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Seimo valdantieji pasirūpino savo premjeru 
iftttaii 

Seime vyksta balsavimas dėl komisijos A Brazausko šeimos finansams tirti su
darymo. Eltos nuotr. 

Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) — 
Seimo valdančiajai daugumai ket
virtadienį pavyko atmesti opozicijos 
inicijuotą nutarimo projektą dėl mi
nistro pirmininko Algirdo Brazausko 
šeimos verslo reikalų tyrimo parla

mentinėje komisijoje. 
Ketvirtadienį Seimui balsavus 

dėl komisijos sudėties ir dėl viso nu
tarimo projekto, 55 Seimo nariai bal
savo už nutarimą, prieš — 42, susi
laikė 24. Nutarimas nepriimtas, nes 

prieš jį balsavo ir susilaikė daugiau 
par lamentarų, negu balsavo už. 

Seimo Liberalų frakcija siūlė 
ba lsuot i slaptai, tač iau dauguma 
t a m nepritarė. 

Seimas prieš ta i formaliai apsis
prendė dėl komisijos sudėties ir dėl 
jos pirmininko. Buvo sutarta , jog ko
misiją sudarys 11 narių, jos pirmi
n inku buvo paskir tas „valstietis" 
Viktoras Rinkevičius, o pavaduotoju 
— liberalcentristas Raimondas Šu
kys. Visos frakcijos pasiūlė savo de
leguojamus atstovus į komisiją. 

Antradienį po kelių pakartoti
nių balsavimų opozicijai vieno balso 
persvara buvo pavykę išplėšti laiki
ną pergalę kovoje dėl komisijos su
darymo. 

Po ketvirtadienį patirto pralai
mėjimo, Seimo opozicinių frakcijų 
vadovai po pietų rinksis į posėdį, ku
r iame svarstys tolesnius savo veiks-

Nuo riaušių nukentėjo ir l ietuviai 
Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) — 

Nuo Vakarų Europos miestuose 
siaučiančių riaušininkų nukentėjo ir 
lietuviai. 

Antradienio naktį nusikaltimais 
ir prostitucija pagarsėjusiame Briu
selio St-Gilles rajone buvo padegtas 
Lietuvoje registruotas automobilis 
„Peugeot 405", rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas". 

„Jis stovėjo F. Sterckx gatvėje. 
Nuo šio automobilio užsidegė dvi 
šalia stovinčios mašinos", — dienraš
čiui sakė Briuselio policijos atstovas. 

Policija surado šio automobilio 
savininką, bet" atsisakė atskleisti 
lietuvio asmenybę. Pareigūnas tiktai 
paminėjo, kad automobilis priklausė 

vyrui. 
Lietuvos ambasados Belgijoje 

konsule Irena Skulerrud apie šitą 
įvykį vakar žinojo nedaug — nuken
tėjęs automobilio savininkas į amba
sadą nesikreipė. 

„Belgijos vidaus reikalų minis
terija turi tiesioginę sutartį su Lietu
va ir didžioji dalis įvykių būna tiria
ma tiesiogiai, nesikreipiant į amba
sadą", — dienraščiui sakė konsule. 

Belgijos miestuose Briuselyje, 
Ghent bei Antwerpen trečiadienio 
naktį vėl buvo deginami automobi
liai. Belgijos krizių centro atstovai 
tikina, jog šioje šalyje užregistruoti 
tik pavieniai incidentai ir jaunuoliai 
į didesnes grupes nesiburia. 

Sustiprėjęs 
doleris gali 
sutrukdyt i 

įsivesti eurą 

Nora i raustis A. V a l i o n i o 
prae i ty je — ž lugo 

Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) 
— Opozicijoje esantiems liberalde-
mokratams nepavyko sudaryti ko
misijos užsienio reikalų ministro 
Antano Valionio praeičiai tirti. 

Ketvirtadienį Seimas nepalaikė 
liberaldemokratų iniciatyvos pradė
ti parlamentinį tyrimą dėl tariamų 
užsienio reikalų ministro sąsajų 
praeityje su užsienio specialiosiomis 
tarnybomis. 

Už komisijos sukūrimą balsavo 
51, prieš — 29, susilaikė 28 parla
mentarai. Nutar imas dėl komisijos 
sukūrimo nepriimtas, nes prieš jį 
balsavo ir susilaikė daugiau parla
mentarų, negu balsavo už. 

Opozicinių l iberaldemokratų 
iniciatyva aiškintis del užsienio rei
kalų ministro praeities Seime buvo 
strigusi jau tr iskart . 

Antanas Valionis Eltos nuotr 

Dėl šios komisijos parlamente 
ne kartą buvo kilę audringi proce
dūrinio pobūdžio ginčai, dėl kurių 
nuosprendį jau du kar tus skelbė Eti
kos ir procedūrų komisija. 

Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) 
— JAV doleris atsigavo — trečiadie
nį jo kursas lito bei euro atžvilgiu 
buvo pasiekęs dvejų pastarųjų metų 
rekordą — 2.94 lito. Analitikai Lie
tuvoje bei užsienyje teigia, kad do
leris ateityje gali dar šiek tiek pa
brangt i . 

Pabrangęs doleris gali džiuginti 
san taupų šia valiuta vis dar turin
čius gyventojus, kurie tikisi, kad do
leris pakils iki 2002 metais buvusio 
lygio ir kainuos 4 litus. Sustiprėjęs 
doleris naudingas ir eksportuoto
j ams , prekiaujantiems rinkose, ku
riose atsiskaitoma JAV doleriais. 

Tačiau JAV doleris gali pakišti 
koją Lietuvai kelyje į euro zoną, rašo 
„Lietuvos rytas". 

Kuo labiau brangs doleris, tuo 
sparčiau didės kainų lygis Lietuvoje. 
Kad Lietuva 2007 metais galėtų įsi
vesti eurą, infliacija negali viršyti 
numatytos ribos. Dabar infliacijos 
lygis Lietuvoje balansuoja ties leisti
na riba. 

Pasak Lietuvos banko Ekonomi
kos departamento direktoriaus Rai
mondo Kuodžio, doleris neišvengia
mai veikia kainų lygį mūsų šalyje, 
nes už daugelį žaliavų Lietuva tradi
ciškai atsiskaito doleriais. Taigi kuo 
b rangesn i s doleris, tuo brangiau 
kainuoja naftos produktai , dujos, 
meta las bei kitos žaliavos. 

R. Kuodžio skaičiavimu, dėl 10 
proc. pabrangusio JAV dolerio ben
dras kainų lygis Lietuvoje šokteli 
mažiausiai 0.25 procentų. 

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

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

mus. 
Opozicija anksčiau buvo užsimi

nusi apie ketinimus kreiptis į Kons
titucinį Teismą, Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisiją, taip pat — apie ga
limybę sudaryti komisiją, tirsiančią 
A. Brazausko šeimos verslo reikalus, 
tik iš opozicijos atstovų. 

Ketvirtadienį valdantieji — kaip 
ir buvo žadėję — sutelkė savo jėgas. 
Darbo partijos frakcija, kurios kai 
kurie nariai Nukelta į 6 psl . 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
„Dzin, dzin, dzin 
varpeliai". Lietuvai 
blogiausia, kad koalicija 
ir premjeras išsilaikys. 
Grįžo „Draugo 
lietuviukai". 
Į LFK „Lituanica" 
praeitį žvelgiant. 
Aleksandrą Plėnį 
prisimenant. 
Pilietinės brandos 
reikalas. 
Seniausios lietuvių 
organizacijos seimas. 

Va l iu tu santykis 
1 USD — 2.933 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO 
Sportas LIETUVOJE 

A P Ž V A L G A R. MORKEVIČIUS 
IŠKOVOJO 

Sportas UETUVOJE 
i — " • — i • • - i 

PENKIAKOVININKAI OPTIMISTIŠKAI 
ŽVELGIA ! ATEITĮ 

Lietuvos šiuolaikinės penkia
kovės federacija (LŠPF), švenčianti 
savo sporto šakos 50-metį Lietuvoje, 
į ateitį žvelgia su optimizmu, nors 
per pastaruosius metus pasiektus 
rezultatus pakartoti bus nelengva. 
Pirmasis Lietuvos čempionatas buvo 
surengtas 1955 metais liepos 4-9 
dienomis Rygoje, o jo nugalėtoju 
tapo Simas Žekonis. 

„Galime pasidžiaugti išties pui
kiais laimėjimais, nes per paskuti
niuosius ketverius metus penkia-
kovininkai aukščiausio rango varžy
bose Lietuvai iškovojo bene daugiau
sia medalių", — sakė LŠPF prezi
dentas Nerijus Pacevičius. 

Nuo 2000 metų Lietuvos penkia-
kovininkai Andrejus Zadneprovskis 
ir Edvinas Krungolcas pasaulio ir 
Europos čempionatuose bei pasaulio 
taurės varžybose laimėjo visus įma
nomus titulus, o pernai Atėnų olim
pinėse žaidynėse A. Zadneprovskis 
iškovojo sidabrą. 

Jo sąskaitoje yra du pasaulio 
čempiono titulai, o E. Krungolcas 
tris kartus iš eilės laimėjo visus 
įmanomus titulus, o pernai Atėnų 
olimpinėse žaidynėse A. Zadnep
rovskis iškovojo sidabrą. 

Jo sąskaitoje yra du pasaulio 
čempiono titulai, o E. Krungolcas 
tris kartus iš eilės laimėjo Europos 
čempionatą ir pasaulio taurę. Nors 
moterys penkiakove Lietuvoje pra
dėjo užsiiminėti tik 2001 metais, 
Laura Asadauskaitė pasaulio čem
pionate jau pateko į geriausiųjų 
aštuntuką, o jaunimo varžybose 
buvo arti medalio. 

„Aukšti sportininkų rezultatai 
neabejotinai liudija apie mūsų tre
nerių profesionalumą", — įsitikinęs 
LŠPF generalinis sekretorius Via
česlavas Kalininas. 

„Paskutiniais metais iš tikrųjų 
jaučiamės rimta sporto šaka, nesto
kojame ir žiniasklaidos dėmesio", — 
sakė A. Zadneprovskis. 

Tačiau federacijos vadovai su
pranta, kad „ant laurų" užmigti 
negalima. „Būtina populiarinti šią 
sporto šaką, stengtis, kad ji užimtų 
deramą vietą Lietuvos sporto hierar
chijoje, sudominti ja daugiau jauno
sios kartos atstovų, — sakė N. Pa
cevičius. — Siekiant šio tikslo, reikia 
Lietuvoje organizuoti kuo daugiau 

tarptautinio lygio varžybų vaikams 
ir jaunimui". 

Jo teigimu, LŠPF užsibrėžė tiks
lą, kad šiuolaikinės penkiakovės 
klubai veiktų ne tik Vilniuje ir 
Kaune, bet ir kituose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose — Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje. Anot fede
racijos vadovų, kiekviename mieste, 
turinčiame baseiną ir žirgyną, pa
darius palyginti nedideles investici
jas, būtų galima plėtoti šią sporto 
šaką. Tai liudija šį rudenį Anykščiuo
se pradėjusi veikti šiuolaikinės 
penkiakovės grupė, kurios sporto 
bazėje jau kitų metų birželį planuo
jama surengti tarptautinį turnyrą. 
Kitais metais Kaune bus surengtas 
pasaulio kariškių čempionatas, ku
riame dalyvaus daug pajėgių spor
tininkų. 

Paklausti, ar bus kam pakeisti 
dabartinius vadovus, LŠPF vadovai 
neturi vienos nuomonės. „Turime 
pripažinti, kad šiuo metu Andrejui ir 
Edvinui niekas negali prilygti, ta
čiau jie yra pasaulio elito spor
tininkai", — sakė Lietuvos rinktinės 
treneris Jurijus Moskvičiovas. „Ta
čiau gabių sportininkų tikrai yra", — 
mano V. Kalininas. — Vis dėlto ne
same masinė sporto šaka — vien dėl 
to, kad penkiakovę sudaro penkios 
skirtingos rungtys, kurios nemažai 
kainuoja". 

Kalbėdami apie tarptautinį šios 
sporto šakos statusą. LŠPF vadovai 
džiaugiasi, kad jai pavyko išsilaikyti 
olimpinių žaidynių programoje bent 
jau dvejose artimiausiose žaidynėse. 
„Netikiu, kad Monaco karaliaus Al
berto vadovaujamą šproto šaką kas 
nors ryžtųsi išmesti, — įsitikinęs V. 
Kalininas. — Tačiau, kad jos varžy
bų formatas keisis, labai gali būti". 

E. Krungolcas neseniai Mask
voje jau dalyvavo eksperimentinėse 
varžybose, kur sportininkai fech-
tavosi, bėgo, šaudė, plaukė ir jojo 
kombinuota tvarka, tačiau jam tai 
nepatiko. „Cirkas, o ne varžybos. 
Niekam iš sportininkų jos nepatiko, 
tai panašu į pramogą", — teigė 
Europos čempionas. 

Šiuo metu visų penkių rungčių 
varžybos rengiamos tą pačią dieną, o 
anksčiau kiekviena rungtis vykdavo 
atskiron H - f - 7 >m:s. 

(Elta) 

PERGALĘ 
PIETŲ KORĖJOJE 

Lietuvos bušido kovotojas 
Remigijus Morkevičius Seoul vyku
siame „K-l Max & Hero's" turnyre 
įveikė Pietų Korėjos čempioną Lee 
Soo Hwan. 168 cm ūgio lietuvis jau 
pirmajame raunde 15 cm aukštesne 
varžovą dukart pasiuntė į nok
dauną, o antrajame galutinai jį 
nokautavo. Iki šios kovos korėjietis 
iš 27 kovų profesionalų varžybose 25 
buvo laimėjęs nokautais ir patyręs 
tik vieną pralaimėjimą. 

* (Elta) 

AMERIKOS 
LIETUVIŲ 

KALNŲ 
SLIDINĖJIMO 

KELIONĖ 
2006 m. sausio 14-19 d. Ame

rikos Lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) organizuoja tradicinį se
minarą ir, kartu su Šiaurės Ame
rikos Lietuvių fizinio auklėjiimo 
sporto sąjunga (ŠALFASS), kvie
čia visus į garsų žiemos kurortą 
Telluride, Colorado valstijoje. 

Apsigyvensime Mountain 
Lodge at Telluride. Daugiau in
formacijų rasite www.mou.n-
tainlodgeattelluride.com 
Sausio 17 d. numatomos kalnų 
slidinėjimo varžybos. 

Telluride miestelis yra 10 
min. kelio nuo Telluride oro uos
to, 1.5 vai. nuo Montrose oro uos
to, 2 vai. nuo Durango oro uosto, 
2.5 vai. nuo Grand Junction oro 
uosto. Visais klausimais kreip
kitės į Jurgita Travel agentūrą, 
tel. 773-582-8882 arba rašykite 
elektronniu paštu 

jurgita@earthlink@.net 
Pirminį kelionės mokestį 

(200 dol. asmeniui) prašome su
mokėti iki lapkričio 15 d. Čekį 
siųsti Jurgita Travel vardu: 5078 
S. Archer Ave, Chicago, IL 60632. 

Pranešimas 

Sportas Amerikoje 

LATVE LAIMĖJO 
MARATONĄ 

Lapkričio 5 d. New York mieste 
įvykusį tradicinį maratono bėgimą 
moterų grupėje laimėjo bėgikė iš 
Latvijos, Jelena Prokupčiuk (29 n . 
amžiaus). Ji 42 km ir 195 m nuotoli 
įveikė per 2 vai. 24 min. ir 42 sek. 
Antroje vietoje liko Kenijos bėgikė 
Susan Chepkemei, kuri atsiliko tik 
I I sekundžių. 

Pas vyrus pirmuoju atbėgo Ke
nijos atstovas Paul Tergat, pasiekęs 
gerą n zultatą — 2 vai. ir 91/2 min. 
Lietuvos bėgikų pavardžių tarp ge
riau pasirodžiusių dalyvių neteko 
matyti. E.Š. 

R. Morkevičius. Eltos nuotr. 

POKYLIS JAU VISAI ARTI 
Lapkričio 19 d. pažymi 

„Lituanicos" 55-ąjį jubiliejų. 
Tam skirtas pokylis vyks 
Pasaulio centro salėje, 

Lemonte, pradžia 7 vai. vak. 
Vietas j pokylį būtina užsisakyti 

kaip galima greičiau, skambi
nant Laimai Glavinskienei 

630-323-6302. Visi kviečiami 
dalyvauti šioje jubiliejinėje 

šventėje. 

Lie tuvos š iuo la ik inės penk iakovės federac i jos vadova i (iš kairės): V ik toras 
Maiauskas, Ner i jus Pacevičius, Kęstut is Ruzgys. T. Bauro (Elta) nuo t r . I Daugiau sporto žinių 

skaitykite 8 ir 9 psl. 
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JAV 
MetamsJI20.00 • 1/2 metu 565.00 

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

MetamsSI 35.00 • 1/2 metu $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuva: 

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

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

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

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

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

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paStas 
rastme^draugas org 

ikelbimaiOdraugas org 

http://www.mou.n-
http://tainlodgeattelluride.com
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mailto:administracija@draugas.org
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LIETUVAI BLOGIAUSIA, 
KAD KOALICIJA IR 

AUTORITETO NETEKĘS 
PREMJERAS IŠSILAIKYS 

ANDRIUS KUBILIUS 

Pol i t inė taryba tapo priedangos 
organizacija 

Valdančiosios koalicijos Politinė 
ta ryba nu ta rė tapti „priedangos 
organizacija". Vilties teikia pasi
g i rs tan tys valdančios koalicijos 
frakcijų atstovų žodžia, kurie rodo, 
kad Seime ne visi nori prisiimti 
atsakomybę už neskaidrumo prie
dangą. Socialdemokratai savo ne
ryžtingumu ir nesugebėjimu spręsti 
premjero problemų skandina save ir, 
be abejo, stiprina Darbo partiją. 

Kai kas teigia, kad mes svars
tome senas istorijas. Tai netiesa. 
Svarstome visų pirma praėjusių 
metų reikalus, apie kuriuos kažką 
sužinojome tik pradėję uždavinėti 
k laus imus premjerui. Iki tol K. 
Brazauskienė teigė, kad ji valdo tik 
5 proc. akcijų. Dabar j a u aišku, kad 
ka r tu su sūnumi ji valdo 100 
nuošimčių akcijų. K. Brazauskienė 
praėjusiais metais akcijas įsigijo iš 
I. Paleičiko draugo įkurtos ben
drovės „Ordos Limited", kurias vieš
bučio valdyboje atstovavo pats I. 
Paleičikas. Lieka visiškai neaišku, 
kaip pernai už 3,5 mln. litų K. Bra
zauskienė įsigijo 40 proc. viešbučio 
akcijų, kai visas viešbutis po rekon
strukcijos banko buvo įvertintas 40 
mln. litų. Į šį klausimą nei prem
jeras , nei jo žmona neatsako j au 
beveik visą mėnesį. O j u k toks neati
tikimas tarp rinkos vertės ir sumo
kėtos vertės kelia pagrįstų įtarimų, 
kad arba buvo siekiama mokėti 
žymiai mažesnius mokesčius san
dėry arba kad I. Paleičiko draugas 
paprasčiausiai nutarė padaryti do
vaną premjero žmonai. Šį klausimą 
kartoju nuolat ir nuobodžiai, o vietoj 
atsakymų girdžiu grasinimus proku
ra tūra ar teismais. 

Jeigu premjeras tokiu elgesiu 
nutarė sugriauti savo autoritetą, ką 
padarysi, mes jo nesustabdysime. 
Bėda ta, kad sugriovęs savo auto
ritetą, jis vis tiek liks premjeru. Net 
jeigu bus įkurta Seimo koalicija, j is 
liks premjeru. Nes ta ip patogiau 
visai valdančiajai daugumai. Ir Dar
bo partijai, kurios vadovas staiga 
tapo premjero ramybės garantu, ir 
socialdemokratams, ir sociallibera
lams su valstiečiams. Šiandien šiai 
koalicijai svarbiausia „vertybe" yra 
kėdės. Ar gali Seimo pirmininkas 
elgtis principingai ir reikalauti 
skaidrumo, jei, beieškant skaidru
mo, gali kristi premjeras, tuo pačiu 
subyrėti koalicija ir Seimo pirmi
ninkas likti be posto? 

Blogiausia šioje situacijoje y ra 
tai, kad ši koalicija, ko gero, su tuo 
pačiu premjeru, bet be jokio auto
riteto išbus valdžioje iki pat 2008 
m., nepriklausomai nuo kokių nors 
komisijų ar neatsakytų klausimų 
apie „draugystes". Blogiausia tai y r a 
ne opozicijai, ne konservatoriams, 
bet visai Lietuvai, Lietuvos žmo
nėms, kurie praranda bet kokį ti
kėjimą padorumu politikoje ir pačia 
Lietuvos ateitimi. Vienintele paguo
da, kad galbūt tai yra vienintelis 
kelias, kai mums toks pokomu

nistinės nomenklatūros neskaidrus 
valdymas, be jokio autoriteto ir be 
jokio gebėjimo žvelgti į ateitį a r 
spręsti rimtas Lietuvos problemas, 
pagaliau atsibos. Ir mes tada jo 
pagaliau atsikratytume. Atrodo, kad 
ši valdžia pradeda atsibosti jau ne 
tik mums, bet ir mokytojams, stu
dentams, policininkams. Atsibosta 
dėl savo neskaidrumo, visiškos stag
nacijos ir visiško tuštumo. Ši koali
cija beveik per metus, per 3 kar tus 
po 111 dienų, pasižymėjo tik nesi
baigiančiais skandalais: pavasarį 
V. Uspaskicho, dabar — premjero. 
Vienintelis r imtesnis dalykinis 
sprendimas: mokesčių reforma, su
gadinta kompromisų bei naujų mo
kesčių ir išvargta per tokius vargus, 
kad, atrodo, ši koalicija kokiems 
nors dar sprendimams paprasčiau
siai yra nebepajėgi. Todėl visur kitur 
pagrindinis šios valdžios bruožas — 
iki nuobodumo įkyrėjusi stagnacija. 
Šiandien Lietuvos politikoje stabilus 
yra visų p i rma neskaidrumas ir 
stagnacija. 

Pažiūrėkime į neseniai patvir
tintą lietuviškąją Lisabonos strate
giją, į rengiamą Lietuvos naciona
linę strategiją Europos paramos 
panaudojimui naujame tarpsnyje 
2007—2013 metais, galų gale į kitų 
metų valstybės biudžetą. Ar matome 
ką nors šiuose dokumentuose nauja, 
ar matome juose kokių nors valios 
spręsti svarbiausias problemas po
žymių? Nieko panašaus . .Lietuva 
tragiškai atsi l ieka pr i t raukdama 
užsienio kapitalo investicijas, per 
metus Lietuva praranda po vieną 
savivaldybę ar stambesnį rajono cen
trą — tuo tarpu valdžia demonstruo
j a nuosekliai tik viena, — kad j i 
tokių problemų yra nepajėgi spręsti. 
Net nebando jų ir rimtai svarstyti. 
Tenka tik apgailestauti , kad dar 
bent trejus metus tai nebus nei 
svarstoma, nei sprendžiama. Inves
ticijų mažėjimas Lietuvoje taip pat 
reiškia, kad į Lietuvą neateina nau
jos technologijos, aukštesnio darbo 
našumo gamyba. Po 5—7 metų Lie
tuvos ekonominį augimą gali ištikti 
tokia pat stagnacija, kokia ištiko ir 
šiandieninę valdžią. Ir tai dar la
biau didins socialines problemas, 
kurios ir šiandien pakankamai ryš
kios. 

Turiu abejonių ir dėl to, ar su 
tokia valdančiąja koalicija, neryžtin
ga ir pasimetusią, mes sugebėsime 
pasiekti net ir euro įvedimo. Gir
dėjome kritinių pastabų ne tik iš 
Europos komisarų. Šalia to turiu 
abejonių, ar, valdžiai nesi imant 
efektyvių sprendimų, Lietuva su
gebės įvykdyti Maastrichto kriteri
jus, visų pirma — infliacijos kriteri
j ų 

Sprendimas nesudaryt i 
komisijos būtų geriausias 

a t sakymas 

Mes pritariame Etikos ir pro
cedūrų komisijos išaiškinimui, kad 
tokių komisijų steigimui nereikia 
jokio balsavimo. Balsuoti galima del 
komisrjo« sudėties. pats sprendimą^ 
neturi būti pavedamas balsavimui. 

/ / 

DANUTE BINDOKIENE 

Dzin, dzin, dzin 
varpeliai" 

Vi skas šiemet tarytum vėluo
ja: lapkritis, pasitelkęs vė
jus , kiek įmanydamas plėšia 

lapus nuo medžių, o tie įsikibę jų 
laikosi, neleidžia kristi; ir oro tem
pera tūra toli gražu nerudeniška. 
Atrodo, jog gamtos dėsnius valdan
tys kompiuteriai visai sutrikę: kas 
girdėjo, kad lapkričio pradžioje 
sūkuriniai viesulai (ir dar naktį) 
nuo žemės paviršiaus Amerikos 
vidurio miestelį nušluotų? 

,,Ne prieš gerą", - tvirtina, 
daug rudenų ir kitų metų laikų 
matęs, kaimynas, rymodamas ant 
lazdelės prie savo laiptų, o jo tam
sias pranašystes da r sutvirtina 
rytinių dienraščių antraštės . Ta
čiau vienas reiškinys nesikeičia: iš 
tikrųjų kasmet vis anksčiau ir 
anksčiau pasirodo — kone nuo 
Darbo šventės... 

Nueini į parduotuvę ir ausis 
bematant užpila pažįstamos muzi
kos garsai : „dzin, dzin, dzin var
peliai..." Iškart pamanai, kad tai 
kažkokia klaida, kad nepareigin
gas darbuotojas ne tą dainelę įjun
gė. Bet greitai visos iliuzijos iš
nyksta, kai susiduri su kalnais ka
lėdinių „dovanų". Nepaisant ka
lendoriaus, nepaisant oro, nepai
sant, kad be vėsinimo nei pirkėjai, 
nei pardavėjai pastate ilgai par
duotuvėje neišbūtų — viskas jau 
paruošta Kalėdoms. 

Ar dėl to žmonės protestuoja, 
a r ben t laikinai susilaiko nuo 
pirkimų azarto0 Apklausos parodo, 
kad visgi nepatenkintų yra ne
daug, o „minia" naudojasi siūlo
momis prekėmis ir skuba pirkti 
dovanas, nes prieš šventes gali 
pr i t rūkt i laiko. „Teta Komercija" 
Kalėdas j au seniai pasiglemžė savo 
t ikslams ir sugebėjo įtikinti varto
tojus, kad jie, vos t ik pasigirsta 
„dzin, dzin, dzin varpeliai" (arba 
— ,J ingle bells"), lyg užhipno
tizuoti, skubėtų į parduotuves. 

Kai prieš daugiau kaip pus
šimtį metų mūsų tėvai ir seneliai 
atvyko į šį kraštą iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje, daugelis ža
vėjosi amerikietiškų papročiu 
rudenį švęsti Padėkos dieną 
(anuomet ateistai dar nebuvo tokie 
veržlūs ir vengė viešai kovoti su 
kiekviena religine užuomina vals
tybės gyvenime). Nors tam tikri 
visuomenės sluoksniai dėjo pas

tangas, kad šios šventės simboliu 
taptų kalakutienos p ie tūs , bet 
visgi nebuvo įmanoma išguiti tik
rosios jos prasmės — iš dalies ir 
dėl to, kad tai nepaneigiama Šiau
rės Amerikos žemyno, ypač JAV, 
istorija. Anuomet t ik po Padėkos 
dienos oficialiai prasidėdavo Kalė
dų laikotarpis (maždaug su tam
pantis su Advento pradžia) ir nie
kas nesiskųsdavo, kad per mažai 
laiko supirkti dovanas bei atlikti 
kitus pasiruošimus šiai svarbiai 
šventei, kurios centre tebebuvo 
žmonijos Atpirkėjo gimimas. 

P rasminga pr is imint i , kad 
laisvoje šalyje, laisvi žmonės sten
giasi pasinaudoti savo laisve — 
net, pagal reikalą, pakeist i metų 
laikus ir kalendorines šven tes . 
Niekas negali jiems uždraus t i savo 
parduotuves papuošti eglutėmis ir 
visokiais dzinguliukais n e t nuo 
Liepos 4-osios (ar dar anksčiau) , 
tačiau visgi darosi koktu, kad pikt
naudžiaujama pačiais švenčiau
siai tikinčiųjų jausmais, Kr i s taus 
Gimimo šventę subanal inant iki 
tokio laipsnio, kad gražioji kalė
dinė giesmė „Tyliąją naktį", pra
dėjusi skambėti nuo rudens pra
džios, gruodžio mėnesį j a u t a m p a 
įkyriausiu garsu, jau t resn ius žmo
nes išstumiančiu iš pusiausvyros. 
Tuomet nejučiomis pr is imenamas 
Šv. Rašto pasakojimas apie Jėzų, 
kuris, susisukęs virvę, iš šventyk
los išvarė prekiautojus. Šiandien 
už tokį elgesį Jis, be abejo, būtų 
areštuotas ir apkaltintas žmogaus 
laisvės varžymu. 

Vargiai kam pavyks „a t s ta ty t i 
pirmykštę tvarką" ir grąžinti šven
tes į joms skirtas vietas. Vargiai, 
kas a t ras priemonių, labiau įtiki
nančių už skambias, blizgančias 
reklamas, per daugiau ka ip du 
mėnesius kasdien mums kalančias 
į pasąmonę: „Skubėkite, pirkite, 
nespėsite, negausite... Tik dovanos 
yra t ikr iaus ia priemonė įsigyti 
savo šeimos narių meilę, bendra
darbių Car viršininkų) palankumą, 
draugų dėkingumą". Tačiau re tas 
sustoja pagalvoti, kad tai ne „kalė
diniai varpeliai" taip pat raukl ia i 
skamba parduotuvėse, o pinigai 
dzinksi į kasą, džiugindami preky
bininkus, kad dar kartą pavyko 
„minios mentalitetą" pakreipt i no
rima vaga. 

Ir kaip analogiją norėčiau priminti 
visiems gerai žinomą ir suprantamą 
mechanizmą, jeigu iniciatoriai su
renka 300,000 parašų po kokio nors 
referendumo iniciatyva, Seimas ne
turi jokios teisės savo balsavimu ją 
neigti. Iniciatorių surinkti 300,000 
parašų Seimui tampa prievole. 
Analogiškai Seimo nariams surin
kus 36 parašus po iniciatyva steigti 
komisiją Seimui yra tokia pat prie
volė tokią komisiją steigti. 

Je igu tokia komisija nebūtų 
sudaryta, mes kreipsimės į Seimo 
Etikos ir procedūrų komisiją, kad 
būtų išaiškinta, ar teisingai elgiasi 
Seimas, Tikiu, kad komisija išliks 
nuosekli :r nepasiduos .-p,.o;d;rr;uo 
Po to tan-umes. ka 

dar Konstitucinis t e i smas , kur i s 
galėtų ir turėtų ginti Seimo s ta tuto , 
kaip įstatymo, laikymosi prievoles. 
Valdančiosios kaolicijos sprendimas 
nesudaryti komisijos visuomenėje 
būtų pats geriausias a t sakymas į 
tuos klausimus, kuriuos mes ban
dom užduoti premjerui ir į kuriuos 
vengiama atsakyti. 

Posovietinės nomenk la tū ros 
valdymo eros pabaiga nebe už kainų. 
Bet, kaip paprastai, prieš aušrą,— 
naktis pati tamsiausia. Stagnacija ir 
bet kokius sąžiningumo politikoje 
principus paminantis pr i s i r i š imas 
prie kėdžių tai pat bus st ipriausi . 
Bet stagnacija vis tiek kada nors 
baigsis. 

H -J i 
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Vėlinių žvakutės 

Dailininke 

Jau tapo gražia, tradicija kasmet lituanis
tinėse mokyklose švęsti Vėlines. Tai diena skirta 
susikaupimui, mirusiųjų pagerbimui. Amerikoje 
šios tradicijos nėra, ir jeigu mokyklos neprimins 
mokiniams apie tokią tradiciją, tai metams bė
gant, ji išsitrins iš vaikų atminties. 

Jau keletą metų gražiai šią šventę suruošia 
seselė Laimutė Kabišaitytė tiek Čikagos lituanis
tinėje, tiek Lemonto Maironio mokykloje. Šiemet 
ji turėjo nemažai pagalbininkų ir kaip kasmet ši 
šventė praėjo susikaupime. 

Čikagos l i tuanistinės mokyklos mokiniai 
Vėlinių paminėjimą pradėjo prie Laisvės kovų pa
minklo, Jaunimo centro sodelyje. Sustoję prie pa
minklo, uždegę žvakutes, jie tylos minute pagerbė 
tuos, kurie atidavė savo gyvybę už Lietuvos ateitį. 
Po to visi mokiniai rinkosi į didžiąją salę, kur prie 
įėjimo durų kiekvienam mokiniui buvo paduota 
uždegta žvakutė. Per salę nusidriekė eilė de

gančių žiburėlių. Mokiniai nešė degančias žvake
les ir dėjo jas ant scenos. Scena virto žiburėlių 
jūra. Salėje tyla. Prasidėjo šv. Mišios. Kunigas An
tanas Gražulis, SJ, pasakė gražų, prasmingą pa
mokslą — visiems reikia meilės, visus reikia prisi
minti. Meilė ir atmintis — žmogiškosios savybės, 
kol žmogus gyvas, tol gyva ir meilė, ir atmintis. 

Labai gražiai Mišių metu talkino seselė 
Pranciška, giesmėms pritarusi gitara. Į giesmių 
giedojimą įsijungė visi mokiniai. 

Norisi padėkoti seselei Laimutei Kabišaitytei, 
seselei Pranciškai Bubelytei, Nerijui Šmerauskui 
ir Gvidui Vainoriui už gražiai ir prasmingai su
ruoštą Vėlinių paminėjimą lituanistinėse mokyk
lose. Te žvakių liepsnelės mokiniams ilgai primins 
mūsų gražią lietuvišką tradiciją — prisiminti 
tuos, kurie išėję Anapilin. 

Laima Apanavičienė 

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos 6 klasės mokiniai rašo: 
Vėlinės, tai diena, kuria prisimename miru

sius. Maironio mokykloje įvyko Vėlinių Mišios 
spalio 29 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje. Mokiniai sunešė nuotraukas savo giminių, 
kurie jau iškeliavo pas Dievą. Mano nuotraukoje 
buvo mano a.a. močiutė ir senelis — Monika ir 
Antanas Krutuliai. Senelis mirė 2003 m. spalio 
mėn., o močiutė metais vėliau, 2004 m. spalio 
mėn. Prie nuotraukų uždegėme žvakutes. Grupelė 
gražiai pagiedojo. Man labai patiko mūsų mirusių 
pagerbimas. 

Mykolas Saulius 
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Vėlinės yra laikas, kai mes prisimename savo 

mirusius artimuosius. Lietuvoje prieš Vėlines 
žmonės sutvarko ir papuošia mirusių artimųjų 
kapus. Per Vėlines gyvieji aplanko mirusiuosius 
kapinėse, uždega žvakutes, meldžiasi už miru
sius, manoma, kad mirusieji taip pat ateina pas 
gyvuosius. Būna labai gražus Vėlinių vakaras, kai 
visa Lietuva paskęsta žvakučių šviesoje. Ame
rikos lietuviai Vėlinių dieną meldžiasi bažnyčioje 
ir lietuvių kapinėse. Bažnyčioje žmonės uždega 
žvakutes už mirusius, kurių kapai yra toli, ir ar
timieji negali jų aplankyti, taip pat yra pade
damos neseniai mirusių artimųjų nuotraukos. 
Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai irgi 
paminėjo Vėlines. Visa mokykla po pamokų susi
rinko bažnyčioje, kunigas pasakė gražų pamokslą, 
palygindamas žmogaus gyvenimą su rožes augi
mu ir žydėjimu. Aš norėčiau nuvažiuoti į Lietuvą 
per Vėlines, aplankyti mano senelio kapą ir 
pamatyti kapines apšviestas daugybės žvakučių. 

Gabrielė Tvaskutė 
* * * 

Vėlinės yra mirusių prisiminimas. Per Vėli
nes žmonės eina į bažnyčią ir kalba maldas. Kiek
vienas stengiasi tą dieną aplankyti savo mirusius 
artimuosius ir vakare uždegti žvakutę ant jų 
kapų. Žmonės susitinka giminaičius, pažįstamus 
ir prisimena ką gero mirusieji yra padarę. Vėlinių 
metu kapinėse gyvųjų maldos ir mintys jungiasi 
su mirusiųjų vėlėmis. 

Mes bažnyčioje kalbėjom apie Vėlines. Mes 
mirusius prisiminėm ir prašėm, kad jie už mus 
pasimelstų. Aš prisiminiau ir pasimeldžiau už 

Mieli ..Draugo'" lietuviukai. 
Po ilgesnės pertraukos vėl atnaujinome pus 

lapi Jums. Šį kartą puslapis skirtas Vėlinėms Kita 
puslapį skirsime šv. Kalėdom Tikimės, kad \us susi 
domėsite ir parašysite redakcijai, kokios temos JUS 
domina, apie ką norėtumėte paskaityti Rašykite 
mums laiškus, o mes pasistengsime į juos atsakyti 

Redakcija ruošiasi skelbti įvairius konkursus 
todėl iš anksto kviečiame sekti spaudą ir dafyvaut 
mūsų skelbiamuose konkursuose Rasvk te mums 
lauksime Jūsų laiškų. h'>-<i.ikt<>'-*-

dėduką ir tetą, kurie neseniai yra mirę ir tikiu, 
kad ir jie meldžiasi už mane. 

Saulė Tamkutė 

Vėlinės yra šventė, kai minime mūsų miru
siuosius ir kritusius partizanus ir savanorius, ku
rie yra mirę už mūsų tautos, Lietuvos laisvę. Lie
tuvoje Vėlinės yra švenčiamos lapkričio 1 dieną. 
Lietuvoje per Vėlines lietuviai eina prie jų arti
mųjų kapų ir uždega žvakutes, meldžiasi. Tą die
ną žmonės taip pat prisimena mirusius partiza
nus ir savanorius, uždega ant jų kapų žvakutes ir 
pasimeldžia už juos. 

Vienas iš mano artimųjų, kuris išėjo į amžiną 
atilsį, tai dėdė Kostas, kuris mirė prieš metus. Jis 
buvo labai malonus ir visada ateidavo į mūsų gim
tadienius, ir mes taip pat jį aplankydavome. Jis 
buvo nepaprastai geras žvejys, ir mes kartais taip 
pat eidavome su juo žvejoti. Jis buvo gabus 
chemikas ir padarė daug išradimų. 

Per Vėlines Maironio lituanistinėje mokykloje 
vaikai atsinešė artimųjų nuotraukas. Tada padėjo 
nuotraukas prie altoriaus, mes giedojome daug 
gražių giesmių apie Vėlines, o vyresni mokiniai 
mums skaitė apie Vėlines. 

Siga Kisieliūtė 
# * * 

Vėlinės yra diena, kuri skirta mirusiems žmo
nėms atminti. Vėlinės yra minimos kiekvienais 
metais lapkričio 2 dieną. Prieš tai žmonės gražiai 
sutvarko kapus, pasodina gėles, po to eina į baž
nyčią, meldžiasi. Vėlinių dieną žmonės ant kapų 
uždega žvakes, taip išreikšdami savo pagarbą mi
rusiesiems. 

Gintarė Sankauskaitė 

Vėlinės yra liūdna diena, bet paslaptinga ir 
iškilminga. Tai yra mirusiųjų prisiminimo ir pa
gerbimo diena. Žmonės važiuoja labai toli, kad 
galėtų nors mintyse pabūti su savo mirusiais arti
maisiais. Lietuvoje ta dier.a nereikia eiti j mokyk

lą ar darbą. Visi tą dieną eina į kapines, nuperka 
gėlių, žvakių ir nuneša ant kapo. Man mama sa
kė, kad vakare kai visi uždega žvakes, kapai atro
do kaip kažkokių nykštukų namai ar paslaptingas 
miestas. Lapkričio pirmosios vakarą visa Lietuva 
užsidega paslaptinga mirusiųjų miestelio žvakių 
šviesa. 

Deividas Dzikevičius 
* * * 

Yra daug linsmų ir smagių švenčių pasaulyje: 
Kalėdos, Valentino diena, Velykos, „Halloween", 
Padėkos diena ir daug kitų smagių švenčių. Jos vi
sos linksmos ir įdomios šventės. Bet yra viena 
ypatinga šventė, kuri skiriasi nuo kitų. Vietoj to, 
kad džiaugtųsi, visi liūdi. Šita šventė vadinasi Vė
linės. Mes per Vėlines prisimename mūsų arti
muosius, kurie mirė ir išėjo į dangų. Šitą dieną 
yra daug daug ašarų ir liūdesio. Kapai pilni šei
mų, vaikų, senelių, tėvų. Visi liūdnai meldžiasi ar 
verkia. Bet nėra ko bijoti ašarų (kuo daugiau ver
ki, tuo geriau jautiesi). 

Naktį šeima uždega žvakes ir nuneša į kapus. 
Kai uždegi žvakę, rodai meilę ir bendravimą gyvų
jų su mirusiais. Kapai būna pilni žvakučių, ro
dančių meilę. 

Vilija Aleksaitė 
# * * 

Vėlinės tai toks rudens metas, kai visi žmonės 
eina į kapines ir meldžiasi už visus numirusius. 
Prieš Vėlines visi žmonės sutvarko kapus ir pade
da gėlių. Vėlinių vakarą žmonės eina į kapines, 
degina žvakutes ir meldžiasi. Jie prineša daug 
gėlių ir puošia kapus. Jei tu eitum pro šalį pa
matytum visas žvakutes spindinčias ir daug gėlių. 

Mokykloje mes prisimename savo mirusius 
artimuosius, meldėmės už juos. Prie autoriaus 
buvo sustatytos mirusių artimųjų nuotraukos. 
Kunigas mums pasakojo kas yra Vėlinės ir kaip 
jos švenčiamos. Visi dalyvavo šv. Mišiose, priėmė 
šv. Komuniją. Visi buvo liūdni ir susikaupę. 

Ieva Soboleskytė 

I Vėlintų minėjimą 
Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai atsinešė 
artimųjų ir giminių nuot
raukas, kurios prieš šv. 
Mišias buvo sudėtos ant 
altoriaus. 

Audronės Elvikienės 
nuotrauka 
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PASTABOS DEMAGOGIKOS MOKSLO Į\ ADUI (3) 
IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Pastebėsime, jog Mara, paėmęs 
tik vieną atpirkimo ožio metodą, su
gebėjo jį išplėtoti iki vieningos ir 
darnios teorijos. Jo nuomone, reikia 
paskelbti, jog viskuo kalti kapitalis
tai, pasisavinantys pridedamąją ver
tę, atsirandančią prekių ir pinigų 
mainų santykyje. Kurdamas savo 
teoriją, jis išrado ir sumaniai taikė 
kitus metodus, kurie ją turėjo pa
daryti patraukia ir priimtina pla
čiausiems visuomenės sluoksniams. 
Jo nuomone, bendraminčių organi
zacija turėjo įgyvendinti vadinamąją 
proletariato diktatūrą ir atsistoti tos 
diktatūros priešakyje, tuo būdu pa
siekdama išskirtinės padėties visa
me pasaulyje. Jo apskaičiavimai pa
sitvirtino ir ta teorija ilgainiui sura
do savo pasekėjų visame pasaulyje. 

Hitler tą patį metodą panaudojo, 
kurdamas tokią pačią išskirtinę 
padėtį vokiečių tautai ir jos diktato
riams. Tačiau jis padarė jam bran
giai kainavusią klaidą, savo metodą 
taikė tik vienos vokiečių tautos 
mastu. Tas pats metodas daugelio 
tautų atžvilgiu buvo vaisingai pri
taikytas sovietinėje Rusijoje, sie
kiant įgyvendinti pasaulinę revoliu
ciją. Vis dėlto nei Lenin, nei Stalin 
klaidų neišvengė, ir pasaulinės re
voliucijos principas buvo sukompro
mituotas, o didysis tikslas — pasau
linis viešpatavimas — atidėtas ilgam 
laikui. Reikia manyti, jog ateityje jo 
bus siekiama kitokiais būdais, jam 
pasiekti reikės sukurti naujus meto
dus ir naują instrumentarijų. 

Atidesnis skaitytojas jau yra 
supratęs, jog šia linkme jau daug kas 
padaryta. Šiandien, kai toks pat
rauklus globalizacijos modelis ski

nasi kelią į naują civilizacijos pa
kopą, jau gyvename vieningoje Euro
poje, kai nacionalinės vyriausybės 
geriausiu atveju atlieka tik kažkur 
esančio valdovo vietininkų aparatų 
funkcijas ir jokių suverenių teisių ir 
galių nebeturi, nebetoli ir ta diena, 
kai visuotinė (pasaulinė, globalinė) 
demagogų valdžia tvirtai suims 
valdžios vadžias į savo rankas ir nė 
vienai tautai nebereikės savivaldos. * 
Juk, sakytume, nei avims, nei kar
vėms ji nereikalinga. Tad kam nerei
kalingais dalykais turi sau kvaršinti 
galvą žmogus? 

Mūsų dienų demagogai jau su
prato, jog tariamas idealios realybės 
modelis, kurį reikia pakišti naiviam 
piliečiui ir rinkėjui, neturi būti per
nelyg primityvus, kitaip liaudis 
supras, jog yra vedžiojama už no
sies, ir užsigavusi, ko gero, per 
rinkimus apskritai neis balsuoti. 

Demagogai 
Lietuvoje 

Lietuvoje demagogai kūrybiškai 
veikti galėjo tik atgavus nepriklau
somybę. Suprantama, juk per visą 
sovietinės okupacijos periodą jiems 
teko šokti pagal Maskvos muziką. 
Savo pirmuosius, tada dar nedrąsius 
žingsnius demagogai pradėjo dar 
Sąjūdžio veikloje. Jau tada išra
dingesni Sąjūdžio demagogai atsi
kratė daugelio politiškai nesubren
dusių naivuolių ir paliko pakelėje 
suglumusius ir nesusigaudančius, 
dėl ko taip atsitiko, Lietuvos Laisvės 
Lygos demagogus. Vėliau, paragavus 
pirmojo pyrago, atsivėrė nauji hori
zontai, prasidėjo patriotizmo verslas. 

O kiek ašarų buvo išlieta ant 
šventojo Tėvynės aukuro, kol atsira
do galimybė daryti verslą politikoje 
ir ekonomikoje! Prisiminkime, kaip 

apdairiai bankų afera buvo pavadin
ta bankų krize ir bankų griūtimi. Be 
abejo, tai naujas žodis demagogikoje. 
Klaidų metodą išradingai taikė ir 
tebetaiko atskiri Lietuvos politikai ir 
parlamentinės partijos, suvarę eko
nomiką į ožio ragą. Amžiams išliks 
istorijoje Lietuvos demagogas, atve
dęs į Lietuvą „Williams" ir iš Lie
tuvos Respublikos Seimo tribūnos 
pareiškęs: „Reikia velniškai, daug ir 
sąžiningai dirbti!" 

Yra ir daugiau išradingų dema
gogų, kurių veikla nuolat žadina 
publikos dėmesį. Ne visi jie išranda 
savo metodus, pagaliau tai ir neturi 
būti tarsi prievolė demagogui — bus 
pakankamai išradinga, jeigu dema
gogas pasirinks priemone savo tiks
lui pasiekti kitų demagogų išrastas 
priemones. Pavyzdžiui, Al Capone 
pasakė: „Gražiais žodžiais ir pistole
tu galima pasiekti žymiai daugiau 
negu vien tik gražiais žodžiais". 

Perskaityk šiuos žodžius dar 
kartą, gerbiamas skaitytojau! Ar 
jauti , kiek poezijos slypi tokioje, 
atrodytų, lakoniškoje frazėje? Vien 
tik dėl jos Al Capone įėjo į istoriją. 
Šioje frazėje slypinti idėja pavergė ir 
iškilaus mūsų demagogo — Seimo 
nario Alfredo Pekeliūno — širdį, 
pasakiusio: „Reikia tik džiaugtis, 
kad atsiranda apsukrių žmonių, su
gebančių pasiimti europiečių pini
gus". Jis taip pat jau įėjo į istoriją. 

Dėmesio nukreipimo metodą 
savo veikloje sėkmingai pritaikė V. 
Šustauskas, nukreipęs dėmesį į uba
gų egzistencijos tragizmą, ir L. Mo-
genienė, nukreipusi dėmesį į taria
mą smulkaus bei vidutinio verslo 
persekiojimą. Tuo būdu ir vienas, ir 
kitas sėkmingai įžengė į Seimą, 

Ne vienas Lietuvos demagogas 
iš Seimo opozicijos pasinaudojo šiuo 
metodu, 2000 metų vasarą skatinę 

streikuoti ūkininkus. Dabar aiškiai 
matyti, jog tie streikai Lietuvos 
ūkininkams naudos nedavė, o dema
gogams — davė ir nemenkai. 

Demagogikos santykis su 
morale ir visuomenės 

mokslais 

Moralistas gūžtelės pečiais — 
tai šventvagiška! Tačiau neskubė
kime piktintis, jausmus paleisti nuo 
vadžių galima bet kada, tam ne
reikia pasiruošimo, pakanka bet 
kokio preteksto. Tuo tarpu išana
lizuoti reiškinį ar sukurti teoriją rei
kia išmanymo, pasirengimo, laiko ir 
neretai didelio darbo. Mums juk rūpi 
atskleisti demagogikos mokslo reikš
mę ir naudą žmonijai. Mokslas tiria 
reiškinius, aiškinasi jų priežastis ir 
tyrimo rezultatus pateikia visuome
nei. Visuomenė savo ruožtu maloniai 
įvertina tyrėjo triūsą ir dažniausiai 
tą triūsą užmiršta. Tačiau joks dar
bas nelieka neatlygintas — jei ne 
šiame, tai aname pasaulyje. Tai kon
statavę, ramiai tęsime savo darbą 
toliau. 

Visų pirma pastebėsime, kad 
demagogikos ir moralės pradiniai 
postulatai yra kategoriškai priešin
gi, savo esme jie yra antagonistinės 
kategorijos. Pagrindinis moralės 
principas sako, kad žmogus su kitais 
turi elgtis taip, kaip jis norėtų, kad 
su juo analogiškomis aplinkybėmis 
būtų elgiamasi. Koks nors pirklys, 
norėdamas patikliam ir naiviam 
pirkėjui iškišti užsigulėjusią prekę, 
turi gerai į jį įsižiūrėti ir aptikęs, jog 
prieš jį stovi neišmanėlis ar išsižio
jėlis, privalo tenkintis (ką jūs sau 
manote?!; atgavęs į tą prekę sudėtas 
išlaidas! Visiškai aišku, jog dema
gogui toks principas netinka. 

Bus daugiau. 

Po įspūdingos viešnagės Lietuvoje, sekmadienį 
skirstėsi pavargę, bet dar žvalūs, „litu-

anikiukai" ir jų šeimos. Pastebėtina, kad šioje 
Čikagos ASK „Lituanica" išvykoje dalyvavo ir 
Detroito „Kovas". Grupė buvo įvairi — nei emi
gracijos bangos, nei amžius neskyrė. Su savo anū
kais į kelionę leidosi Nijolė Vardienė, Marcelė 
Jonušienė, Vladas Ruzgą, Daila ir Juozas Liubins-
kai, Irena Kerelienė, Vladė Siliūnienė, dr. Leo
nidas Ragas ir Indrė Tijūnėlienė. 

Pagrindiniais treneriais buvo Stepas Žilys ir 
Aurimas Matulevičius. Jų talkininkais buvo 
Donatas Siliūnas, Vytas Butikas, Eligijus Lelis, 
Paulius Jankus, Dean Jeske, Kastytis Giedraitis, 
Gintaras Puškorius, Paulius Butkūnas ir Paulius 
Ragas. Visos krepšininkiukų šeimos pačios su
simokėjo kelionės išlaidas. 

Šios kelionės metu buvo pastebėta Kauno fir
mos .Audimas" gaminama krepšinio apranga. 
Atsivežėm pavyzdžius ir yra svarstoma galimybė 
ASK „Lituanica" aprangą užsakyti iš „Audimo", 
nes ji yra stilinga, geros kokybės ir net pigesnė nei 
užsakoma Čikagoje ar jos priemiesčiuose. Galima 
sakyti vystosi dar vienas tiesioginis ryšys tarp 
ASK „Lituanica" ir Lietuvos. 

Nors varžybų tvarkaraštis buvo gana įtemp
tas, atvykę rado laiko pabendrauti su giminėmis ir 
pažįstamais, atsivėsinti nuo kaitros, paplaukio-
jant baseine (pvz., „Telekomo" salėje, Savanorių pros
pektas 28, Vilniuje) ir net spėti aplankyti kaimus. 

Įdomu, kad benzino kaina Lietuvoje jau buvo 
apie 4 dol. už galoną (t.y. apie 3 litai už litrą, 1 dol. 
= 2.8 Lito). Vieną popietę viena šeima panoro 
aplankyti gimines Švenčionėliuose, galvojo gimi
nes aplankys, Lietuvos kaimą vaikams parodys. 
Paskutinę minutę neradus išsinuomavimui mik-
roautobusėlio, buvo nutarta važiuoti taksi mik
roautobusu. 

Kelionė nuo Vilniaus užtruko apie pusantros 
vai. paviešėjo apie 2 valandas. Vairuotojas pa
laukė su autobusėliu. Šeima grįžo į Vilnių — visa 
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kelionė kainavo 200 Litų. Dar vairuotojui paliko 
arbatpinigių. Sumanymu šeima buvo labai paten
kinta — nereikėjo patiems vairuoti, važiavo vienu 
keliu, o grįžo kitu, taip pamatant visokių vaizdų, 
įskaitant Labanoro girią ir Europos centrą. 

Apsilankymas Lietuvos kaime neįkainuojamas. 
Vaikai ir tėveliai susipažino kaip jų prose

nelių gyventa, nes čia lyg eksponatai Rumšiškėse, 
bet čia ne muziejus, o su prosenelių darytais bal
dais, prosenelių statytoje troboje tebegyvena pro
senelių palikuonys. Vaikai pamatė lino pluoštus, 
senelės austas linines staltieses ir lovatieses, 
senelio skaptuotas geldas, dėdės molinius ąsočius. 
Pamatė tikrą lauko pirtį prie ežero, pažvelgė kar
vutei į akis, pajuto lietuvio prisirišimą prie žemės, 
prie savų protėvių žemės... 

Ačiū ASK „Lituanica" už ryžtą ir norą ben
drauti su savo tėvų žeme, ačiū Dainos Siliūnienės 
ryšininkei Violetai, Lietuvoje organizuojant auto
busus, ačiū Tadui Kulbiui ir tėvui Antanui Sau-
laičiui, SJ, už progą aplankyti Jėzuitų stovyklą, 
ačiū Donatui Tijūnėliui, kad būdamas Lietuvoje 
balandžio mėnesį, išbandė kai kuriuos maršrutus, 
ačiū Lietuvių fondui už paramą ASK „Lituanicai" 
siekiant išlaikyti lietuvybę per jaunimo sportą. 

Jei ir buvo kokių nesklandumų, atrodo, kad 
kelionė į Lietuvą praėjo sėkmingai. 

Tai buvo darnaus darbo pasekmė. Įdomu, 
kaip jaučiasi patys krepšininkiukai ir jų tėve
liai? Gal kas nors norėtų pasidalinti savo prisi
minimais ar nuotykiais? Pabaiga 

ALK „Lithuanicos" kryžius (dail. dr. Romualdas 
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Seimo valdantieji pasirūpino savo premjeru 

Atkelta i š 1 psl. 
antradienį nebalsavo arba buvo susi
laikę — ketvirtadienį balsavo prieš 
komisijos sudarymą. 

Vienintel is Seimo daugumos 
atstovas balsavęs už komisijos suda
rymą — socialliberalas Seimo Etikos 
ir procedūrų komisijos pirmininkas 
Algirdas Monkevičius. Už komisijos 
sudarymą taip pat balsavo du Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
frakcijos nar ia i Lenkų rinkimų akci
jos atstovai — Valdemaras Toma-
ševskis ir Leokadija Počikovska. 

Vienas Darbo partijos vadovų 
Seimo pirmininko pavaduotojas Vik
toras Munt ianas sakė nepri tariąs 
komisijų sudarymui, nes jų tikrasis 
t ikslas esąs išskirt inai politinis, 
„valdžios ir valstybės devalvacija ir 
diskreditacija". 

V Muntiano teigimu, praėjusį 
dešimtmetį privatizuojant viešbutį 
„Draugystė", tuomet valdžioje buvę 
konservatoriai galėjo kontroliuoti šį 
procesą. 

Seimo opozicijos vadovas kon
servatorius Andrius Kubilius sakė 
nesupran tąs , kodėl Darbo partija 
(DP) nepalaiko komisijos sudarymo, 
nes būtent nuo DP priklauso „ar Lie
tuvos žmonės sužinos tiesą". 

Pasak A Kubiliaus, įnirtingas 
socialdemokratų pasipriešinimas ko
misijos sudarymui leidžia spėti, jog 
iš tiesų esama kažkokių galimai ne
skaidrių dalykų, kuriuos bandoma 
nuslėpti. 

„Tai ne tik išbandymas demo
krati jai , bet ir akivaizdi meškos 
paslauga pačiam premjerui. Dar nuo 
Romos laikų žinomas pasakymas — 
'Jupiteri, tu pyksti, reiškia, esi ne
teisus'", — sakė A. Kubilius. 

Seimo Socialdemokratų frakci
jos seniūnas J. Olekas kartojo, kad 
visi a tsakymai į konservatorių kel
tus klausimus yra pateikti, todėl ko
misijos sudarymas netenka pras
mės. 

„Politinio apsivalymo procesas 
po Rolando Pakso apkaltos toliau ne
bevyksta. Nenoras sudaryti komisiją 
A. Brazausko veiklai tirti demons
truoja, jog Lietuvoje galioja ir dvigu
bi, ir trigubi standartai", — kalbėjo 
Liberalų frakcijos seniūnas Algis Ka
šėta. 

A Kašėtos manymu, komisijos 
sudarymą blokuojantys valdantieji 

matyt bijo, „jog sudarius komisiją 
gali paaiškėti, kad valstybingumo 
garantas A Brazauskas nėra tokia 
monumentali figūra". 

Už komisijos sudarymą siūlęs 
balsuoti Seimo Liberaldemokratų 
frakcijos narys Remigijus Ačas ragi
no nepadaryti taip, „kad šis Seimas 
įsirašytų į Lietuvos istoriją kaip vie
nos bufetininkės įkaitas". 

Opozicija ragino nusišalinti nuo 
pirmininkavimo Seimo posėdžiui so
cialdemokratą Seimo pirmininko pa
vaduotoją Česlovą Juršėną, svars
tant komisijos sudarymo klausimą. 
Konservatoriai siūlė pirmininkavi
mą Seimo posėdžiui pavesti kitam 
Seimo pirmininko pavaduotojui 
„darbiečiui" Vydui Gedvilui. 

Tačiau C. Juršėnas šį siūlymą 
vadino nestatutiniu ir toliau pirmi
ninkavo posėdžiui. 

Premjeras Algirdas Brazauskas 
kritikavęs konservatorių iniciatyvą 
tirti jo šeimos verslo skaidrumą ket
virtadienį sakė nesuprantantis, kaip 
jo žmona Kristina tapo „valstybinės 
reikšmės subjektu". 

Premjero įsitikinimu, parlamen
tinis tyrimas dėl jo šeimos verslo 
skaidrumo būtų bevertis, nes „Vy
riausioji tarnybinės etikos komisija 
pasakė, kad A. Brazauskas nieko 
bendro neturi su šiuo verslu". 

Vyriausioji tarnybinės etikos ko
misija (VTEK), vertinusi kai kuriuos 
A. Brazausko sutuoktinės verslo as
pektus, anksčiau paskelbė neradusi 
pagrindo įtarti premjerą patekus į 
viešųjų ir privačių interesų konflik
tą. VTEK tuomet nerado pagrindo 
siūlyti premjerui nusišalinti, kaip 
siūlė konservatoriai, nuo „Mažeikių 
naftos" privatizavimo reikalų. 

Paaiškėjus balsavimo rezulta
tams, A Brazauskas dėkojo Seimui 
už parodytą „didžiulį rūpestį" juo ir 
teigė kol kas nesitrauksiantis iš Vy
riausybės vadovo posto, tačiau neat
meta tokio pasitraukimo galimybės, 
jei bus „toliau puldinėjamas". 

„Nepasakyčiau, kad labai džiau
giuosi ar labai liūdžiu, aš manau, 
kad Seimas parodė savo didelį rū
pestį manimi, labai ačiū", — sakė A. 
Brazauskas. 

Premjeras ketvirtadienį toliau 
kartojo, kad teisingumą turi įgy
vendinti teisinės institucijos, o ne 
parlamentinės komisijos. 

V, Adamkus įsit ikinęs, kad Gruzijos 
reformos bus sėkmingos 

* Antrąją nesėkmę ULEB Eu-
rolygos krepš in io turnyre patyrė 
Lietuvos v icečempionas Vilniaus 
.,Lietuvos ryto" komanda. Trečiadie
nį namuose ULEB taurės savininkai 
,.Lietuvos ryto" krepšininkai antro
siose aštuonių komandų B grupes 
rungtynėse 59:65 nusileido pirmąją 
pergalę iškovojusiai Milano ,.Armani 
Jeans" ^Italija) ekipai ir nukrito į pa
skutiniąją vietą grupėje. Po 13 taškų 
šeimininkams pelnė Simas Jasait is 
ir Robertas Štelmaheris. 

* T reč i ą pe rga l ę k e t v i r t o s e 
NBA r e g u l i a r i o j o sezono rung ty 
nėse i škovojo Š a r ū n o J a s i k e v i -
e i aus ir.diana ..Pacers'" komanda. 
Antrąją vietą Rytų konferencijos 
Centr iniame pogrupyje užimantys 
, ,Pacers" krepšininkai trečiadienį 
namuose 95:90 nugalėjo Miami 
,,Heat" komandą. Lietuvis aikštelės 
šeimininkams pelnė 8 taškus, per 26 
minutes pataikęs 1 tritaSkj iš 2. 1 
dvitaškį iš 2 bei pataikęs visus 3 
baudų metimus. Po krepšiais Š. Ja-

sikevičius atkovojo tris ir perėmė 
vieną kamuolį bei atliko rezultatyvų 
perdavimą. 

* Brazilijos futbolo rinktinės 
ir Madrido „Real* komandos 29 
metų puolėjui Ronaldo suteikta 
Ispanijos pilietybė. Be Ronaldo, 
„Real" gretose rungtyniaujančiame 
jau trečią sezoną, dvigubą" pilietybę 
turi ir gynėjas brazilas Roberto Car-
los. Pastarajam Ispanijos pilietybe 
buvo suteikta rugpjūčio mėnesį. Abu 
šie futbolininkai 2006 metų pasaulio 
futbolo pirmenybėse Vokietijoje at
stovaus Brazilijos rinktinei. Ronaldo 
pirmą kartą į Ispaniją atvyko prieš 
devynerius metus, o del pilietybės 
suteikimo jis kreipėsi sausio mėnesį. 

Devintąja p e r g a l ę septynio
l ik tose NHL regul iar io jo sezono 
r u n g t y n ė s e iškovojo D a r i a u s 
Kaspa ra i č io N . York „Rangers" 
komanda. Rytų konferencijos Atlan
to pogrupyje pirmaujantys „Ran
gers" tik po baudinių serijos 4:3 įvei
kė Florida ,,Panthers" komandą. 

Vilnius/Tbilisi , lapkričio 10 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus įsitikinęs, kad Gruzi
joje vykstančios ekonominės, teisi
nės bei socialinės reformos bus sėk
mingos. 

Tai šalies vadovas pareiškė Gru
zijos premjerui Zurab Nogaidel. 

„Matydamas, kiek daug jaunų, 
išsilavinusių žmonių dirba jūsų vy
riausybėje, tikiu jūsų pradėtų refor
mų sėkme", — sakė V. Adamkus. 

Susitikimo su premjeru metu 
buvo kalbėta apie dvišalius santy
kius, iniciatyvas plėtojant ekonomi
nį bendradarbiavimą. 

Kitų metų pradžioje Gruzijos 
premjeras su didele verslininkų de
legacija planuoja dalyvauti Lietu
voje rengiamame Gruzijos ir Baltijos 
šalių ekonominiame forume. 

V. Adamkaus ir Z. Nogaidel susi
tikime buvo pažymėta, kad būt inas 
intensyvesnis ir atviresnis Gruzijos 
ir Europos Sąjungos bendradarbiavi
mas. Daug dėmesio buvo skirta pla
nuojamiems energetiniams projek
tams, kuriuose aktyviai ketina daly
vauti Gruzija. 

Prezidentas ir Gruzijos premje
ras taip pat aptarė padėtį Pietų Kau
kazo regione ir Gruzijos santykius 
su kaimyninėmis šalimis. 

Buvo kalbėta apie padėtį Gruzi
joje, jos pastangas sureguliuoti teri
torinius konfliktus bei galimus jų 
sprendimo būdus tarp in inkaujant 
tarptautinėms organizacijoms. 

Ketvirtadienį po pietų Lietuvos 
vadovas ir jo vadovaujama delegaci
ja lankėsi senojoje Gruzijos sostinėje 
Mccheta. 

K. Brazauskienė kratosi EBSW šešėlio 
Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) — 

Premjero žmona Kristina Brazaus
kienė neigia spaudoje minėtas gali
mas jos sąsajas su bankrutavusiu 
susivienijimu EBSW. 

Ketvirtadienį prieš Seimo posė
dį, kuriame bus svarstomas nutari
mas dėl komisijos A Brazausko šei
mos verslo reikalų sudarymo, Seimo 
nar iams buvo išplatintas K. Bra
zauskienės pareiškimas, kuriame ji 
dėsto faktus, pasak K. Brazauskie
nės, įrodančius, jog tokių sąsajų ne
būta. 

Spaudoje skelbta, jog asmenys, 
susiję su EBSW, buvo įsigiję K. Bra
zauskienės (tuomet K. Butrimienės) 
vadovaujamos UAB „Sešupė-Onta-
rio" akcijų. 

Premjero žmona pareiškime tei
gia, jog bet kokios sąsajos su EBSW 
yra nepagrįstos, nes ji vadovavo ben
drovei iki ateinant EBSW. 

„Su šia įmone bet kokie mano 
santykiai nutrūko nuo 1994 m. ir 
niekada nebuvo atnaujinti. Aš nebu
vau šios įmonės vadove 1995 m., ka
da akcininku tapo British Virginia 
salų bendrovė „Stareros Enterprises 
limited", su kuria yra siejami Igor 
Snetkov, Gintaras Petrikas ir EBSW 
susivienijimas, ir nebuvau 1995 m., 
1996 m., 1997 m. ir vėlesnių laiko
tarpių įvykių dalyve, jokių pinigų, 
turto ar bet kokios naudos iš EBSW 
ar su juo siejamų asmenų nei tiesio

giai, nei netiesiogiai negavau", — 
rašo K. Brazauskienė. 

Spaudoje iškilę įtarimai dėl Vil
niaus centre įsikūrusios UAB „Sešu-
pė-Ontario" privatizavimo tapo dar 
vienu argumentu sudaryti laikinąją 
tyrimo komisiją premjero šeimos 
verslui ištirti. 

Spaudoje anksčiau ta ip pa t 
skelbta, jog 1991 m. Vilniaus miesto 
taryba įsteigė viešojo mait inimo 
įstaigą „Šešupė", kuriai išnuomojo 
1,472 kv. metrų patalpas sostinės 
Gedimino prospekte. Šios įmonės di
rektore buvo paskirta dabartinė mi
nistro pirmininko Algirdo Brazausko 
žmona, tuomet turėjusi Butrimienės 
pavardę. 

Anot „Ekstros" 1992 m. K. But
rimienė paprašė Vilniaus miesto val
dybos investuoti dalį „Šešupės" ka
pitalo į steigiamą bendrą su užsieniu 
įmonę „China Town". Kaip rašė žur
nalas „Ekstra", esą pasinaudojusi 
juridinės galios neturėjusiu valdybos 
potvarkiu K. Butrimienė už likutinę 
vertę perdavė vertingas „Šešupės" 
patalpas bendrai įmonei „China 
Town", kuriai pati ir vadovavo. 

Valstybės kontrolė yra nusta
čiusi, kad šiuo sandoriu valstybei 
buvo padaryta daugiau nei 4 mln. li
tų žala. „Šešupės" reorganizavimo 
medžiaga buvo perduota prokuratū
rai, tačiau tyrimas buvo nut rauktas 
suėjus senaties terminui. 

Kariai išvyko į misiją Pakistane 
Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) — 

Lietuvos kariuomenės vandenvalos 
specialistų misija Pakistane — pir
masis realus Lietuvos dalyvavimo 
NATO greitojo reagavimo pajėgose 
išbandymas ir gyvybiškai svarbi pa
galba nuo žemės drebėjimo nukentė
jusiems žmonėms, teigia Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas majo
ras Valdas Tutkus. 

„Mūsų vandenvalos specialistų 
delegavimas į NATO humanitarines 
pagalbos Pak is tanu i misiją leido 
praktikoje išbandyti NATO greitojo 
reagavimo pajėgų generavimo me
chanizmą, ir mes įsitikinome, kad jis 
veikia", — sakė V. Tutkus. 

Jo teisnmu, vandenvalos viene-
tas pasirengė misijai ir išvyksta per 
penkias paras nuo įsakymo, kaip ir 
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O-pajėgų proce 
Be to, anot kariuomenes vado. 

Lietuvos karių humanitarinė misija 

gyvybiškai svarbi žemės drebėjimo 
smarkiai nuniokoto regiono gyvento
jams - vandenvalos vieneto per dieną 
išvalomo vandens pakanka aprū
pinti, priklausomai nuo metų laiko, 
8,000-15,000 gyventojų. 

Vandens valymo vienetas yra 
priskirtas Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Vytenio bendrosios paramos 
logistikos batalionui. Vienas van
dens valymo įrenginys per parą iš
valo nuo 70 iki 100 kubinių metrų 
užteršto vandens. 

Ketvirtadienį iš aviacijos bazes 
Zokniuose į misiją palydėti dešimt 
kariuomenės specialistų, kartu su 
jais į Pakistaną JAV kariniu t rans
porto lėktuvu išskraidintas vandens 
valymo įrenginys bei generatorius. 

Dar du vandens valymo įren
giniai vėliau bus perkelti iš Afganis
tano, kur juos naudojo Lietuvos va
dovaujama Goro provincijos atkūri
mo grupe. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Per mirtininkų išpuolius 
Jordanijoje žuvo 56 žmonės 

A m m a n , lapkričio 10 d. 
(,,Reuters7BNS) — Jordanijos sos
tinėje Amman įtariamiems kovoto
j ams mirtininkams trijuose viešbu
čiuose susprogdinus bombas, žuvo 
56 ir buvo sužeisti dar 93 žmonės, o 
atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė 
„ai Qaeda". 

Tarp žuvusiųjų yra 11 užsienie
čių. Trečiadienio išpuolių laikas tik
riausiai buvo suderintas. Sprogimai 
prabangiuose viešbučiuose ,,Grand 
Hyatt" ir „Radisson SAS" nugriau
dėjo tuo metu, kai juose buvo šven
čiamos vestuvės. Trečias sprogimas 
įvyko viešbutyje „Days Inn". 

Netrukus po trečiadienio vakarą 
įvykdytų išpuolių pareigūnai buvo 
pranešę, kad žuvo 57 žmonės, o šalti
niai ligoninėse sakė, kad sužeistųjų 
yra daugiau kaip 300. 

Oficialiais duomenimis, žuvo 15 
jordaniečių, penki irakiečiai, trys ki
nai, vienas Saudo Arabijos pilietis, 
vienas palestinietis ir vienas in
donezietis. 30 žmonių palaikus dar 
reikia identifikuoti. 

Izraelio radijas pranešė, kad 
tarp žuvusiųjų yra vienas izraeliečių 
verslininkas. 

Atsakomybę už išpuolius pri
siėmė teroristų tinklas „ai Qaeda", 
kur iam priskiriamas pareiškimas 
ketvirtadienį buvo paskelbtas inter
nete. 

„Mūsų geriausių liūtų grupė su
rengė naują išpuolį prieš kai kurias 
priešų irštvas. Nužiūrėjus taikinius, 
buvo pasirinkti keli viešbučiai, ku
riuos Jordanijos despotas pavertė so
du tikėjimo priešams, žydams ir kry-

žininkams", — sakoma pareiškime. 
„Al Qaeda" atstovo Irake pasi

rašytas pareiškimas buvo paskelb
tas islamistų tinklalapyje, kuriuo 
paprastai naudojasi ši grupuotė. Jo 
tikrumo patvirtinti kol kas neįma
noma. 

Jame nurodoma, kad netrukus 
daugiau detalių apie išpuolius pa
teiks Irako „ai Qaeda", kuriai vado
vauja jordanietis Abu Musab ai Zar-
qawi, tačiau nesakoma, ar juos įvyk
dė mirtininkai. 

Policija mano, kad vykdytojai 
buvo mirtininkai, bet šaltiniai polici
joje anksčiau „Reuters" sakė, kad 
viešbutyje „Radisson SAS" bomba 
buvo paslėpta už pakabinamų lubų. 

Jordanijos karal ius Abdullah 
kaltino „nuklydėlių ir suklaidintųjų 
grupę". „Šių išpuolių metu taikytasi 
į nekaltus civilius jordaniečius", — 
sakė karalius, kurio šalis ribojasi su 
Iraku, Sirija, Saudo Arabija ir Izrae
liu. 

Vienas saugumo pareigūnas nu
rodė, kad po išpuolių buvo suimta 
dešimtys žmonių. 

Tarp sprogimų Jordanijos vieš
bučiuose aukų yra palestiniečių 
aukšto rango saugumo pareigūnas ir 
dar du kiti pareigūnai. 

Per sprogimą viešbutyje „Grand 
Hyatt" žuvo palestiniečių specialiųjų 
pajėgų vadas generolas majoras 
Bashir Nafe. 

Tarp žuvusiųjų taip pat yra pa
lestiniečių ambasados Kaire preky
bos atašė Jehad Fattouh, palestinie
čių parlamento pirmininko Rawhi 
Fattouh brolis. 

Judith M i l l e r išeina iš 
„ T h e New York Times / / 

N e w York, lapkričio 10 d. 
(„ReutersTBNS) — „The New York 
Times" korespondentė Judith Miller, 
kurią jos redaktoriai vadino kovotoja 
už spaudos laisvę, bet paskui kriti
kavo dėl Irako karo klausimais 
skelbtų jos reportažų, šiame laik
raštyje nebedirbs. 

J . Miller, kuri tapo centr inė 
skandalo dėl CZV informacijos nute
kėjimo figūra, advokatai ir redakcija 
susitarė dėl išėjimo sąlygų, kurios 
neskelbiamos. 

Pagal susitarimą laikraštis iš
spausdins J. Miller laišką, kuriame 
ji paaiškins savo poziciją. 

Puli tzer premijos laureatė J . 
Miller, kuri šiame laikraštyje dirbo 
28 metus, šią vasarą 85 dienas turė
jo praleisti kalėjime, nes atsisakė 
nurodyti savo šaltinio, pateikusio 
CŽV informaciją, tapatybę. 

Vėliau paaiškėjo, kad J. Miller 
šalt inis buvo viceprezidento Diek 
Cheney buvęs administracijos vado
vas Lewis Libby, kuris spalio 28 die
ną buvo apkaltintas trukdęs vykdyti 
teisingumą, melagingai liudijęs ir 
melavęs. Po to, kai jam buvo pateik
ti kaltinimai, L. Libby atsistatydino, 
o vėliau padare kaitės nepripažini
mo pareiškimą. 

Trečiadienio vakarą per vieną 

renginį paklausta, kodėl atsistatydi
no, J. Miller atsakė: „Nes tapau vi
sos tos istorijos dalis. Iš tikrųjų pate
kau į naujienas, o to nenori nė vie
nas T h e New York Times' reporte-
ris . 

„Po to, kai išėjau iš kalėjimo, 
tiek daug nutiko ... Tikrai pamaniau, 
kad laikas judėti toliau", — sakė ji 
per vienos specialistų grupės disku
sijas. 

57 metų J. Miller, kuri laik
raščiui rašė nacionalinio saugumo 
klausimais, profesionalų buvo kriti
kuojama del straipsnių apie masinio 
naikinimo ginklus Irake, kuriuose 
pateiktos išvados buvo panašios į 
George W. Bush administracijos po
ziciją ir, kaip pasirodė, mvo pa-
grįstos klaidinga žvalgybine infor
macija. 

Prieš Irako karą J Miller so l i 
nis buvo vienas Irako vadove Ahrr.ari 
Chalabi, kaltinamas nio. kad sutai
kė JAV pareigūnams klaidingą infor
maciją apie Saddam Hussein ginklų 
programą. 

J. Miller savo laiške rašė tapusi 
„žaibolaidžiu visuomenės įtūžiui dėl 
žvalgybos nesėkmių, kurios prisidėjo 
nuvedant mūsų šalį į karą", ir dėl to 
apsisprendusi išeiti iš vieno žymiau
sių pasaulio dienraščių. 

E U R O P A 

VIENA 
Jungtinių Tautų (JT) atominės 

energetikos priežiūros agentūros 
(TATENA) vadovas Mohamed ElBa-
radei tikisi artimiausiomis dienomis 
susitarti su Iranu dėl šios šalies 
branduolinės programos. Derybos 
tarp didžiausių ES šalių ir Irano 
žlugo rugpjūtį, kai Iranas nutraukė 
savo branduolinės veiklos įšaldymą. 
Sis opus klausimas iš akiračio ne
dingsta nuo 2004 metų, kai buvo su
darytas vadinamasis Paryžiaus su
sitarimas, kuriuo Iranas įsipareigojo 
nutraukti urano sodrinimo progra
mą. Tuo tarpu „The New York 
Times" pranešė, kad JAV ir Europa 
gali suteikti Tehran galimybę vyk
dyti ribotą branduolinę veiklą su 
sąlyga, kad šios šalies tur imas 
uranas bus sodrinamas Rusijoje. 

VARŠUVA 
Valdant naujajai konservatorių 

vyriausybei pagrindinis Lenkijos už
sienio politikos prioritetas bus glau
desnis bendradarbiavimas su Pran
cūzija ir Vokietija, trečiadienį pa
reiškė šalies užsienio reikalų minis
tras Stefan Meller. Parlamento Už
sienio reikalų komitetui S. Meller 
teigė sieksiąs suaktyvinti santykius 
su Berlynu ir Paryžiumi bei tuo pa
čiu pakeisti vadinamojo Weimar tri
kampio, kuriam priklauso Prancūzi
ja, Vokietija ir Lenkija, veiklą, atsi
žvelgiant į Lenkijos narystę Europos 
Sąjungoje (ES). Anot S. Meller, svar
bi vieta naujosios konservatorių vy
riausybės prioritetų sąraše teks ir 
„Baltarusijos problemai". Anksčiau 
Lenkijos ambasadoriaus Paryžiuje 
ir Maskvoje pareigas ėjęs S. Meller 
yra vienas iš septyniolikos ministrų, 
kuriuos praėjusią savaitę paskyrė 
premjeras Kazimierz Marcinkie-
wicz. 

BRIUSELIS 
Belgijoje jaunuoliai padegė 15 

automobilių, ir tokie išpuoliai, kurie, 
pasak pareigūnų, yra panašūs į 
smurto Prancūzijoje pamėgdžioji

mą, buvo vykdomi j a u ketvir tą naktį 
iš eilės. Tačiau ketvir tadienį nebe-
vyko jokios riaušės ir nebuvo jokių 
kitų rimtesnių ne ramumų. Belgijoje, 
kaip ir Prancūzijoje, gyvena daug 
musulmonų ir imigrantų iš Afrikos, 
pirmiausia — Maroko. Automobilių 
deginimas Belgijoje y ra re tas reiš
kinys. Smurtas ta ip pa t slopsta ir 
Prancūzijos miestuose, vyriausybei 
leidus taikyti nepapras tąs ias prie
mones neramumams malšint i . Bel
gijos pareigūnai b a n d ė užbėgti 
smurtui už akių — gatvėse budi 
daugiau policininkų, suintensyvėjo 
dialogas su imigrantų bendruome
nių vadovais. 

MINSKAS 
Baltarusija pažadėjo 2006 me

tais surengti sąžiningus prezidento 
rinkimus, at i t inkančius pasaul ines 
normas, ir įsileisti t a rp t au t in iu s ste
bėtojus, a tsakydama į Europos Są
jungos (ES) gras inimus įvesti jai pa
pildomas sankcijas. Tokį pareiškimą 
paskelbė Baltarusijos užsienio rei
kalų ministerija. E S pagras ino įves
ti Minskui naujas sankcijas — iš
plėsti sąrašą Baltarusijos pareigū
nų, kuriems uždraus ta įvažiuoti į 
ES teritoriją, ir a reš tuot i šios šalies 
valdžios atstovų sąska i tas ES ban
kuose, jeigu per r ink imus bus klas
točių. E S , kuri nuola t krit ikuoja 
Minską už demokra t i jos stygių, 
anksčiau pavadino suklas to ta is pra
ėjusių metų referendumo rezul ta tus . 
Tuo tarpu Minskas ver t ina kaip kiši
mąsi į savo vidaus re ika lus anksčiau 
ES ir JAV priimtus sprendimus skir
ti lėšų demokratijos plėtrai Balta
rusijoje finansuoti. 

AZIeJA 
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BAKU 
Opozicijos protesto akcijoje, kuri 

buvo surengta Azerbaidžano sostinė
je, dalyvavo apie 5,000 žmonių, pra
nešė Baku vyriausiosios policijos 
valdybos viršininko pavaduotojas 
Jašar Alijev. J is pažymėjo, kad akci
joje dalyvavo opozicinių susivieniji
mų „Laisvė", „YES", Liberalų parti
jos, Nacionalinės vienybės judėjimo, 
Liaudies ir Nacionalinės nepriklau
somybės partijų atstovai. Opozicija 
tvirtina, kad į renginį susir inko 
20.000 žmonių. Mi t inge opozicija 
reikalavo panaikinti lapkričio 6 d. 
vykusių rinkimų rezu l ta tus . 
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Į ČIKAGOS LFK „LITUANICOS" PRAEIT! ŽVELGIANT 
Jau švenčiame Čikagos lietuvių 

futbolo klubo „Lituanicos" 55-ąją 
gyvavimo sukaktį. 

Rodos, dar taip neseniai buvo jo 
steigiamasis susirinkimas (1951 m. 
sausio 4 d.), kuriame dalyvavo 27 
sporto mėgėjai. Prisimintinos ir jų 
pavardės: R. Koženiauskas, V. Num-
gaudas, L. Stankaitis, R. Kašubą, J. 
Šabanas, J. Snarskis, J. Perkūnas, 
V. Sipavičius, R. Buženas, E. Sa
dauskas, K. Baltramonaitis, L. 
Kriaučiūnas, L. Rudžiūnas, J. Kleč-
kauskas, A. Mikulskis, R. Puodžiū
nas, E. Vengianskas, V. Kaminskas, 
J. Šoliūnas, J. Manelis, E. Šulaitis, 
L. Traška, S. Sobieskis, J. Vaičaitis, 
A. Galinaitis, A. Martinkus. 

Kai kurie iš jų vėliau aktyviai 
r*eiškėsi klubo veikloje. Dalis iš jų 
žaidė susidariusioje komandoje, kiti 
buvo valdyboje, treti rėmė finansiš
kai ar morališkai. 

„Lituanica" (amerikiečių lygoje 
ir kitataučių spaudoje vadinama 
„Liths" — sutrumpinimas nuo Lit-
huanians — vardu), vėliau tapo vie
nu iš labiausiai žinomų visoje Či
kagoje bei jos apylinkėje. 

Daugelį metų klubo pirmoji vyrų 
komanda žaidė aukščiausioje — 
„major" divizijoje, kur rungtyniauja 
geriausios Čikagos srities futbolo 
mėgėjų komandos. Tačiau būta ir 
„liesesnių" metų, kuomet reikėjo 
rungtyniauti žemesnėje grupėje, 
ypač kai vyriausieji futbolininkai 
pasitraukė, o stipresnio prieaugio 
nebuvo daug. 

Tik apie 1990-uosius metus, 
kuomet atsidarė durys žaidėjams iš 
Lietuvos, „Lituanicos" reikalai pa
gerėjo ir jų dėka 1991 ir 1992 metais 
buyp sukomplektuotos pajėgios su
dėties komandos ir tuomet klubo pir
mosios komandos bijodavosi visi kiti 
Čikagos vienetai, kurių egzistencija 
siekė po pusšimtį ar daugiau metų. 

1992 m. „Lituanicos" futboli
ninkai tapo „Metropolitan" lygos 
aukščiausios divizijos čempionais. 
Gerai pasirodyta ir salės futbolo pir
menybėse. 

Per tuos 55 veiklos metus klubas 
turėjo daugiau nei tūkstantį žaidėjų 
(vienu metu čia veikė net 7 koman
dos, jų tarpe ir merginų) ir aktyvių 
rėmėjų. Klubo rungtynes sekmadie
niais stebėdavo 300-400 žiūrovų, 
ypač, kai jos būdavo žaidžiamos, 
tada labai lietuviškame, Marquette 
Parke. 

Klubo vadovybėje ilgesnį laiką 
yra dirbę bent pora dešimčių žmo
nių. Čia sužymėsime klubo pirmi
ninkus, kurių dalis dar darbuojasi 
klubo valdyboje ir šiandien. Štai, jų 
sąrašas: Edmundas Vengianskas 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalinga 
raštinės darbuotoja 
ne pilnai darbo dienai, 

gyvenanti \fidway oro uosto rajone. 

Tel. 773-585-9501 

Trys „Lituanica" futbolo k i ubc ve ikė ja i i r p i r m i n i n k ą acše ';972 • s Kaire-

1951—1954; Edvardas Šulaitis 
1955—1956; Vacys Numgaudas 
1957 (miręs); Algirdas Visockis 
1958—1959 (miręs); Jonas Juška 
1960—1961 (miręs); Petras Ambutas 
1962; Leonas Juraitis 1963; Romas 
Kožėnas 1964 (jau miręs); Henry 
Jenig 1965—1966; Jonas Pleirys 
1967; dr. Edmundas Ringus 1968— 
1973; Jonas Kaunas 1974—1975; 
Vytas Miceika 1976—1977 (jau 
miręs); Gediminas Bielskus 1977— 
1982; Bruno Trapikas 1983—1985; 
Pijus Stončius 1985—1987; Alberto 
Galvinskas. 

Išskirtinai paminėtinas A. Gla-
vinskas, kuris pirmininkauja nuo 
1988 metų. Iš klubo steigėjų šiuo me
tu tarp aktyviųjų valdybos narių yra 
tik E. bulaitis, kuris nuo pirmųjų 
klubo įsteigimo metų klubo veiklą 
aprašo spaudoje, redaguoja klubo 
leidinius. 

Reikia pažymėti, kad į klubo 
organizacinę veiklą jau jungiasi 
žmonės ne taip seniai atvykusieji iš 
Lietuvos. O klubo pirmoje komando
je žaidžia visi futbolininkai iš nau
jųjų ateivių tarpo. Jų dėka išlaiko
mas tęstinumas ir suteikiama viltis, 
kad klubas gyvuos ateityje. 

Apie klubo dabar t į i r a te i t į 

Trumpai metus žvilgsnį į klubo 
įsteigimą ir praeities dienas, reikia 
žvilgterėti į jo dabartį, na, ir į ateitį. 
55 metai nėra trumpas laiko tarpas. 
Tokių sukakčių Amerikoje sulaukia 
tik mažas skaičius klubų, nepaisant, 
kokios paskirties jie būtų. Keičiasi 
kartos, nariai, vadovai, o mūsų atve
jyje — ir žaidėjai, kurie yra pagrin
dinis klubo variklis. 

Per tuos 55 metus nemažai klu
bų išnyko, ir dabar atrodo — lyg jų 
nebuvo. Tačiau „Lituanicos" futbolo 
klubas išliko iki šių dienų. Reikia 
manyti, jog jis dar ilgai gyvuos ir 
kitataučiams primins apie lietuvius, 
jų sugebėjimą žaisti futbolą. Jeigu 
taip būtų, tai šio klubo steigėjams 
tikrai būtų pastatytas geras pamin
klas. 

Praėjusieji ir šie metai „Li
tuanicos" futbolininkams buvo ne
blogi. 2005 m. salės futbolo pirmeny
bėse laimėta III vieta, o 2004—2005 
metais lauko futbolo pirmenybėse, 
kurios baigėsi vasarą, užimta ketvir
toji vieta. Tik naujųjų pirmenybinių 
metų rudens sezone vyrų komanda 
pasirodė prasčiau ir liko 9-oje vieto
je. Panašiai sekėsi ir rezervinei 
ekipai. Bet už tai veteranai futbo
lininkai savo pirmenybėse liko nenu
galėti, net 7 kartus įveikę savo 
varžovus ir atsistoję pirmoje vietoje 
rudens rate. Veteranai tikrai sten
gėsi ir nori, kad jų pėdomis pasektų 
vyrų ir rezervo komandos. 

Vasaros mėnesiais klubo fut
bolininkai žaidė šiemet suorganizuo
toje Čikagos Lietuvių futbolo lygoje, 
kurioje rungtyniavo 8 komandos, o 
„Lituanicos" žaidėjai įėjo į visų tų 
komandų sudėtį. Rudenį dalis šių 
žaidėjų, kurie nežaidė klubo koman
dose, jau įsijungė į jų eiles. Ateityje 
galvojama sudaryti panašią jaunimo 
komandų lygą. 

Klubas daug prisidėjo prie 
Lemonte statomų Jaunimo rūmų, 
kurie pradės veikti ateinantį pava
sarį. Juose treniruotėms vietą ras ir 
futbolininkai tuo metu, kada nėra 
galimybių naudoti lauko aikštės. Čia 
bus ir persirengimo kambariai, ku-

Numgaudas Ed. Šulaitis, J. Juška. 

riuos galės naudoti ir futbolininkai. 
Klubo valdybos nariai A. Glavinskas 
ir G. Bielskus ypatingai rėmė ir 
teberiami statomų rūmų projektą ir 
kviečia kitus prie jo prisidėti savo 
pinigais. 

Taip pat šių rūmų statytojai 
dabar padeda pagerinti futbolininkų 
naudojamą aikštę prie PL centro. 
Kai darbas bus atliktas, ji bus viena 
geresnių iš kitų klubo naudojamų 
aikščių tarpo, o prieš tai jau buvo — 
prasčiausia. Yra numatyta padaryti 
suolus, kuriuose galėtų atsisėsti į 
rungtynes atėję žiūrovai. 

Yra ir daugiau planų, kuriuos 
klubo valdyba iki šiolei dar nespėjo 
atlikti, bet galvojama apie viltingą 
ateitį. Tikimasi, kad į klubo darbuo
tojų eiles įsijungs daugiau žmonių iš 
naujai į šį kraštą atvykusiųjų mūsų 
tautiečių tarpo, nes kai kurie senieji, 
atšventę 55-ąją klubo sukaktį, žada 
pasitraukti. Naujas kraujas, nauja 
energija ir ryžtas turėtų klubą su
stiprinti ir jį privesti ne tik prie 60-
ojo, bet dar ir prie garbingesnių su
kakčių. 

Tad geros sėkmės, LFK „Litua
nica"! 

Edvardas Šulaitis 
Vienas iš klubo steigėjų, 

pirmininkų ir metraštininkų 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

IŠNUOMOJA 

ISNUOMOJU 2 KAMB. BUTĄ 
II aukšte nuosavame name 

Brighton P a r k . 
Yra skalbykla, medinės grindys, kiemas. 

Tel. 773-523-5165 

VVoodridge i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-$710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

t=j 
M U T U A L F E D E R A L S A V I N G S 
AND L O A N A S S O C I A T I O N O F C H I C A G O 

2212 West Cermak Road, Ch icago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LENDER 

GREIT PARDUODA 
Jrj^-_-_, First Landmark Reaity 

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 

PASLAUGOS 

:U 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

K%erumn Park. II. 6(1X05 
Tel. ?()N-424-M654 "'"'3-5X1-8654 

file:///fidway
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Įvairios sporio žinios Stuburo ir skausmo Bgos 

„ŽALGIRIS" ŽAIDŽIA SU AMERIKIEČIAIS 
STUDENTAIS 

Stipriausia JAV lietuvių ko
manda — Čikagos „Žalgiris", pradė
jo seriją susitikimų su amerikiečių 
studentų komandomis. Pirmąsias 
rungtynes žalgiriečiai turėjo spalio 
22 d. ir kovojo su Oakton College 
rinktine, kurią įveikė 82:71. Lap
kričio 5 d. lietuviai jėgas išbandė su 
St. Francis universiteto, esančio 
Joliet mieste, studentų komanda. Šį 

kartą stipresni buvo amerikiečiai, 
kurie lietuvius nugalėjo 74:53, nors 
pradžioje žalgiriečiai varžovams 
įvarė nemažai baimės. 

Trečias rungtynes lietuviai žai
dė lapkričio 8 d. DuPage kolegijos 
sporto komplekse, Glen Ellyn, IL, 
prieš tos mokyklos studentų rinkti
nę. Čia pergalę šventė lietuviai, 
įveikę varžovus 64:44 (32:20). E.Š. 

RUNGTYNIAUS ČIKAGOS 
LIETUVIŲ KREPŠINIO LYGA 

Po savaitės pertraukos, lap
kričio 12 d., šeštadienį, vėl įvyks Či
kagos lietuvių krepšinio lygos rung
tynės Lemont Parkų apylinkės 
(District) salėje. Susitikimai prasi
dės 3 vai. po pietų ir tęsis iki 10 vai. 
vak. Pradžioje žais „Lituanicos" ir 
„Kretingos" senjorai, o po to bus 5 

vyrų komandų rungtynės. 
Čia žadama gerų rezultatų ir 

įdomių momentų, nes įvairiose ko
mandose yra nemažai pajėgių žaidė
jų, kurie parodo tikrą meistriškumą. 
Tad krepšinio mėgėjai kviečiami 
ateiti ir pasižiūrėti šių rungtynių. 

E.Š. 

„LITUANICA" LIKO DEVINTOJE VIETOJE 
Pirmąjį lapkričio savaitgalį buvo 

sužaisti paskutiniai, atidėtieji 
„Metropolitan" futbolo lygos „ma-
jor" divizijos susitikimai. Juose „Po-
loma" sukovojo lygiomis su „Eagles" 
(2:2) ir su „Legovia" (4:4), o „Vi-
kings" 3:1 pasekme įveikė „United 
Serbs". 

Pasibaigus pirmajam rudens 
sezono ratui, pirmose vietose įsi
tvirtino „Lightning" ir „Schwaben" 
su 19 taškų. Lentelės uodegėlėje 
eina „United Serbs" — 8, „Litua-
nica" — 5 ir „Legovia — 4 taškai. 
Beje, paskutinėje vietoje atsistojusi 

„Legovia" nelaimėjo nei vienų rung
tynių; visus taškus uždirbo iš ly
giųjų. Lietuviai išsikovojo vieną per
galę ir du kartus sužaidė lygiomis. 

Pavasario rate „Lituanicai" rei
kės žymiai daugiau pergalių, jeigu 
norės išsilaikyti aukščiausioje gru
pėje. O tai mūsiškiai gali padaryti, 
tik reikia šiek tiek daugiau noro bei 
pastangų. Nors pavasaris dar toli, 
bet ateinančioms kovoms reikia 
pradėti rengtis iš anksto. Po Naujų 
metų mūsiškių dar laukia salės pir
menybės. 

E.Š. 

PRALAIMĖJO ČIKAGOS „FIRE / / 

Praėjusį sekmadienį Čikagos 
profesionalų futbolo komanda „Fire" 
nesėkmingai sužaidė MLS lygos 
rungtynes, įvykusias išvykoje Fox-
borough, Mass, su „Revolution" ko
manda. Čikagiečiai pralaimėjo 0:1 
pasekme ir nepateko į visos Ame
rikos finalą. 

Jeigu pirmame rate Čikagos fut
bolininkai su savo varžovais rungėsi 
du kartus, tai Rytų konferencijos 
baigmėje buvo pasitenkinta tik vie
nu susitikimu. „Fire" savo rungty

nėse su „Revolution" komanda, ne
sėkmingai įsileidusi įvartį ketvirtoje 
minutėje, antrame kėlinyje stipriai 
atakavo varžovų vartus ir turėjo 
nemažai progų pasiekti įvarčius, bet 
trūko laimės. 

Dėl MLS čempiono titulo šį sek
madienį, lapkričio 13 d., 2:30 vai. 
p.p., „Revolution" (Frisco, TX) varžy
sis su Vakarų konferencijos nuga
lėtoja, Los Angeles „Galaxy" koman
da, kuri praėjusį šeštadienį nugalėjo 
Colorado futbolininkus. E.Š. 

Margumynai 
— 

THAMES UPĖJE APTIKTA 
KOKAINO PĖDSAKŲ 

Londone vartojama tiek daug 
kokaino, kad šio baltųjų miltelių 
narkotiko galima aptikti net Thames 
upėje, rašo laikraštis „The Sunday 
Telegraph". Remdamasis moksli
ninkų atliktu tyrimu, laikraštis 
teigia, kad maždaug 2 kg kokaino 
arba 80,000 kokaino miltelių dozių 
kasdien patenka į upę, prieš tai pe
rėję vartotojų organizmus ir nute
kamųjų vandenų valymo įrenginius. 
Didžiosios Britanijos sostinėje kas
dien suuostoma 150,000 tokių nele
galaus narkotiko porcijų, o tai net 15 
kartų viršija vidaus reikalų minis
terijos paskelbtus oficialius duome
nis. 

„Dėl ilgainiui kokaino vartojimo 
sukeltų komplikacijų, netrukus mū
sų sveikatos apsaugos sistemoje 

sprogs uždelsto veikimo bomba", -
pasak laikraščio, sakė ligoninės tok-

•sikologas Hohn Henry. 
Pasakojimai apie kokaino varto

jimą jau kuris laikas nesitraukia iš 
pirmųjų Didžiosios Britanijos dien
raščių puslapių, po to kai viename 
bulvariniame laikraštyje buvo išs
pausdintos supermodelio Kate Moss 
nuotraukos, kur ji, neva apsvaigusi 
nuo narkotikų, nufotografuota vie
noje Londono įrašų studijoje. 

Netrukus ji prarado kelis itin 
svarbius kontraktus ir buvo pagul
dyta į detoksikacijos centrą, tačiau 
jos nuotraukos vėl pasirodė net kelių 
laikraščių pirmuosiuose puslapiuo
se, tarp jų ir „The Sunday Teleg
raph". 

BNS 

J O N A S V . P R U N S K i S M D 
""ERRS DALLA5 PRUNSKiS M D 

MAUNAK V. RANA, IID 
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 
Eik Crove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

,!rk.AS v!u/*.5 j . N E M! C.KAS M Z 
KARDOjOGAS-ŠlFaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chlcago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

D a n t ų g y d y t o j a i 

V i d a u s l i gos 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., 5.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių l igų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

INFORMACIJA APIE EURĄ 
Lapkričio 8 d., Briuselyje pasi

rašytas Lietuvos Respublikos ir 
Europos Komisijos (EK) Partnerys
tės susitarimas dėl visuomenės 
informavimo ir komunikacijos kam
panijos apie euro įvedimą organiza
vimo. Tą dokumentą pasirašė Lie
tuvos banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas, finansų minis
tras Zigmantas Balčytis, EK komi
saras Joaquin Almunia. 

„Susitarime numatyta, kad Eu
ropos Komisija finansuos kai kurias 
visuomenės informavimo apie eurą 
priemones, be to, ji padės ir kitais 
būdais. Manau, kad Europos Ko
misijos patirtis, padedant šalims 
įvesti eurą, mums labai pravers", — 
sakė R. Šarkinas. 

Pagal Partnerystės susitarimą, 
Lietuvos institucijos ir EK susitarė 
bendradarbiauti ir remti vienos kitų 
euro ir Ekonominės ir piniginės 
sąjungos (EPS) visuomenės infor
mavimo ir komunikacijos veikią. 
Partnerystės tikslas yra padidinti 
Lietuvos piliečių žinias apie tai, kaip 
veikia EPS, ir padėti eurą įvedan
čioms valstybėms narėms informa

vimą organizuoti sklandžiau. 
Pagal Partnerystės susitarimą, 

Europos Komisija teiks paramą įgy
vendinant veiklą, numatytą Lietu
vos visuomenės informavimo apie 
euro įvedimą ir komunikacijos stra
tegijoje. Susitarime nurodoma, kad 
šalys derins veiksmus, atlikdamos 
visuomenės nuomonės apklausas, 
spausdindamos leidinius, rengda
mos reklaminę medžiagą, nešioja
mus informacinius stendus, orga
nizuodamos konferencijas, semi
narus žurnalistams, parodas arba 
žiniasklaidos kampanijas — tai yra 
priemones, kurias galėtų finansuoti 
arba įgyvendinti EK EK parama 
priklausys nuo jos turimų biudže
tinių priemonių ir atskirų paramos 
suteikimo sutarčių, kurias EK su
darys su Lietuvos banku ir Lietuvos 
Vyriausybe. 

Atitinkamus Partnerystės susi
tarimus EK tuo pačiu metu pasirašė 
ir su Estija bei Slovėnija, kurios, 
kaip ir Lietuva, tikisi eurą įvesti 
2007 metų sausio 1 d. 

Ryšių su visuomene skyrius 

PATOGI GALIMYBE PASIKEISTI 
SMULKIAS MONETAS 

Lietuvos bankas informuoja gy
ventojus ir verslininkus, kad Lie
tuvos banko kasose Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje galima nemokamai 
pasikeisti neribotus kiekius monetų 
į stambesnes monetas ir / ar bankno
tus. Atlikti šią operaciją padės spe
cialus monetų skaičiavimo įrengi
nys, rūšiuojantis monetas pagal no
minalus, jas suskaičiuojantis ir iš
duodantis čekį, kuriame nurodoma su
skaičiuota suma. Čia pat esanti ka
sa, pateikus Čekį, kliento pageidavi
mu išmokės suskaičiuotą sumą stam
besnėmis monetomis ar banknotais. 

„Lietuvos banko nuolat atlieka
mi sociologiniai tyrimai rodo, kad 
daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų 
linkę smulkesnes monetas, ypač 1 et, 
2 et ir 5 et, kaupti taupyklėse. Todėl 
nemaži į apyvartą išleistų monetų 
kiekiai nedalyvauja apyvartoje ir 
neatlieka savo funkcijos, o Lietuvos 
bankui tenka papildomai kaldinti ir 
leisti į apyvartą naujas monetas. 

Tam skiriami papildomi milijonai 
litų, kurie galėtų būti panaudoti ki
tose, valstybei ne mažiau svarbiose, 
srityse", - pastebi Lietuvos banko 
Kasos departamento direktorius 
Liudas Jonikas. 

Šiuo metu apyvartoje vien tik 1 
et monetų yra apie 160 tonų, tačiau 
kas mėnesį Lietuvos bankas šių 
monetų į apyvartą išleidžia beveik 
tris milijonus. Iš viso apyvartoje yra 
per 600 mln. monetų. 

Gyventojams geriau be reikalo 
monetų atsargų nekaupti ir dėl to, 
kad įvedus Lietuvoje eurą, bus grei
čiau ir lengviau pasikeisti litus į 
eurus. Todėl kviečiame pasinaudoti 
galimybe pasikeisti smulkias mone
tas jau dabar. 

Lietuvos banko kasos yra Vil
niuje, Totorių g. 2, Kaune, Maironio 
g. 25, Klaipėdoje, Naujoji uosto g. 16, 
darbo laikas darbo dienomis 9-12, 
12.45- 17 vai. 

Ryšių su visuomene skyrius 

http://www.illinoispain.com
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LIETUVIU FONDO ŠVIETIMO PREMIJA — A.P.P.L.E. 
- i i p j - v i 

Šių metų Lietuvių fondo Šviet imo pv 6 BĮ i j ii U UVO įt< 
organizacijai A.P.P.L.E. Spausdiname buvus ios šių kur 
Irenos Ross kalbą, pasakytą 2005 m. lankHčin 5 A P-A 
centre, Lemont, atsi imant premiją. 

Gerbiamieji, 
Man atiteko privilegija atstovau

ti A.P.P.LE. ir priimti Dr. Razmos 
vardo švietimo premija mūsų draugi
jos vardu. 

Obuolys, tai labai t inkamas sim
bolis mūsų draugijos realybei: Pir
moji dalis — giliausiai įaugusios sėk
los — tai Lietuvos švietimo veiklos 
dabartis ir ateitis. Atitinkamoje at
mosferoje iš tų sėklų išaugs ateities 
obelaitės — Lietuvos visokeriopų 
tarnybų ir vadovybės pajėgos. O tas 
sėklas supantis obuolio minkštimas 
tai esame mes, A.P.P.L.E. savano
riai, įvairių švietimo sričių specialis
tai. Savo pateikiamomis žiniomis ir 
metodika prisidedame prie tų sėklų 
atitinkamo protinio ir dvasinio mai
tinimo, kad iš jų išaugtų tvirtos ir 
vaisingos obelaitės. Bet jei to obuolio 
sėklos ir minkšt imas nebūtų ap
saugoti stiprios, sveikos žievelės, tai 
pranyktų visas bendradarbiavimas 
tarp Lietuvos švietimo darbuotojų ir 
Amerikos savanorių. Nes ta žievelė 
simbolizuoja visus A.P.P.L.E. auko
tojus, kurių dosnumo temperatūra 
tikrumoje ir diktuoja mūsų ateitį. Ir 
jeigu šio obuolio žievelė šį vakarą 
blizga, t rykšdama ypatingai gera 
sveikata, tai grynai dėl to, kad 
Lietuvių fondas, paskirdamas mums 
šią kilnią premiją suteikė A.P.P.L.E. 
draugijai naujų gyvybinių sulčių. 

Savo pastabomis prisideda Vai
va Vėbraitė, pirmoji A.P.P.L.E. 
vadovė, šiuo metu esanti Lietuvoje: 
„^P.RLrĘ. draugiją-itrn reįkšrrnnga 
ugdant lietuviškumą ir demokra
tines vertybes. Kaip tai įmanoma? 
Juk atrodo, keista, kad tokia veikla 
užsiima pedagogai iš Amerikos, 
dažnu atveju ne lietuviai... Tačiau 
Lietuvos mokytojai A.P.P.L.E. kur
suose pagyvena visiškai naujoje 
aplinkoje, kurioje nėra nei kvapo 
ciniškumo, viskas pagrįsta tarpu
savio pagalba, pagarba mokytojo 
orumui ir jo tautinės pilietinės savi
monės tvir tumu. Po kursų mokytojai 
tokią aplinką nori ir stengiasi kurti 
savo mokyklose..." 

Antroji kursų vadovė, Emilija 
Sakadolskienė, šiuo metu gyvenanti 
Vilniuje, sako: „Ar gali būti geresnis 
būdas padėti atgimstančiai Lie-

,Kia zim 
•ektores 
- I C L l l , 

Irena Ross 

tuvai? Dalindamiesi vakar ie t i ška 
patirtimi su tais, kurie ugdo nau
jąsias nepriklausomos Lietuvos kar
tas, esame patyrę nuostabių momen
tų. Apskaičiuota, kad apie 30 nuo
šimčių Lietuvos pedagogų yra lankę 
A.PP.L.E. kursus, tad mūsų talka 
Lietuvai yra palikusi ryškius pėd
sakus. Dažnai prieina mokytojai, 
kurie dalyvavo kursuose prieš 10 ar 
net daugiau metų ir sako, kad tebe
sinaudoja medžiaga ir idėjomis pa
teiktomis per A.P.P.L.E. kursus. Ti
kime, kad ženkliai esame prisidėję 
prie pilietiškos, susipratusios, ir pa
sišventusios visuomenės atstatymo." 

Gitą Kupčinskienė iš Bostono, 
trečioji A.P.P.L.E. vadovė, prisideda: 
„Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Amerikos lietuviai pradėjo savęs 
klausti: 'Ką dabar veiksime?' Jau 

penkiolika metų kaip kas vasarą 
darbuojamės Lietuvoje, norėdami 
suteikti Lietuvos mokytojams naujų 
žinių, pasidal int i bendrais peda
goginiais rūpesčiais, ir palaikyti ko
legas dvasiškai. Džiugiai nustebome 
supratę, kad mes lygiai tiek pat pasi-
semiame žinių, išminties ir dvasinės 
stiprybės". 

2001-2002 metų vadovas profe
sorius dr. Phillip Taylor, University 
of Florida: „Nuo 1992 metų, per pas
kutinius keturiolika metų dalyvavi
mo A.P.P.L.E. kursuose, teko paste
bėti, kad į mokyklos administratorių 
eiles palaipsniui įsijungia vis dau
giau jaunesnio amžiaus direktorių ir 
jų pavaduotojų. Taip pat daugėja ir 
moterų direktorių skaičius. Semina
rų metu analizuojame įvairius vado
vavimo iššūkius ir stengiamės pri
taikyti at i t inkamus sprendimus, žiū
rint iš naujos perspektyvos. Mano 
manymu, Lietuvos ateitis gerose 
rankose. Mokytojai — direktoriams 
pri tar iant sukuria jaunuoliams pozi
tyvias mokslo galimybes, kurios 
paruoš tuos moksleivius tapti ryto
jaus vadovais". 

Po dr. Taylor vadove buvo Uni
versity of North Carolina School of 
Sočiai Work profesorė dr. Katherine 
Dunlap (2002—2003 metais). Štai ką 
ji sako: „Mano vadovavimo laikotar
piu padauginome regioninių kursų 
skaičių — mažesniuose miesteliuose 
toli nuo didmiesčių. Patyrėme, kad 
dėl įvairių priežasčių ne visoms 
mokytojoms įmanoma dviem savai
tėm išvykti iš namų. Taigi per su 
entuziazmu lankomus regioninius 
kursus sudarome galimybę kuo di
desniam skaičiui mokytojų pasisem
ti naujų žinių ir įgyti naujų mokymo 
priemonių". 

Po dr. K. Dunlap, 2004 m. va
sarą vadove buvau aš. Būdama 
jauna mokytoja, priklausau draugi
ja i , kurios šūkis toks: „Geriau 
uždegti vieną žvakutę, negu prakeik
ti tamsą." Nenoriu praleisti progos 
su Jumis pasidžiaugti, kad mes per 
paskutinius 15 metų uždegėme per 
15,000 žvakučių. Nes mes iki šiol 
tiesiogiai pasidalinome praktika ir 
žiniomis su tiek pedagogų: t.y. moky
tojų, direktorių, socialinės rūpybos 
darbuotojų ir bibliotekininkų. Bet tai 
yra tik apie 30 proc. Lietuvos švieti
mo sistemos darbuotojų. Reiškia, 
dirva tebėra plati, ir todėl Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministerija kas

met tebekviečia mūsų draugiją nau
jai pasirašyti su ta r t į kitai vasarai ir 
tęsti kursus toliau. 

Dabar t in is d i rek tor ius , Phi la-
delphia Temple Universi ty profeso
rius ir Phi ladelphia Public Schools 
Special Education direktorius, kurio 
specialybė — moksleiviai su nega
liomis arba su ypat ingais gabumais, 
dr. Kari J anowi t z . J i s sako: 
„A.P.P.L.E. draugija pastebimai per 
penkiolika me tų prisidėjusi prie 
švietimo a t s inau j in imo Lietuvoje, 
aktyviai ruošiasi ateinančiai šešio
liktai vasarai . 

Mūsų t ikslas tebėra ugdyti de
mokra t in ius p r inc ipus ir padėt i 
Lietuvai užimti savo vietą XXI šimt
mečio pasaulyje ir komercinėje rin
koje. Tam pasiekti reikalingi svar
biausi kriterijai: kr i t i škas mąsty
mas, kooperatinis mokymasis, dva
sinių ir socialinių vertybių svarba, 
civilinė teisė, charakter io ugdymas 
ir taut inio sąmoningumo skat ini
mas. Jūsų dosni piniginė premija 
mus įgalins tęs t i savo užsibrėžtą 
misiją Lietuvoje. A.P.P.L.E. lektoriai 
yra savanoriai , aukoj antys savo 
laiką. Pla taus mas to organizacijos 
paslaugų t e i k i m a s ir i š la ikymas 
reikalauja gan s tambių išlaidų. 
Dolerio kursui k r i tus , tos išlaidos vis 
didėja ir didėja. Taigi esame J u m s 
širdingai dėkingi už Jūsų suteiktą 
šią labai reikalingą paramą". 

Baigdama, nor iu dar ka r t ą 
padėkoti Lietuvių fondui už mūsų 
draugijos „reanimacinį" finansinį 
išgydymą, nes šių 2005 metų vasaros 
kursams pasibaigus, mūsų finansinė 
sveikata buvo smark iau negu bet 
kada iki šiol sužlugus. Ir jūs ir mes 
gerai žinome, kad čia ne pirmas kar
tas , kai Lietuvių fondas yra ištiesęs 
savo dosnią ranką A.P.P.L.E. draugi
jai . Mes tai v i s ada ver t inome ir 
tebevertiname savo, o ypač mūsų ko
legų. Lietuvos pedagogų, vardu. 

Neabejotinai, ateityje ir vėl iš
tiesime savo r a n k ą su prašymu 
mums padėti. Tikiuosi, kad Dievo 
Apvaizda įtakos jū sų sprendimus ir 
kad vėl sulauksime jūsų finansinės 
pagalbos, kuri prisidės prie mūsų 
išlikimo tol, kol būsime reikalingi 
Lietuvos švietimui. 

Visos A.P.P.L.E. draugijos vardu 
tariu ačiū už obuolio žievelę; ačiū už 
prisidėjimą prie švietimo žvakučių 
liepsnojimo Lietuvoje. 

Irena Ross 

Seniausios pasaulyje lietuvių organizacijos seimas 
Lietuvos rekordų knygon, kurio

je yra registruojami ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių pasiekimai, tu
rėtų patekti 1886-siais metais JAV 
įkurta lietuvių organizacija, kuri 
pradžioje buvo žinoma kaip „Susi
vienijimas Visų Lietuvininkų Ame
rikoje". 1889 metais jos pavadinimas 
buvo sut rumpintas — „Susivieni
jimas lietuvių Amerikoje". Šiuo var
du ji žinoma ir šiandien — daugiau 
nei po šimto metų. 

Reikia pažymėti, kad Susivieni
jimas lietuvių Amerikoje (SLA) ne 
tik gyvuoja, bet kviečia į savo 68-ąjį 
seimą, šaukiamą lapkričio 12-13 
dienomis Čikagoje. Jis vyks Hamp-
ton Inn viešbutyje, 6540 So. Cicero 
Ave., Bedford Park apylinkėje, visai 
netoli lietuviškų centrų — „Draugo" 
dienraščio namo ir Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus. 

„Susivienijimas lietuvių Ameri
koje" (SLA) gyvuoja jau 119 metų ir 

per tą ilgą laikotarpį nuveikė daug 
pažymėtinų darbų. Vienas iš šios or
ganizacijos pradininkų buvo dr. Jo
nas Šliūpas ir eilė kitų gerai žinomų 
mūsų tautiečių. 

Po II pasaulinio karo, kuomet į 
Dėdės Šamo žemę atvažiavo nemaža 
naujųjų imigrantų („dypukų"), į 
organizacijos eiles įsijungė ir jaunų 
žmonių, nors jai dar ilgesnį laiką 
vadovavo pirmosios emigrantų ban
gos žmonės. Prieš 40 metų SLA va
dovybėje buvo Povilas Dargis (prezi
dentas), Stasys Gegužis, Bronė Piva-
riūnienė, Nora Gugienė, Eufrozina 
Mikužiūtė, Steponas Briedis, dr. 
Steponas Biežis. Tai įvairių šalių 
specialistai, kurie savo laisvalaikį 
skyrė lietuviškai veiklai. Gaila, kad 
nė vieno iš jų neturime gyvųjų tarpe. 
Su kai kuriais iš jų teko artimai ben
drauti ir šių eilučių autoriui, buvo 
proga patirti jų meilę Lietuvai ir 
lietuviams. 

Į to l imesnę praeitį 
pažvelgus 

Apie šią organizaciją per eilę 
metų mums yra tekę nemažai rašyti, 
sukaupti didelį jos veiklos žinių ba
gažą. Ypatingai, kuomet prieš ket
virtį šimtmečio buvo proga įsijungti į 
jos narių eiles, sudaryti kuopą, jai 
vadovaujant važinėti po organizaci
jos seimus. 

Senose iškarpose radome žinią 
apie SLA 25-ąjį seimą vykusį 1910 
metų vasarą Čikagoje. Prieš 95 
metus vykęs seimas buvo surengtas 
First Infantry Armory salėje. J jį iš 
tuo metu didžiausią Čikagos lietuvių 
telkinio Bridgeport buvo suvažiavę 
37 draugijų žmonės, vyko paradas, 
grojo orkestrai . Šioms iškilmėms 
vadovavo rengimo komiteto pirm. M. 
Damijonaitis. Tame seime dalyvavo 
127 iš visos Amerikos suvažiavę de-
U tratai 

Šį savaitgalį Hampton Inn vieš
butyje, kur iame vyks šios organizaci
jos 68-asis se imas, parado nebus. 
Nematys ime išpuoš tų vežimų ir 
karietų, negirdėsime orkestrų garsų. 
Tačiau būtų gera, kad į jį automobi
liais suvažiuotų bent pusšimtis tau
tiečių, kur ie r im ta i padiskutuotų 
apie šios garb ingos organizacijos 
dabartį, o ypat ingai pažvelgtų į jos 
ateitį. 

Kaip mums sakė SLA dabartinis 
prezidentas Vytau tas Kasniūnas, ši 
organizacija d a r tur i apie 3,000 
narių. Tai dar didelis būrys, ypatin
gai žinant jos gerą finansinį stovį, 
turtą. Jeigu ji a t i tektų į jaunesnių, 
darbingų žmonių rankas , ji daug 
gero galėtų padaryt i . 

Seimo pradžia bus lapkričio 12 
ri. 9 vai. ryto, prasidės registracija. 
Pirmasi> posėdis 10 vai. ryto. Kvie
čiami delegatai, nariai ir svečia. 

E d v a r d a s S u l a i t i s 
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Pirmame plane — pilietinės 
brandos reikalai 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Mokslo ir žinių diena svarbi, 
džiaugsminga šventė ne tik mokslei
v iams, studentams, mokytojams, 
dėstytojams, profesūrai, bet ir vi
siems kitiems piliečiams, nepriklau
somai nuo lyties ir amžiaus. Gyve
name tokį metą, kai mokytis tenka 
ne tik vaikystėje ir jaunystėje, o ko
ne visą gyvenimą. Vargu ar įmano
ma rast i šeimą, kurioje kas nors kur 
nors ko nors nesimokytų. Tačiau ši 
diena ypatinga pirmokėliams. Jie 
bus mokomi ne tik rašymo—skaity
mo, bet ir pilietinės savivokos bei 
tikėjimo pradmenų — meilės gimta
jam kraštui, pagarbos papročiams ir 
tradicijoms, bendravimo meno, tau
rių jausmų. Tikriausiai šeimoje jie 
jau bus susipažinę su daug kuo, o 
auklėtojai veikiai sužinos atsineštos 
žinių kraitelės turinį. 

Mokytojo vaidmuo nūdienos vi
suomenėje — išskirtinės svarbos. Vi
sose posovietinėse visuomenėse di
džiuma spręstinų reikalų panašūs, o 
dabar, kai Lietuva tapo Europos 
Sąjungos nare, ats iranda būtinybė 
pataisyti ir papildyti normatyvinę 
aktų bazę. Mokytojas, būdamas kar
tu ir savo mokinių auklėtojas, ugdo 
atsikūrusios Respublikos jaunuosius 
piliečius. Ugdymo sąlygos smarkiai 
skiriasi nuo Antrosios Respublikos 
(1918—1940) laikų patirties. Tada 
per du dešimtmečius buvo išugdytos 
Tėvynei atsidavusių piliečių — pat
riotų kartos. 

Visuomenę dar vargina pusę 
amžiaus trukusios okupacijos nei
giamos pasekmės. Sugriovus Deka
logu ir privačios nuosavybės prin
cipu grindžiamą visuomenės moralę, 
atsirado reiškinių, kurių jokiu direk
tyviniu aktu staigiai pataisyti neį
manoma. Tai ilgalaikiai procesai. 
Džiugu pažymėti, tai buvo pastebėta 
ir pagrindinių pranešėjų, kad mo
kyklose jaunųjų šalies piliečių ugdy
mo reikalai ir bendra padėtis gerėja, 
nors pokyčių spar ta galėtų būti 
didesnė. 

Sparčiai plintančios globalizaci
jos ir kompiuterizacijos sąlygomis 
mokymo ir auklėjimo reikalai spręs
tini ne įprastiniais metodais, o nau
jaip. Iš to plaukia imperatyvas — 
mokytojai taip pat turi mokytis. 
Savo ruožtu turi būti skiriama dau
giau dėmesio mokyklos reikalams, 
pedagogų kvalifikacijai, mokytojų 
buities gerinimui tiek savivaldos, 
tiek ir valstybinės valdžios instituci
jų lygmeniu. Permainų epochoje 
ženklios dvi aktualios temos — bū
tinybė keistis, ir, spartėjan globali
zacijos procesams, gebėti išsaugoti 
tautinį savitumą. Mokytojas, stu
dentas, o ir vyresniųjų klasių moks
leivis jau negali apsiriboti vien 
paskaitomis ar pamokomis. Tenka 
daug dirbti individualiai, naršyti 
internete, skaityti specialią litera
tūrą. Mokytojo-auklėjo autoritetas 
turėtų būti nuosekliai stiprinamas. 
Tiesą pasakius, pedagogų kolektyvai 
daugelyje šalies rajonų ir miestų 
sudaro inteligentijos branduolį. To

dėl šį intelekto potencialą derėtų 
puoselėti, tausoti ir lygia greta kelti 
jam jaunosios kartos pilietinio ugdy
mo uždavinius. 

Šie pamąstymai natūraliai plau
kia iš Respublikos prezidento meti
nio pranešimo. Valstybės vadovas 
išskyrė svarbiausius iššūkius. Pir
masis — tai „politinis susvetimėji
mas, pilietinės ir politinės brandos 
stoka". Pranešime konstatuojama: 
„Mūsų viešojoje erdvėje jaučiamas 
bendrų vertybių, bendrų idėjų sty
gius. Pamatinės demokratinės verty
bės nėra branginamos. Daugumas 
žmonių apskritai nesieja demokrati
jos su gyvenimo gerove. Tiek vi
suomenėje, tiek politikoje įsigali var
tojimo logika, neigianti pilietines 
vertybes". ^ 

Valstybės vadovas fokusavo vi
suomenės dėmesį į itin ak tua l ią 
problemą. Tikriausiai ministerijos, o 
ir kitos valstybinės institucijos bei 
savivaldybės neliks nuošalyje. Inte
lektualų branduolys, o jame daugu
ma kūrybiškai dirbančių pedagogų, 
neturėtų būti abejingas prezidento 
keliamai problemai. J i sietina su 
mokyklos svarbiausiu tikslu — ša
lies jaunojo piliečio ugdymu. 

Rugsėjo 1-oji tur i ir tamsios 
spalvos prisimintinų įvykių. 1939 
metais tą dieną prasidėjo Antrasis 
pasaulinis karas , kurio pradžią 
suplanavo totalitarinių sovietų ir 
nacių režimų vadeivos. Lenkijoje 
tądien neprasidėjo mokslo metai , 
ant miestų krito ir sproginėjo bom
bos. Vokiečių Reichas ir Sovietų 
Sąjunga po trijų savaičių pasidalijo 
kraujuojančios Lenkijos žemes. Bal
tijos šalių likimas jau buvo nulemtas 
to paties Juodojo kaspino. Lietuva, 
paskelbusi neutralitetą, bergždžiai 
mėgino griebtis už šiaudo. Skaudu, 
bet būtina prisiminti, kad 1945 m. 
Potsdamo konferencija Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atžvilgiu patvirti
no nusikalstamą Stalin-Hitler 1939 
m. sandėrį, pasmerkdama tris Bal
tijos tautas pusę šimtmečio truku
siai vergijai. 

Paminėtina ir džiaugsminga 
1993 metų rugsėjo 1-oji. Tądien 
Lietuvoje jau nebuvo nė vieno oku
pacinės kariuomenės dalinio. Tos 
dienos buvo laukta daugiau nei pusę 
amžiaus. Abu okupantai persekiojo 
ir naikino Antrosios Respublikos 
šviesuomenę, taigi ir moksleivių kor
pusą. Buvo siekta pirmiausia su
naikinti tautinės savimonės bran
duolį, kurio žymią dalį sudarė moky
tojai. Raskime laiko atkarpėlę pa
gerbti totalitarizmo aukų atminimą. 
Lietuvos naujausioji istorija nesto
koja nei tamsios, nei šviesios spal
vos. 

Nevengdami pelnyto pasidi
džiavimo savo valstybe, nuoširdžiai 
pasveikinkime besimokančius ma
žus ir didelius bendrapiliečius, o taip 
pat palinkėkime mūsų mieliems visų 
kartų mokytojams ištvermės, geros 
kloties darbuojantis švietimo, jauno
sios kartos auklėjimo baruose ir 
jaukios asmeninės laimės. 

Ilgametei Draugijos narei 

A t A 
SOFIJAI GIRDŽIŪNIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai VIC-
TORIAI ir giminėms Lietuvoje. 

Union Pier Lietuvių, draugija 

ALEKSANDRAS PLĖNYS 
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN 
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Genovaitė ir Aleksandras Pieniai 2002 m. 

Nėra malonu rašyti apie amži
nybėn iškeliaujančius mūsų tau
tiečius. Ypač ranka nelabai linkusi 
minėti tokius, kurie netikėtai aplei
džia gyvųjų eiles, palikdami spragą 
mūsų veikloje arba tuos, kurie iške
liauja savo kūrybiniam pajėgume. 

Vienas tokių kaip tik buvo čika-
gietis Aleksandras Plėnys, kuris 
mirė spalio 13 d. Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, Čikagos Marąuette Parke. 
Gimęs prieš 77-erius metus Mažei
kiuose, o daugiau negu pusšimtį me
tų gyveno ir dirbo Čikagoje. 

Čia jis, kaip ir daugelis karo sū
kuryje tėvynę palikusių tautiečių, 
viską pradėjo nuo nulio. Ilgą laiką 
dirbo „Continental Can" įmonėje, 
talkino „Marąuette Photo" krautuvė
je, turėjo savo „A. Plėnys Studio". 
Būdamas profesionalas fotografas ir 
filmuotojas, jis gaudavo stambių už
sakymų iš Čikagos miesto bei Či
kagos arkidiecezijos vadovybės, 
atskirų žmonių — daugiausia nelie
tuvių. Įamžinti vestuves jį kviesdavo 
žymieji Čikagos pareigūnai, nes jis 
turėjo brangią aparatūrą ir visada 
sąžiningai atl ikdavo darbą. Kai 
kurių projektų įgyvendinimui turė
davo samdyti net sraigtasparnius. 

Jeigu už savo darbus amerikie
čiams jis gavo gerus atlyginimus, tai 
paslaugas savo tautiečiams daryda
vo nemokamai, dažnai pridėdamas 
savo pinigų. 

Kalbantis su Čikagos operos val
dybos pirm. Vaclovu Momkumi, pa
aiškėjo, jog A. Plėnys apie porą 
dešimčių metų filmuodavo šio kolek
tyvo pas ta tymus per generalines 
repeticijas. V. Momkus pabrėžė ypa
tingą velionio dėmesį lietuvių kul
tūrai, žinant, kad visa tai jis atlikda
vo vien tik už ačiū. 

Dabar jau abu Amžinybėje . 
Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

A. Plėnys videojuostose yra 
įamžinęs ir š imtus k i tų Čikagos 
lietuvių renginių — koncertų, teatro 
pastatymų, minėjimų, švenčių. Pa
darytas kopijas jis duodavo rengė
jams, dažniausiai pasi tenkindamas 
atlyginimu vien tik už medžiagą. 
Savo nufilmuota medžiaga dalin
davosi ir su Amerikos Lietuvių tele
vizijos vadovu Arvydu Reneckiu. 

Šių eilučių autoriui irgi yra tekę 
su velioniu art imai bendraut i , kvies
ti jį nufilmuoti sporto ar kito po
būdžio įvykių. Ir nė kar to jis nėra 
atsisakęs tai padaryti . 

Be to, iš jo yra tekę išgirsti ne
mažai įdomių dalykų. Vieną tokių 
čia norisi papasakoti . 

Kuomet praėjusį pavasarį mirė 
popiežius Jonas Paulius II, su velio
niu kalbėjomės apie šį neeilinį 
žmogų. Jis papasakojo atsitikimą iš 
popiežiaus viešnagės Čikagoje, kada. 
Čikagos arkidiecezijos pakviestas , 
turėjo pažymėti šį neeilinį įvykį. 
Prisiminė, jog iš O'Hare oro uosto 
straigtasparniu skrendant į miesto 
centrą jam buvo galimybė su aukštu 
svečiu iš Vatikano privačiai pasi
kalbėti. 

Tada jis kalbėjosi l ietuviškai, 
nes tai pasiūlė pats popiežius. Kuo
met Čikagietis pagyrė svečio gerą 
lietuvių kalbą, šis jam atsakęs: „Ma
no motina buvo lietuvė, ir aš vaikys
tėje su ja lietuviškai kalbėdavau". 

Daug įdomių dalykų mums A. 
Plėnys yra papasakojęs. J is daug ką 
patyrė, daug pergyveno, tačiau ne 
visiems norėdavo tai atskleisti . Buvo 
kuklus, ramaus būdo žmogus. 

Velionis buvo vedęs Genovaitę 
Babianskaitė (ji mirė kiek anksčiau) 
su kuria susilaukė 4 vaikų. 

E d v a r d a s Š u l a i t i s 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• J A V LB Kultūros taryba dėko
ja už 50 dol. auką Viktorui ir Mildai 
Šatams (Riverside, IL) puošiant lei
dinį „Lietuvių židinių pėdsakai 
Amerikoje". Iki šv. Kalėdų dar gali
ma atsiųsti aukas. Aukotojų pavar
dės bus įrašytos knygoje. Aukas 
siųsti: Lithuanian American Com-
munity, Inc., 2841 Denton Ct., West-
chester, IL 60154. 

• Š e š t a d i e n į , lapkričio 12 d. n u o 
11:30 iki 2 vai. p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus (6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago) kviečia dalyvauti Field 
muziejaus vadovaujamoje programo
je „Cultural Connections". Šiemet 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
draugas yra Amerikos korėjiečių 
tyrimų ir kultūros centras. Lietuvių 
ir korėjiečių atstovai a tsakys į 
klausimus: kaip suprantame grožį, 
kas mums atrodo t inkama dėvėti, 
kokią įtaką turi tradicijos, ka ip 
puošėsi pokario karta ir kaip mes 
kuriame įvaizdį šiandien? Dalyvaus: 
Mary Krauchunas, Lietuvos garbės 
vicekonsule; Sigita Balzekienė, Lie
tuvių fondo valdybos pirmininkė, 
Balzeko kultūros muziejaus pirmi
ninkė; Nijolė Voketaitis, modelis; 
Audronė Tamulienė, Lietuvių tauto
dailės iristituto narė ir Arvydas 
Tamulis, „Lituanus" redaktor ius . 
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

• L a b d a r o s organizacija L i t h u a 
nian Mercy Lift šiais metais švenčia 
15 metų jubiliejų ir organizuoja iš
kilmingą pokylį Morton Arboretum, 
Lisle, IL, lankytojų salėje, lapkričio 
12 d. Visas pelnas bus skirtas Lietu
voje diabetu sergantiems vaikams. 
Pokylio metu veiks tylusis aukcio
nas. Aukcionui savo kūrybinius dar
bus aukojo šie dailininkai: Nijolė Ba
nienė, dr. Audrius Plioplys, Magdale
na Stankūnienė, Giedrė Žumbakienė 
ir dr. Jonas Valaitis a.a. žmonos dai
lininkės Jonės Paltarokaitės-Valai-
tienės studijų laikais tapytą paveik
slą. Bilietus galima užsisakyti skam
binant Laimai Jurkūnienei, tel. 847-
636-7797 arba 708-354-4835. 

• v 

•Žurna l i s ta s Vytautas Kasniū-
nas iš Beverly Shores, Indiana, va
dovauja seniausiai lietuvių organi
zacijai — Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (SLA), kuri buvo įsteigta 
1886 m. Ši 119 metų organizacija 
lapkričio 12—13 dienomis Čikagoje 
šaukia savo 68-ąjį seimą, kuris įvyks 
Hampton Inn viešbutyje (6540 S. 
Cicero Ave., netoli „Draugo" redakci
jos). Laukiama delegatų iš įvairių 
JAV ir Kanados miestų. Registracija 
— šeštadienį, 9 vai. r. Posėdžių pra
džia — 10 vai. Kviečiame visus daly
vauti seniausios lietuviškos organi
zacijos seimo darbe. 

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

• 

• Lapkr i č io 13 d. 12:30 vai . p .p . 
visus kviečiame smagiai praleisti 
popietę PLC, kur vyks madų paroda 
,,Rudens simfonija". Pietus ruošia A. 
Šoliūnienė. Norintieji atvykti, prašo

me skambin t i Žibutei tel. 630-257-
0153 a r b a Elzytei tel. 630-257-8617 
ir užsisakyt i bilietus. 

• Č i k a g o s l i e t u v i u T a u r a g ė s klu
bo gegužinė įvyks lapkričio 13 d., 
sekmadienį , 12 vai. p.p. Šaulių na
muose: 2417 W. 43 gatvė. Bus smagi 
muzika, skanus mais tas , veiks ba
ras , loterija, kur galėsite išbandyti 
savo la imę. Kviečiame visus gausiai 
dalyvaut i ir l inksmai praleisti sek
madienio popietę. 

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

• I k i L i e t u v i u o p e r o s r u d e n s po
kylio liko t ik kelios dienos. Rengėjai 
su dėk ingumu pastebi, kad salėje 
stalai kone visi užsakyti . Tačiau dar 
y ra pavienių ir mažesnėmis gru
pelėmis vietų, kur ias galima užsisa
kyti paskambinus Jurgiui Vidžiūnui 
tel. 773-767-5609. Taip pat prašome 
visų, kur ie dar nesugrąžino loterijos 
šaknelių, kuo skubiau tą padaryti -
pa remsi te Lietuvių operą, o gal ir 
laimė j u m s bus skir ta . Kaip žinia 
vajaus pokylis vyks šeštadienį, lap
kričio 19 d. J aun imo centre, 5600 S. 
Claremont Ave., Čikagoje. Kokteiliai 
- 6:30 vai. v., vakar ienė - 7:30 vai. v. 

• L a p k r i č i o 20 d. Čikagos ramo-
vėnai , t a lk inan t birut ietėms ir šau
l iams, Šaulių namuose rengia 87 m. 
k a r i u o m e n ė s a tkū r imo sukakt ies 
paminėjimą. Iškilmingos pamaldos 
10:30 vai . r. Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų — apeigos prie Laisvės 
kovų paminklo, pagerbiant kovoto
jus ir žuvusiuosius, gynusius Lietu
vos laisvę. Minėjimas Šaulių salėje 
prasidės 12:30 vai. p.p. Pagrindinis 
kalbėtojas — LR Vyriausybės kance
liarijos Nacionalinio saugumo sky
r iaus vedėjas Stasys Knezys. Meninę 
dalį a t l iks Algimantas Barniškis. Po 
minėjimo užkandžiai ir kavutė. 

• L a p k r i č i o 20 d. 2 va i . p . p . 
J a u n i m o centre etnografinis ansam
blis , ,Sodauto" iš Bostono rodys 
Gitos Kupčinskienės sukurtą spek
taklį „Ten kur anglių kalnai stėri". 
Bi l ie ta i pa rduodami „Seklyčioje". 
Bilietų ka ina 10 dol. ir 15 dol. Ma
loniai kviečiame visus atvykti. 

• L e m o n t o Soc . re ika lu skyrius 
lapkričio 23 d., trečiadienį, orga
nizuoja išvyką į Shakespeare Thea-
tre dieninį spektaklį. Itališka, spal
vinga, improvizuota, apkeliavusi vi
są pasaulį komedija ,,Arlecchino: Ser-
van t of Two Masters" italų kalba su 
ver t imu į anglų kalbą (kaip operoje). 
Vietas užsisakyti tel. 708-346-0756. 

• L a p k r i č i o 27 d., s ekmadien į , 
3 vai. p.p. Jaun imo centre vyks 23-
oji Premijų šventė. Šventės pirmoje 
dalyje pagerbs ime žurnal is tą Ro
mualdą Kriaučiūną, dailininką Vy
tau tą Virkau, muziką Antaną Skri
dulį, režisierę Iloną Čiapaitę, radijo 
darbuotoją Kazį Gogelį, taut in ių 
šokių mokytoją Antaniną Bulotienę. 
Specia l ia padėka bus a tžymėtas 
P r a n a s Zapolis. Maloniai kviečiame 
visus atvykti į šią šventę ir pagerbti 
kūrybinguosius. Antroje dalyje - kon
certas , kurio programą atliks Lietu
vos valstybinio operos ir baleto teat
ro solistas Arūnas Dingelis. Akom
panuos Manigirdas Motekaitis. Bi-

Una Radtonovaitė iš Vilniaus atsiuntė savo piešinį konkursui 
„Atgimusi Lietuva", iš viso konkursui, kurį organizavo JAV LB Kultūros 
taryba -.r Čiurlionio galerija, atsiusta per 10G darbu, kuriu autoriai nuo 
12 iki 25 metų amžiaus. Daugiausia darbu gauta iš Lietuvos, bet 
konkursui savo darbus atsiuntė ir lietuvaičiai gyvenantys JAV. Yra 
sudaryta konkurso vertinimo komisija (ją sudaro dailininkai Dalia Sie-
nienė, Giedre Žumbakienė. Irena Saparnienė. Nora Aušrienė fr Vid
mantas Strižigauskas), kuri, suskirsčiusi darbų autorius grupėmis pa
gal amžių įvertins darbus. Nugalėtojams bus skiriamos premijos. Me
cenatas — Lietuvių fondas Malonu tai kad j konkursą atsiliepė ir 
pavieniai asmenys bei organizacijos. Štai klaipėdiečiai nutarė įsteigti 
„Uostamiesčio" prizą, 50 dol. konkursui paaukojo tėvų Jėzuitų vardu 
kun. Antanas Gražulis, Sj. 30 doi. asmeniškai paskyrė Čikagos litua
nistinės mokyklos direktorė Jūratė Doviiienė. Norintys galės Įsigyti 
jaunųjų dailininkų paveikslą, tuo paremdami autorių. 

Jaunųjų menininkų darbų parodos atidarymas Čiurlionio galerijo
je Jaunimo centre rvyks penktadieni, lapkričio 25 d- 7 vai. v. Parodą 
atidarys Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Faustas Latėnas. 

Visus maloniai kviečiame dalyvauti parodos atidaryme. 

Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato Čikagoje pranešimas 

Š. m. lapkričio 9 d. Užsienio kil
mės moterų asociacijos kvietimu Lie
tuvos generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius skaitė pas
kaitą apie Lietuvą. Paskaitos metu 
A. Daunoravičius klausytojus supa
žindino su ilgaamže Lietuvos istori
ja, pasakojo apie Lietuvos kelią į 

Skelbimas 
A m e r i k o s l i e t u v i ų radijas , 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 

W C E V 1 4 . 5 0 A M . 
Tel. 773-847-4903, adresas 4459 

S. Frandsco, Chicago, IL 60632. 

narystę Europos Sąjungoje ir NATO, 
pristatė mūsų valstybės poziciją ak
tualiais europinės ir transatlantinės 
integracijos klausimais, atsakė į da
lyvių klausimus. 

Užsienio kilmės moterų asociaci
ja yra 1980 m. įsikūrusi nepelno or
ganizacija, vienijanti apie 450 narių. 
Pradžioje asociacijos tikslas buvo 
padėti iš įvairių šalių į Čikagą, daž
niausiai kartu su dirbančiais su
tuoktiniais atvykusioms moterims, 
prisitaikyti prie naujų gyvenimo 
sąlygų. Vėliau asociacija taip pat 
pradėjo daugiau dėmesio skirti įvai
rių tautų moterų abipusiam supra
timui ir bendradarbiavimui. 
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lietus galima įsigyti ,,Seklyčioje". 

• L ie tuvos Vals tybin io operos ir 
baleto teatro solistas Arūnas Din
gelis pirmą kartą dainuos Jaunimo 
centro scenoje lapkričio 27 d. 3 vai. 
p.p. Premijų šventėje. Šventę pa

gerbs Lietuvos kultūros viceminis
tras Faustas Latėnas, kuris įteiks 
specialius žymenis šių metų laure
atams. Bilietus į koncertą ir šventę 
galite įsigyti „Seklyčioje". Visi kvie
čiame dalyvauti. 


