lidija 
Riškai, Jurgis ir Rita 
Rugieniai, Algis ir Linda 
Šalciūnai, Vincas ir Ona 
Sauliai, dr. Vytas ir Dr. Alex 
Šauliai, Vacys ir Viktorija 
Sidriai, dr. Linas ir Rima 
Sidrys, dr. Rimvydas 
Sieczkovvski, VVilliam ir Elytė 
Siliūnai, Darius ir Viktorija 
Siliūnai, Rimas ir Viktutė 
Siliūnai, dr. Donatas ir Daina 
Siliūnas, dr. Vytas 
Šilkaičiai, dr. Raimundas ir Rasa 
Šimuliai, Artūras ir Margarita 
Smilgiai, Kęstutis ir Lina 
Staniškis, dr. Renata Variakojis ir dr. Vincas 
Stankai, Renata ir Andrius 
Stankai, Kostas ir Vida 
Stončius, Pijus ir Rima 
Strikas, Jovita 
Strikai, Violeta ir Algis 
Suopai, Vytas ir Ann 
Sušinskai, Kęstutis ir Rūta 
Thaus, Kurt ir Gintare 
Tijūnėliai, dr. Donatas ir Indre 
Tijūnėliai, dr. Aras ir Kim 
Tumasonis, Robertas 
Vaikučiai, dr. Jonas ir Ramoną 
Valaičiai, Rimas ir Irena 
Valaitis, dr. Jonas . 
Vazneliai, Sigitas ir Rūta 
Vėlius, Kurtas 
Vilkai, Eugene Ir Irene 
Vygantai ,dr. Mindaugas ir dr. Auste 
Walsh, Sofija 
Žemaitaitis, Vytas 
Žiliai, Stepas ir Renata 
Žvinakiai, Aigis ir Regina 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Lithuanian Catholic Charities 

Piplrių Ratelis 
Sportstation 

n e prisidėti 
inaus projekto lietuvybės išlaikymui. 

Čekius prašome rašyti PLC vardu ir siusti šiuo adresu: 

• „ , ,— im , . . r n r i r i — 

Jaunimo Rūmų Projektas 
5116 Illinois Avenue 
Lisle, Illinois 60532 

KAIP JAUTIESI, TĄ IR VALGAI 
Valgai žlėgtainį — tave apėmęs 

pyktis, kramtai traškučius — esi 
įtampos būsenos, o jei mėgaujiesi 
pyragaičiais — tavo lytinis gyveni
mas nieko vertas. Anot mokslininkų, 
tikrą žmogaus nuotaiką išduoda tai, 
ką jis valgo. 

Nustatyta, kad asmuo pasirenka 
maistą priklausomai nuo savo psi
chologinės būsenos; valgydamas tam 
tikrą patiekalą, jis nesąmoningai 
nori pataisyti tą būseną. 

įpykę asmenys pasirenka mais
tą, kun reikia stipriai kramtyti, o 

lytiškai sugniuždyti — trokšta sal
džių pyragaičių ar torto. 

įtampos apimtiems reikia sūres
nio užkandžio, o krizę patyrusiems pa
vyzdžiui, po skyrybų, norisi vaikys
tės laikų skanėstų, tokių, kaip ledai. 

Pavyduliaujantys savo lėkštes 
ant stalo išdėlioja netvarkingai — 
vaikystėje taip elgiamasi, kai tenka 
varžytis dėl vietos prie pietų stalo su 
broliais ar seserimis. 

Tokias išvadas jie padarė, ištyrę 
500 žmonių valgymo Įpročius, ap
rašytu? dienoraščiuose nuo vaikys

tės. Ryšio tarp konkretaus maisto ir 
psichologinės būsenos ieškota pirmą 
kar tą pasaulyje, t i r iant apskritai 
blogus įpročius. 

„Maistu galima būtų keisti būse
ną, kurios žmogus nepageidauja", — 
sako Illinois valstijoje dirbanti psi
choterapeute Cynthia Power, atli
kusi minėtą tyrimą. Pasak jos, pa
vyzdžiui, pyktis žmogui atlėgtų, jei
gu imtų krimsti ką nors traškaus. 
„Tuo tarpu vienišumo jausmą galima 
įveikti, gerai visą skrandį užpil
dančiu maistu", — tvirtina ji. BNS 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
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Drake Realtor 
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P r o - T e a m 
Bus.: 708-361-0800 
Voioe \ M 773^54-7830 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.maver@ worIdnet.att.net 

D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Cj&iuy, 21 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lavm, IUinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

G R E I T P A R D U O D A 
g | _ _ _ , First L a n d m a r k Real ty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

BRUK! k.\<;i 

V I D A M . t= ) 
S A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o p i r k i 

mas, p a r d a u i m a s 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 
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Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikūlis @ usa.com 

[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas Įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 

Pirkimas 

m* Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 
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S I Ū L O D A R B Ą 

KLESTINČIAI GRINDŲ ĮMONEI 
vakarų pr iemiesčiuose p i l n a m d a r b o 
iaikui reikal ingi darbš tūs plytel ių k lo
jėjų mokiniai /padėjėjai . , pa ty rus iems 

lietuviškai ka lban t iems meis t rams. 
Gera proga t i ems , kur ie atei ty je žada 
tapt i plytelių klojėjais. Geras a t l yg in i 

mas, pi lnas d raud imas . Patirt is 
reikal inga, b e t nebū t i na . 

Susikalbėti angl iškai . 

Tel. 630-327-8599 Sam 

KLESTINČIAI GRINDŲ ĮMONEI 
vakarų priemiesčiuose reikalingi 

patyrę grindų plytelių klojėjai 
su ne mažesne kaip 10 metų 
darbo pat i r t imi su keramika, 

porcelianu ir akmeniu. 
Geras atlyginimas, 
pilnas draudimas. 

Susikalbėti angliškai. 
Tel . 6 3 0 - 3 2 7 - 8 5 9 9 Sam 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
FOR VVOMEN AND MEN 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 

S8 ON START, 
CALL HALINA (630) 286-7398 

Spectrum Transport Of Illinois 
is hiring CDL class "A" drivers for loca! 

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

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

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Empioyment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

ĮVAIRUS' 

DALIA'S Įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų ar valvmuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

Parduodami visi 37 tcmai 
Lietuvių Enciklopedijos. 

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

stovyje. Kaina su persiuntimu S950. 
Te l . 517-4236133, Birutė; 

e i .paštas t n e l s o n l 7 6 @ c o m c a s t . n e t 

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

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

CaJl Comfnrt keepers 
847-215-8103. 

PRIIMAME GYVENTI 
p a g y v e n u s i o a m ž i a u s ž m o n e s 

a r t u o s , k u r i e m s r e i k a l i n g a g l o b a , 
gera priežiūra, skanus maistas, 

medicininis patarnavimas. 
Yra atskiri kambariai ar butas. 
Tel. 773 934-3092 

DRAUDIMO PASLAUGOS 
P — • " — — — «- — — — — — _ _ . . . . ^ 

STATE FARM INSURANCE I 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., O a k Lavvn, IL 

708-423-5900 i 

STATE FARM INSUR
ANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

A j į fR jCĄ j j FAMUY 
I N S U M A N C I 8 

RUT0, NRMRI, UERSLRS, 
SUEIKRTR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio 
aptarnavimas, A l I \ ] Ą 

patikimas 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIEAVE, BROOKFIELD, IL 60513 

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

Kraustymosi paslaugos 
PACKING-& MOVING 

Ilgametis profesionalus 
įpakavimas ir kraustymas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 
Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Crtcago, !L 60629 
Prekyba, instaiavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 
24 

vai. per parai 

7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-531-1833 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel . 773-767-1929. 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..softus", .,decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

Šlifuoti parketą i r lakuot i 
7 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
7 kv. pėda S 1.75. 

Lietuviškai 773-590-1544 Vytas 
Angliškai 773-407-8859 Roman 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

ĮVAIRUS 

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

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

Priimami maisto užsakymai pobūviams 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

S 3 ouj^cftjj ^i 
taiso įvairius lengvus rūbus, siuva 

patalynę ir užuolaidas. 
TeL 630-434-0388 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMEsYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
su-taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,,lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 

aboratorijos darbus. 

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

8 v.r. iki 4 v.n.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 \V. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

P A R D U O D A 

I eškome senesn iu k a i p 1 9 8 0 m . 
a u t o m o b i l i ų , m o t o c i k l u i r jų 
de ta l i ų , b e t k o k i a m e s t o v y j e . 
Atsi lygins ime. Free tovving. 

Iš a n k s t o d ė k o j a m e . 

Tel. 708-415-1999,708-323-6587 

P A R D U O D A M E BULVIŲ 
T A R K A V I M O M A Š I N A S . 

Siunčiame j kitas valstijas. 
Informacija telefonu 
847-845-3972 

Skelbimų skyriaus 
tei. 1 773-5B5 9S00 

Parduodamas gražus, naujai 
suremontuotas, 1 mieg., 4 kamb. 

hutas Ford City rajone. 
Arti prekybos centrai, geras 

susisiekimas, prieinama kaina. 
Te l . 773 -392 -9301 

«ww»»» 

V 

Cia vieta 
Jūsų skelbimui! 
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SIŪLO IŠNUOMOTI 

YVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-5710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojama puiki studija Gulfport 
Petersburg, FI>. Vieta rami. labai 
privati, gerai prižiūrima, šalia yra 

Meksikos įlanka, pliažas ir pramogų 
centras. $450/mėn plius paslaugos. 

Tel. 773-392-9301 

CICERO IŠNUOMOJAMAS 
naujai suremontuotas, apšildomas 

3 mieg. butas. 1 miegamasis su 
baldais. Geras susisiekimas. 

Kaina $650. 
Tel. 708-652-7722; 708-863-9849 

http://worIdnet.att.net
http://usa.com
mailto:tnelsonl76@comcast.net
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Spalio mėnesio orai — neįspėja
mi, kaip moterųs nuotaikos: čia jie 
šviesūs, šilti, čia vėl rūškani, šaltais 
lietaus lašais pravirkę. „Draugas" šį 
kartą rizikavo, ruošdamas net tris 
renginius pirmojoje spalio pusėje: 
rudens šventę gamtoje spalio 2 d., 
šokėjų grupės iš Los Angeles, CA, 
„Retro" koncertą spalio 15-ąją ir 
metinį savo pokylį spalio 16 d., sek
madienį. Ir ką pasakysite? Visas tas 
tris dienas oras buvo — be priekaiš
tų! 

Publika, besirinkdama į kon
certą ir pokylį, džiaugėsi, kad ne
reikia storų paltų, apsaugos nuo 
lietaus ar kitos rudeninės aprangos. 
Galbūt dėl to (mes labiau linkę 
tikėti, kad norėdami paremti „Drau
gą" ir maloniai praleisti laiką) vi
suose trijuose renginiuose netrūko 
publikos. „Dievas tikrai palankus 
'Draugui', — kalbėjo žmonės, rink
damiesi į „Paradise" salę artimame 
Čikagos priemiestyje. — Štai, koks 
malonus vakaras, net mėnulio pil
natis kelią į pokylį nušviečia..." 

Pokylis, tiesa, buvo kasmetinis, 
bet patalpa — nauja, nes įprastoji 
Martiniąue salė, kurioje daug metų 
vykdavo ne tik „Draugo", bet dauge
lio lietuvių organizacijų renginiai, 
jau nugriauta — jos vietoje baigia 
išdygti dar viena Wal-Mart parduo
tuvė. Tačiau naujoji salė visiems 
patiko: erdvi, gražiai apšviesta, šo
kiams daug vietos, sienos veidro
džiais žvilga, o padengti stalai laukia 
svečių. Jų prisirinko apie 350 — tai 
visai neblogas skaičius, prisiminus, 
kiek renginių net tą patį sekmadienį 
Čikagoje ir apylinkėse vyko. 

Pokylio programai vadovavo 
„Draugo" redakcijos darbuotoja Da
lia Sokienė, kurios balsu gėrisi daž
nas „Margučio II" radijo klausytojas. 
Ji visų pirma pakvietė kun. dr. 
Arvydą Žygą. naująjį Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos Marąuette 
Park vikarą, paprašyti Aukščiau
siojo palaimos susirinkusiems ir jų 
valgysiamai vakarienei. Kun. Žygas 
taip kreipėsi į Aukščiausią Redak
torių: 

„Brangusis Viešpatie Dieve, Tu 
mums gyvenimo kelionėje dovanoji 
nesuskaičiuojamas dovanas. Tarp tų 
dovanų brangiausia yra 'Draugas', o 
brangiausia 'Draugo' dovana yra 
tiesa ir meilė. Šį nuostabų, šiltą 
pavasariško spalio vakarą subūrei 

brolius ir seseris. Dėkojame Tau už 
mūsų brangiausią tiesos ir meilės 
skleidėją, t.y. už lietuvybės, Dievo, 
artimo meilės ir tiesos liudytoją, 
šventųjų idealų šauklį, dienraštį 
'Draugą'. 

Mylimasis Tėve, laimink t. ma
rijonus, kurie, kaip Dievo draugai, 
mums 'Draugą' padovanojo, globok jo 
redaktorę, visus darbuotojus, ra
šytojus, skaitytojus, rėmėjus, visus, 
visus 'Draugo' draugus. Atlygink 
jiems, Viešpatie, už jų šventą darbą, 
nes mums, žmonėms, trūksta žo
džių, kuriais jiems galėtume iš
reikšti padėką, meilę ir pagarbą. 

Mylimas Dieve Tėve, Tu siuntei 
savo Sūnų, kad Jis būtų mūsų 
Draugas ir kad mes gyvuotume, kaip 
mylimi ir mylintys draugai. Todėl 
padaryk šį vakarą šventą, draugys
tės atnaujinimo, artimo meilės ir 
gilaus dėkingumo 'Draugo' švente. 
Tai prašome per Kristų, mūsų Vieš
patį..." 

Po tokio dvasingo palaiminimo ir 
vakarienė, atrodo, buvo skanesnė, ir 
kalbos prie stalų linksmesnės, nuo
širdesnės. 

Nors maistas buvo skalsus ir 
skanus, svečiai nekantriai dairėsi 
salės galo link, kur stovėjo vienišas 
mikrofonas, laukdami pokylio pro
gramos pradžios. Pagaliau vėl prabi
lo Dalia. Kadangi šį kartą pokylyje 
nebuvo numatyta kalbų, programos 
vedėja visgi neiškentė — gražiu 
žodžiu pristatė vyr. „Draugo" redak
torę D. Bindokienę ir pakvietė bent 
„labas vakaras" svečiams pasakyti. 
Tai iš esmės buvo kiek neįprasta, 
nes jokiame kitame pokylyje redak
cijos atstovai nekalbėdavo. Publika 
buvo labai maloni ir redaktorės 
žodžius palydėjo plojimais -galbūt ir 
dėl to, kad kalbėjo trumpai). Buvo 
iškviestas ir kitas, labai svarbus 
„Draugo" leidybai asmuo: Draugo 
fondo direktorių tarybos pirmi
ninkas bei iždininkas Bronius Juo
delis. Jis dėkojo už įnašus DF ir 
kvie-tė visus į fondą įsijungti (šiuo 
metu vyksta DF Rudens vajus), nes 
tai vienintelis laidas, padėsiantis 
„Draugui" tęsti leidybą. 

Nors salėje buvo daug svarbių 
asmenų, daug garbingų svečių, bet 
pasitenkinta prie mikrofono iš-
kviečiant Lietuvos Respublikos 
URM Azijos, Amerikos, Afrikos ir 
Okeanijos departamento direktorių, 

mus šventoje draugystėje, kaip ambasadorių Joną Paslauską, kurį į 

_R garbės konsuias pietinėje Hondoje Stasys BaizeKas - ;s Kairės ^ietjvos 
Užsienio reikalu ministerijos Amerikos Aznos Afrikos ir ŪKeaniios departamen
to direktorius, amb. 
Saulius Kuprys. 

;oras Pasiausfcas ALTc :entro valdybos pirmininkas adv. 
Rimos Kuprytės nuotr. 

K o f r -• S O K ' Dra\nz pokyty*1 I ' > M n^oararr..* 
lQrf: uuneiiene.i nuo 

pokylį palydėjo, gen. konsulas Či
kagoje Arvydas Daunoravičius. Amb. 
Paslauskas trumpai ir šiltai pa
sveikino susirinkusius, prisipažin
damas, kad malonu jam kartu su 
užsienio lietuviais bendrauti, pra
leisti valandėlę. 

Kiek vėliau pokyliu pasidžiaugė 
ir, daugiausia darbo padėjusi, kad jis 
įvyktų, „Draugo" direktorių valdy
bos pirm. Marija Remienė. Ji labiau
siai dėkojo susirinkusiems ir ypač 
programos atlikėjams — Los Angeles 
„Retro" trupei, kuri ne tik atliko 
koncertą Jaunimo centre šeštadienio 
vakare, bet sutiko ir pokylyje bent 
dalį to koncerto programos pakar
toti. 

Žinoma, kai į salės vidurį susi
rinko šaunūs „Retro" šokėjai — 
frakuoti vyrai, puošniomis suknio
mis vilkinčios moterys, kai nuaidėjo 
svajinga, paširdžius kutenanti mu
zika (dėkui Algimantui.Barniškiui, 
sumaniai tvarkiusiam garsinę sis
temą), kiekvienas žiūrovas savo 
akimis pamatė, savo ausimis išgirdo, 
koks tai nuostabus kolektyvas. „Jie 
šoka, kaip profesionalai", — pasigir
do šnibždesiai iš visų pusių. O plojo 
visi, iki delnų įkaitimo! 

„Retro" iš esmės negailėjo nei 
energijos, nei kojų — šoko valsus ir' 
tango; šoko „senoviškus" ir moder
nius šokius; atliko šmaikščius vaiz
delius, malonino daina. Galėjome tik 
gėrėtis ir pavydėti, kad „didžioji 
Čikaga" nieko panašaus neįstengia 
sukurti... Trupės šokių mokytojai ir 
vadovei Sigitai Barysienei tikrai 
nepagailėta geniališkumo, sėkmin
ga: t r i n a n t dešimt porų šokėjų 
žingsnius, judesius į darnų, pa
trauklų vaizdą. Muzikinius įrašus 
paruošė Marius Černiauskas, kos
tiumų dailininkė Laima Vaitkevi
čienė, vaizdelius režisavo Amandas 
Ragauskas. 

Apskritai ir iš šeštadienio va
karo, ir iš sekmadienio susidarėme 
nuomonę, kad A. Ragauskas yra 
vienas svarbiausių „Retro" varikliu 
— įnešantis daug savo kūrybos ir 
aktoriško talento, kad grupe „susi-
cementuotų" į darnų vienetą. 

Nors netikime, kad salėje pro
gramos metu buvo nors vienas žiū
rovas, abejingas viliojantiems „Ret
ro" šokiams, tokių tikrai neliko po 
finalo, kurį atliko visi šokėjai, o ypač 
žaviosios šokėjos, išbėgusios \ salę su 
paryžietišku „Can Can" (S. Bary

sienės choreografija). Jeigu jas kas 
tą vakarą būtų perkėlęs į „Moulin 
Rouge" ar „Maxims", tų naktinių 
klubų lankytojai net nebūtų suabejo
ję, kad tai tikros paryžietės. Žinoma, 
taip neatsitiko, bet „Draugo" pokylio 
svečius šokėjai bent akimirkai 
perkėlė į Prancūzijos sostinės links
mybes... 

Ir kaipgi pavardėmis nepaminė
tume tų šaunuolių kaliforniečių, 
padovanojusių mums du nuostabius 
vakarus rudenėjančioje Čikagoje. 
Tai: Veronika Ragauskienė, Aman
das Ragauskas, Laima Vaitkevi
čienė, Raimondas Paplauskas, Ra
mutė Gulbinas, Normand Labrec-
que, Gitą Markus, Arvydas Janu
šonis (jis ir labai gražiai dainavo), 
Jurgita Bakutytė, Robertas Me-
donis, Daiva Kamarauskaitė-Kaz-
lauskienė, Saulius Šumanas, Dei-
milė Mockus, Haroldas Mockus, 
Greta Zambacevičiūtė, Darius Iva
nauskas, Gintarė Černiauskaitė, 
Ričardas Černiauskas, Laimutė Ga-
jauskienė. 

Visiems kartu ir kiekvienam 
atskirai sakome ačiū! 

Po tokios šaunios programos ir 
pokylio svečiai užsikrėtė nepaprastu 
noru šokti. Deja, po pirmo šokio visi 
buvo sustabdyti, nes atėjo laikas 
išpildyti pažadą „Draugo" laimėjimo 
bilietėlių savininkams — ištraukti 
penkis laiminguosius. Daliai So-
kienei vadovaujant, bilietėliai nedel
siant buvo ištraukti, laimėtojai 
paskelbti (jų pavardės buvo išspaus
dintos „Drauge") ir A. Barniškis vėl 
po salę paskleidė svajingos muzikos 
garsus. Ir žinote, kas atsitiko? Mūsų 
svečiai iš Los Angeles neskubėjo 
pranykti iš pokylio — tarytum pro
gramos atlikimo dar jiems buvo 
negana — jie įsijungė į bendrus 
šokus ir ne vienas pokylio dalyvis ar 
dalyvė rytojaus dieną galėjo drau
gams pasigirti, kad turėjo progos 
šokti su „Retro" šokėjais... 

Šypsojosi mėnulis, šypsojosi 
besiskirstanti publika, vieningai 
tvirtindama, kad tai buvo pats sma
giausias „Draugo" pokylis, kad K.-
tais metais būtinai vėl dalyvaus 
jeigu tik Marija Remiene praneš 
pokylio datą. O „Retro" šokėjai būti
nai prižadėjo dar kartą (ir dar 
kartą...) atvykti j Čikagą, pradžiu
ginti galbūt nauja programa. 

Danute Bindokienę 
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Regimybė kaip galimybė būti 
Kaip susitinka žmonės? Kodėl 

susitikusių žmonių draugystė perau
ga į ilgametį bendravimą? Kodėl 
kartais susitikę žmonės tampa vie
nas kitam artimesni už gimines? 
Kas gali atsakyti į šį klausimą? Bet 
kad taip yra, liudija ir susitikimas 
šių dviejų jaunų menininkių — 
Loretos Platkevičiūtės-Petraitis ir 
Jūratės Jarulytės-Weiss, kurių dar
bus pamatysite atvykę į Čiurlionio 
galeriją (5620 S. Claręmont Ave., 
Chicago) spalio 28 d. 7 vai. v. 

Menininkės susipažino Kaune, 
kai maždaug prieš 10 metų į fabriką 
„Kauno audiniai", kuriame Loreta 
Petraitis vadovavo dailininkų dirb
tuvėms, diplominio darbo daryti 
atvyko Jūratė Jarulytė. Jų pažintis 
peraugo į ilgametę draugystę ir tos 
draugystės rezultatas — ši paroda. 

Autorės, pradėjusios nuo tek
stilės, šiuo metu abi tapo. Parodoje 
„Regimybė kaip galimybė būti" 
matysime šių jaunų autorių tapybos 
darbus. Savo darbais jos gilinasi į 
amžinąjį klausimą — kas ten už tos 
uždangos, „ar tas dūmų šydas gali 
bent kiek praplyšti ir prasiskleisti — 
nesvarbu — į gyvenimą ar į mirtį" 
(A. J. Greimas). 

Loreta Petraitis ir Jūra tė Weiss 
— lietuvės menininkės gyvenančios 
toli nuo čavo tėvynės. Loreta šiuo 
metu gyvena ir kuria Amerikoje, 
Jūratę meilė nusivedė į Vokietiją. 

Loreta Petraitis baigė Vilniaus 
dailės akademijoj Kauno dailės 
institutą. Dar besimokydama aukš
tojoje mokykloje ji pradeda dalyvau
ti parodose. 1994 m. pavasarį, tuoj 
po diplominio darbo gynimo, konkur
so keliu pakviečiama dirbti į „Kauno 
audinius", vadovauti to fabriko 
dailininkų dirbtuvėms. Kaip pati 
Loreta sako: „darbas su audinių 
rietimais įkvėpė mane naujiems 
ieškojimams interjermės tekstilės 
plastikos srityje". Įrenginėjant 
Tarptautinių parodų ekspozicijų 

Jūratės Weiss darbas 

sales Frankfurt, Paryžiuje ir Hon
konge, ji susidomi interjero dizainu. 
Tas ją paskatina pradėti tapybą ant 
šilko. J a u tais pačiais metais ji 
surengia tokių darbų parodą Kauno 
galerijoje „Dovilė". 

1996 m., tik atvykusi į Čikagą, 
surengia savo parodą Čiurlionio ga
lerijoje. Pamažu vis labiau ir labiau 
ji įsi traukia į tapymą ant drobės. 
Vėliau pradeda dalyvauti meno pa
rodose — pardavimuose JAV. Grei
tai pradeda gauti užsakymus, j a 
susidomi galerijos ir pradeda kviesti 
į įvairias parodas. 2000 m. laimėjo 
Illinois Artist konkursą ir buvo 
išr inkta kaip Featured Artist" išek-
sponuoti darbus Čikagos James 
Thompson centro galerijos lange. 
Vermont meno centre, Manchester, 
dalyvauja parodoje „From over 
Function". Konkursinėje parodoje 
„Pen & Brush", NY, jos tapybos dar
bas „Time is Sensitive" laimėjo 3 
vietą, o darbas „Time is Sensitive" II 
gavo „Honarable Mention Award". 
Apie ją pradeda rašyti amerikiečių 
spauda. „Molbertinėje tapyboje aš 
a t radau daugiau laisvės saviraiškai. 
Temas pasirenku visiškai nevaržo

mai ", — sako 
Loreta. Žiūri įjos 
darbus ir ste- Loreta Petrai 
biesi, iš kur 
mažo krašto žmogui toks no ras 
tapyti didmiesčius? Atrodo, k a d 
menininkė visą gyvenimą juose ir 
gyveno. Ne be reikalo sakoma, kad 
aplinka veikia kiekvieno žmogaus 
gyvenimą, o juo labiau menininko. 
Loreta sako: „Tapyba — tai ne profe
sija, tai būdas gyventi, i e škan t 
sąskambio su pačia savim ir su 
aplinka, kurioje tuo metu esu". 

Jūra tė Weiss taip pat pradžioje 
baigė teksti lės mokslus Kauno 
aukštesniojoje meno mokykloje. 
Būdama dvidešimtmetė ji v i sus 
sužavėjo savo diplominiu darbu — 
ant šilkinių audinių, skirtų moteriš
kiems kos t iumams, ji perfrazavo 
Van Gogh tapybą. Jos darbo recen
zente buvo Loreta, kuri, pamačiusi 
merginos talentą, paskatino ją studi
juoti tapybą. Jū ra tė sako: „Tapybą 
norėjau studijuoti dar ba igdama 
vidurinę mokyklą Joniškyje, deja 
neturėjau ar tai drąsos, ar įžūlumo 
paimti ir nuvažiuoti į Vilniaus dailės 
akademiją". 

; ; anc -azz . 

Įstojusi Akademijon iš pradžių 
tapė impresionizmo ir abstrakcioniz-
mo įtakoje, tačiau vėliau, gal net 
netikėtai pačiai sau, pradėjo tapyti 
realistiškai ir fotorealistiškai. „Iki 
šiol džiaugiuosi tokiu apsis
prendimu. Nauja kryptis padėjo man 
geriau suvokti save bei aplinką — 
tuo pačiu — patikėti tapybos prasme 
bei suprasti jos paskirtį". 

Būdama Estijoje simpoziume 
sutiko savo būsimą vyrą ir štai jau 
du metai ka ip gyvena ir dirba 
Vokietijoje. „Parodoje rodysiu tik 
šiais metais tapytus paveikslus. Šiuo 
metu tapau išskirtinai tik aliejiniais 
dažais ant drobės arba medvilnės", 
— sako J ū r a t ė . . 

Kviečiame visus atvykti į 
Čiurlionio galeriją ne tik pažiūrėti 
darbus, bet ir susipažinti su darbų 
autorėmis J ū r a t e Weiss bei Loreta 
Petraitis, kurios dalyvaus parodos 
atidaryme. 

L a i m a Apanav ič i enė 

Krepšinio bičiuliai 
Darius ir Andrės 

Argentinos ir Italijos pilietybes 
turintis Andrės Marcelo Nocione jau 
antrus metus žaidžia NBA Chicago 
..Bulis" krepšinio komandoje. Su 
žmona Paulą augina dviejų metukų 
sūnelį Laureano. Būdamas 6 pėdų 7 
colių, jis yra vienu coliu žemesnis už 
Darių Songailą. Jis sveria 225 sva
rus, Darius 240 svarų. Abiejų pozici
ja — puolėjas („fonvard"). 2004 metų 
olimpiadoje Atėnuose Andrės žaidė 
su Argentinos komanda ir pasipuošė 
aukso medaliu. Juokaudamas jis tą 
faktą primena Dariui, nes Lietuvos 
komandos puikavosi bronzos meda
liais. N 

Priešsezoninėse varžybose spa
lio 15 d., šeštadienį, Darius žaidė 29 
minutes, surinko 14 taškų. Pirma
dienį po treniruotės treneris Scott 
Skilęs sakė, kad jis norėtų leisti Da
riui pastoviai žaisti bent 25 minutes 
varžybose, sąlygojant, kad jis neda
rytų pražangų („Stay out of foul 
trouble"). 

Dariui stovint šalia, simpatiška
sis ir humoro gyslelę turintis Andrės 
apibūdino Darių kaip gerai žai
džiantį, stiprų puolėją ir gynėją. Da
rius sakėsi, jau pripratęs prie NBA 
krepšinio, nes Europoje žaidęs jau 
prieš 3 metus. Tačiau kiekviena ko

m a n d a turi skir t ingus derinius, 
taisykles. Su kitais lietuviais NBA 
lygoje jis dar nespėjęs susitikti, bet 
norėtų palaikyti ryšius, pvz. su 
„Indiana Pacers" komandoje žai
džiančiu Šarūnu Jasikevičium. Su 
Žydrūnu Ilgausku susitinka tik per 
varžybas. Tenka pasikalbėti su 1992 
m. Lietuvos olimpines komandos 
bronzos medalininku Alvydu Paz-
drazdžiu, kuris dabar darbuojasi 
„Dalias Mawericks" ir Lietuvos tre
neriu Jonu Kazlausku Kinijoje ir 
Graikijoje. Darius teigė, kad NBA 
yra geriausia profesionalų lyga. Rau-
menis ir atsparumą stiprina darbas 
su svoriais, mankštos puikioje *r(••-
niruoklių salėje, masažai , vonios. 
Daug laiko praleidžiama su fizinio 
parengimo treneriais. 

Savo žmoną Jacąuelyn susitiko 
Wake Forest universitete ir pirmųjų 
metų gale jau pradėjo draugauti. 
Abu turėjo sporto stipendijas („Afth-
letic Scholorships"), abu studijavo 
komunikacijos mokslus. Jos sritis — 
lauko tenisas. Dariaus tėveliai buvo 
atvykę į universiteto užbaigimą, j 
vestuves, lankėsi kai Darius žaidė 
Sacramento ,,Kings" komandoje. Da
n u s ir Jacąuelyn kiekviena vasarą 
važiuoja į Lietuvą. Ji jau pramokusi 

Olimpiadoje konkurentai , NBA Chicago ,,Bulis" komandoje — kolegos — lietu
vis Darius Songaila ir argent iniet is Andrės Nocione. Indrės Tijūnėlienės nuotr 

U r e t u , t i ! h i " ' t : 

Trečiadieni. >nauo 19 d., varzv 
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A t A 
Dr. JUOZAS KIŽYS 

Mirė 2005 m. spalio 21d., sulaukęs 91 metų. 
Gimė Lietuvoje, gyveno Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: duktė Audronė Kižytė; duktė Gintarė Kižytė; 

sūnus Juozas Kižys, duktė Asta Hannan; anūkai Alaną ir Scott 
„Aras" Hannan. 

Velionis buvo vyras a.a. Agnės. 
Priklausė: Ateitininkams, buvo Frontininkų bičiulių narys, 

Lietuvių Bendruomenės narys ir Studentų Atstovybės pirminin
kas. 

A.a. Juozas bus pašarvotas sekmadienį, spalio 23 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 vai. v. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave., 
Summit, Illinois. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 24 d. 9:30 vai. r. Foran 
laidojimo namuose, iš kur a.a. Juozas bus palydėtas į Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčią, kur 10:30 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

JULIUI REKAŠIUI 

t ragiškai žuvus, tėvus KĘSTUTĮ ir VIOLETĄ, brolį 
TOMĄ, sesutę VIKTORIJĄ ir kitus artimuosius šią 
didelės netekties valandą nuoširdžiai užjaučia, kartu 
liūdi ir meldžiasi 

R. A Mikuliai, J. V. Zakarauskai, 
J. G. Jukniai, L. S. Lėliukai, V. Barčys 

n 

A l w a y s Wi th F lowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvę 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
baJionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 S. State St.; Tel. 630-257-0339 
Justice 8015 W. 79 St.; Tel. 708-594-6604 

Pr is ta tome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithflowers.com 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Tel . 1-800-994 7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i rek to r ius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING L ITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i d o t u v i ų pa ta l pas visose Č ikagos miesto 
a p y l i n k ė s e i r p r iemiesč iuose 

P a t a r n a v i m a s 2 4 va i . 

G. BERESNEVIČIAUS R O M A N A S — T E A T R O ERDVĖJE 
Vilniaus leidykla „Tyto alba" 

pradeda savo išleistų knygų pris
tatymų naujose Vilniaus mažojo 
teatro patalpose Gedimino prospekte 
popietes. Spalio 17 d. jaukiame 
teatro vestibiulyje pristatytas ži
nomo religijotyrininko ir eseisto Gin
taro Beresnevičiaus romanas „Paru
zija" — net septynioliktoji autoriaus 
knyga. 

Pasak leidėjų, tai pirmasis „gry
nas", vientisas G. Beresnevičiaus ro
manas, kuriame sulydyta literatū
rinė ir religijotyrine autoriaus patir
tis bei išmone. „Paruzija" senųjų 
krikščionių graikiškoje terminijoje 
reiškia pakartotinį Kristaus atėjime 
ir mirusiųjų prisikėlimą. Nors ši 
knyga baigiama apokaliptinėmis 

Gintaras Beresnevičius 

scenomis, knygą galima suprasti 
kaip visuomenes raidos parodiją, 
modernios Lietuvos dabarties gro
teskišką analize ir kaip ateities prog
nozę. 

Romano nuotaikos svyruoja nuo 
absurdo, humoro iki siaubo romano 
tonų, nuo postmodernistinio iki rea
listinio stiliaus. Knygoje modeliuo
jant išraiškos priemones kalbama 
apie žmoguje slypinčias kūrimo ir 
griovimo galias. Pasitelkęs absurdą 
ir juodąjį humorą, autorius kalba 
apie žmogaus lemties tragizmą, ana-
pusybės ilgesį, stojimo Dievo aki-
vaizdon troškulį ir siaubą. 

Romane aprašomas laikotarpis 
sąlygiškai apima pastarąjį dešimt
metį, tačiau mėginama brėžti lietu
viško identiteto metmenis. Romano 
veiksmas rutuliojasi ne tik „sme
toniniame" Kaune, bet ir persikelia į 
provincijos miestelį, vėliau — į šian
dieninį Vilnių. Pagrindinis romano 

veikėjas — muziejininkas, „pilkas pi
lietis", palengva atranda savyje ne
tikėtų iš praeities ištrūkusių bruožų. 

„Ką daryti, kai viskas galima?" 
— maždaug toks klausimas kyla 
romano veikėjams, ir kiekvienas vie
naip ar kitaip jį sprendžia naujųjų 
religinių ir politinių judėjimų fone. 

Iki šių metų pabaigos Vilniaus 
mažajame teatre planuojama pris
tatyti dar dvi naujas „Tyto alba" 
knygas: lapkričio 28 dieną žurna
listės Laimos Lavaste „Juokinga 
knygą apie Suomiją ir suomius", o 
gruodžio 19-ąją — naują Jurgos 
Ivanauskaitės romaną „Miegančių 
drugelių tvirtovė". 

ELTA 

\ 

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

• L i e t u v i ų fondo m i r u s i u s nar ius 
ir a r t imuos ius šv. Mišios bus 
atnašaujamos spalio 30 d., sekma
dienį, 11 vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont. Lietu
vių visuomenę kviečiamą prisiminti 
Amžinybėn iškeliavusius lietuvybės 
darbų rėmėjus. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• Š ių m e t ų l a p k r i č i o 6 d. Či
kagos Lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčia, esant i 9000 * S. Menard 
Ave., Oak Lawn, IL, švęs savo 95-ių 
metų sukaktį . Kviečiame buvusius ir 
esamus bažnyčios na r ius , konfirma-
tus , visus, kurie y ra turėję ryšių su 
Ziono lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčia atvykti į šv. Mišias 10 vai. 
r. Po šventinių pamaldų visi kviečia
mi- prie pietų stalo Camelot res
torane, 8700 W. 95th Street. Tel. 
pasiteiravimui 708-422-1433. 

• „ P a n a u d o s i u į g y t a s ž inais m e 
dicininėje misijoje P ie tų Afrikos 
Respublikoje", - rašo s tudentė Agnė 
Naujokas. J i džiaugiasi ir dėkoja 
Lietuvių fondo na r i ams už jai skirtą 
stipendiją. Visus, kur iems rūpi jau
nimo švietimas, kviečiame tapti LF 
nariais ir rėmėjais.. Mūsų adresas: 
Lietuvių fondas, 14911 127th Street, 
Lemont, IL. Tel. 630-257-1616. 

• M e r c y Lift l a p k r i č i o 12 d. v i sus 
kviečia į iškilmingą pokylį, Morton 
Arboretum lankytojų salėje, Lisle, 
IL. Žingsnis po žingsnio kar tu su 
Lietuva žygiuojame j au 15 metų! 
Visas pelnas bus sk i r tas Lietuvoje 
diabetu sergant iems vaikams. Bilie
tus užsisakykite pas Laimą tel. 847-
636-7796 arba tel. 708-354-4835. 

• S p a l i o 29 d., š e š t a d i e n į , 7 v.v. 
Brighton Pa rk parapijos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) vyks ,,Halloween" 

pokylis. Geriausios kaukės bus ap
dovanojamos, vyks žaidimai vai
kams, loterija, bus karštas maistas, 
skambės naujausia lietuviška muzi
ka. Vaikams įėjimas nemokamas. 
Visi laukiami ir kviečiami. Rengia 
Brighton Park parapijos choras. 

• Pasi i lgote gero , į s p ū d i n g o 
rudens kaukių baliaus - užsukite į 
Šaulių namus adresu: 2417 W. 43rd 
Street Čikagoje lapkričio 5 d., šešta
dienį, 7 vai. v. Geras maistas, smagi 
J. Domarko muzika, įvairūs siur
prizai, loterija, dovanos - visa tai ža
dame visiems kas atvyks į mūsų 
vakarą (pageidautina su kaukėmis). 
Informacija tel. 773-523-7205. Ren
gia gen. T. Daukanto jūros šauliai. 

• Lietuvos D u k t e r y s malon ia i 
kviečia atsilankyti į draugijos ruo
šiamus rudens pietus lapkričio 6 d., 
3 v.p.p. Jaunimo centre. Skanūs A. 
Šoliūnienės valgiai, programa, lote
rija. Visi ir visos laukiami. Vietas už
sisakyti antradienį-penktadienį nuo 
10 v.v. iki 2 v.p.p. tel. 773-925-3211. 

• Čikagos l i e t u v i ų V e n e z u e l o s 
draugijos met inis susir inkimas 
įvyks spalio 27 dieną, ketvirtadienį, 
1 vai.p.p. Šaulių namuose, 2417 W 
43rd St. Tel. pasiteiravimui: 630-
810-0530. 

• Sekmadienį , spalio 30 d. J a u 
nimo centro kavinėje Moterų klubo 
narės keps mielinius blynus. Jau 
nuo 8 vai. r. būsite vaišinami ska
niais mieliniais blynais su obuolių 
koše. Savo apsilankymu paremsite 
Jaunimo centrą. 

• Gėlių mėgėjų dėmesiui . Gar-
field Park Conservatory, 300 N. 
Central Park Ave. iki lapkričio 6 d. 
vyksta rudeninių gėlių paroda. Įėji
mas nemokamas 

SKELBIMAI 
Į Advokatas 

J o n a s Gib; 
Civilinės ir 
kriminalinės 

6247 S. 

aitis 

bylos 
Ked 

Chicago, 
Tel. 
Tel. 

zie Av 
wmm\ 
enue 

IL 60629 
773-776-8700 
708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai 

Šeštad. 
nuo 
8 v.r 

8 v.r. iki 5 v.v. 
. iki 1 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, EL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

• A.a. A l e x a n d e r T r a š k o s 
atminimą pagerb ian t , Maria R. 
Traška a t s iun tė „Saulutei" $135. 
kuriuos suaukojo Danu tė Kelpša 
$25. Jan ina Racevičius $50, Lilija 
Kizlaitis $20. I rena Rimavičius $20. 
Helena Sparks $20. „Saulute" dėko
ja už aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikams ir reiškia nuošir
džią užuojautą a.a. Alexandro Traš
kos šeimai bei ar t imiesiems. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir 
invalidams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Charles Rackmil $20. Anta
nina Špakauskienė $100 Armino 
Dovydėno kepenų persodinimui, dr. 
Remigijus Gaška $5,000 studentų 
stipendijoms. Labai ačiū, „Saulu
tė", (Sunlight Orphan Aid) 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439 
TAX ID #36-3003339. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

Draugo fondo nariams 
Kvietimas į metinį suvažiavimą 

Spalio m. 29 d., šeštadienį, 9 vai. 
r. Čiurlionio galerijoje Jaunimo cen
tre adresu 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60629. 

Maloniai kviečiame dalyvauti 
Draugo fondo narių metiniame su
važiavime Chicago. Negalint Jums 
asmeniškai dalyvauti suvažiavime, 
panaudoki te ,,Proxi" kortelę ir 
įgaliokite kitą DF narį arba direk
torių dalyvauti suvažiavime už Jus . 

Suvažiavimo d ienotvarkė 
# 

Registracija 9 -10 vai. ryto 
Darbo posėdis 10 vai. r. 
1. Suvažiavimo a t ida rymas -

Tarybos pirmininkas Bronius Juo
delis 

2. Invokacija - kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC 

3. Mirusiųjų pagerbimas 
4. Prezidiumo, nominacijų ir bal

savimo komisijų sudarymas 
5. „Draugo" leidėjų ir vyr. re

daktorės sveikinimai ir pranešimai 
6. „Draugo administratoriaus 

pranešimas 
7. Draugo fondo pranešimai: 
a. Praeito suvažiavimo protokolo 

priėmimas 
b. Tarybos - Bronius Juodelis 
c. Iždo - Bronius Juodelis 
d. Investavimo - Gytis Kava

liauskas 
e. Kontrolės komisijos - Antanas 

Valavičius 
8. Registracijos ir mandatų 

komisijų pranešimai 
9. Direktorių tarybos (trys na

riai) rinkimai 
10. Diskusijos, dėl tolimesnės 

Draugo fondo veiklos 
11. Suvažiavimo uždarymas 

Bronius Juodelis 

Pastaba: DF nario pažymėjimus 
reikia turėt i asmeniškai arba su 
įgaliojimu dalyvauti suvažiavime. 

SKELBIMAI 
• A.a. Nijolės Gulbinskaitės-

Grakausk ienės atminimą pager
biant, jos sesuo Milda Lenkauskienė 
atsiuntė „Saulutei" $800, kuriuos 
suaukojo Asta Gersovitz ir šeima, 
Aras Grakauskas, Milda ir Edmun
das Lenkauskai, Viktorija Lenkaus-
kaitė, Nijolė Slotkienė ir šeima, Siga 
Matulaitienė ir šeima, Ilona ir Vik
toras Peteriai ir Stasės Baltrukė-
nienės šeima. Auka skiriama Alek-
sandravo mokyklai, Plungės rajone, 
kur jų tėvas Antanas Gulbinskas 
buvo vedėjas, o mama Umarą Gul-
binskienė mokytoja. „Saulutė" dėko
ja už aukas ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą a.a. Nijolės Grakauskie
nės šeimai bei artimiesiems. 

• „Lietuvos N a š l a i č i u glo
b o s " k o m i t e t a s yra gavęs šias 
aukas paremti našlaičius: $3,000 — 
dr. Dana R. Trotter (Arthritis Cli-
nic), Racine, WI. $1,350 — Berna-
dine M. Bolinsky, Frackville, PA. 
$500 — Ellinora Vinson, Mc Min-
nville, PA. $300 — Philomene Vilu-
tis, Frankfort, IL. $200 — John ir 
Elena Radas, Livonia, MI. $150 — 
Diane C. Evans, Paget, Bermuda; 
Arvydas ir Diana Algminai, River-
side, IL: Gintarė T. Gečys, Oaklyn, 
NJ; Karin Marie Kirsch, Evansville, 
IN; Paul Vadopalas, Palo Alto, CA; 
Vytautas Jankus, Delran, NJ; Jo
lanta Mikūnas, Palos Hills, IL; Paul 
Raymunt, VVashington DT, CT; F. 
Liktorius, Ft. Lauderdale, FL; Mary 
Mažens Sullivan, Oxford, CT; Betty 
A. Kwadar, South Montrose, PA 
Aldona K. Šmulkštys, Chicago, IL 
Jonas A. Gudėnas, Euclid, OH 
Frank J. Bobbin, Springfield, MA 
Alfonsas Cupkus, Baltimore, MD 
Peter J. Rulis, Juno Beach, FL; Julie 
Skurdėnas, Beonxville, NY; Brigh
ton Park Homeowners Association 
(ižd. Frank Zailskas ir Victor Uta-
ra), Chicago, IL; VVilliam Unakas, 
Morton, IL. $100 — Amelia Werner, 
Memphis, TN. $50 — aukojo Brigid 
irRimas Lukai, Interlaken, NJ, Me-
lanie Goralski vardu. $50 — Tina 

Novaseda Hamilton (Princeton, NJ) 
atminimui savo tėvelių — Mr. and 
Mrs. Casimir Novaseda — paskyrė 
pinigus našlaičiams Kalėdų dova
noms. 

A.a. Jadvygos Matu la i t ienės 
atminimui surinktąsias aukas per 
šermenis, duktė Ramutė Matulai-
tytė-Vounasis prisiuntė $320. bie 
asmenys aukojo: $100 — Ann L. 
Adams, Brooklyn, NY; Gražina ir 
Memertas Erčius, Little Neck, NY; 
$50 — Gens Penikas, VVoodhaven, 
NY; Ramutė Žukas su šeima, Great 
Neck, NY: $20 — Mr. and Mrs. Greg 
Banas, Bellmore, NY. 

A.a. Jadvygos Matulaitienės 
atminimui atsiuntė $50 — Vida ir 
Vidmantas Matušaiits, Livingston, N J. 

Nuoširdus ačiū našlaičių glo
bėjams. „L ie tuvos Našlaičių glo
bos" k o m i t e t a s , 2711 W. 71 st 
Street , Chicago, IL 60629. Tel. 
773-476-2655. Fed. Tax, ID #36-
4124191. 

• Karaliaučiaus krašto lietu
v i š k ų m o k y k l ų paramai per 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $100 kun. Alfonsas 
Babonas, Angelika Dudėnas, Petras 
Pagojus, Emilis Sinkys, Gintautas 
Vitkus. $60 Vytautas Graužinis. $50 
Amerikos Lietuvių tautinis centras 
Los Angeles, CA, Jurgis ir Dalia Any-
sai, George Sved, prof. Tomas Venc
lova, Ema Žobrienė. $40 Edward 
Juškai t i s . $30 Algis Kazlauskas. 
$25 Feliksas ir Janina Bobinai, Jo
nas Jurkūnas , Juozas Mikulis, Albi
nas ir Gražina Reškevičius, James 
Štokas, Antanas ir Viktorija Vala
vičiai. $20 Vytautas ir Danutė Ano-
nis, Vytautas Jonaitis, Balys ir Ele
na Kondratai , Henrikas Laučius, 
Frank Šilbajoris. $15 Ramūnas Bra-
kas. $10 Henrikas Čepas, Stase Di
džiulis, Genovaite Karsokas, Janina 
Litvinas, Regina Nasvytis. Dėko
jame visiems rėmėjams. „Karaliau
č i a u s k r a š t o l ie tuvybei" , 1394 
M i d d l e b u r g Ct., Napervi l le , IL 
60540-7011 . 


