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V. Adamkus: premjeru turi užsiimti teisėsauga 

Prezidentas Valdas Adamkus 

Vilnius, lapkričio 17 d. (BNS) — 
Tiriant premjero Algirdo Brazausko 
šeimos verslo reikalus, savo galias 
turi panaudoti Valstybės turto fon-

Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

das, Valstybės kontrolė, Specialiųjų 
tyrimų tarnyba ir kitos teisinės ir 
kontroliuojančios tarnybos, teigia 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Tai prezidentas pareiškė kreipi
mesi žiniasklaidai ketvirtadienio po
pietę. 

Jis taip pat paragino A. Bra
zauską viešai ir atvirai atsakyti į vi
suomenei rūpimus klausimus. 

„Prieš metus prisiėmiau atsa
komybę, paskirdamas Algirdą Bra
zauską Lietuvos ministru pirminin
ku. Šiandien, matydamas aklavietę, 
į kurią patekome, pareiškiu, kad po
litinio stabilumo vardan negali būt i 
paminami pamatiniai demokrat inės 
valstybės ir pilietinės visuomenės 
principai", — kalbėjo V. Adamkus. 

Prezidentas priminė, kad ne
priklausomos teisinės ir kontroliuo
jančios valstybės institucijos negali 
nusišalinti nuo klausimų, priklau
sančių jų kompetencijai, ta ip pat , 
kad „šalia tokių vertinimų demokra
tinėse valstybėse laikomasi ir paiso
ma politinės moralės reikalavimų, 
kurie verčia politikus būt i dvigubai 
atsakingais". 

Šalies vadovas pažymėjo, kad 
konfliktą būtina spręsti, išsiaiški-

A. Brazauskas 
pateni 

prezidento kalba 
Vilnius, lapkričio 18 d. (BNS) 

— Premjeras Algirdas Brazauskas 
patenkintas, kad prezidentas susi
dariusią situaciją dėl jo šeimos vers
lo reikalų vertina „teisingai". 

„Prezidentas teisingai įvertino 
situaciją. Jis pasakė tą patį, ką aš 
sakiau: pirmiausiai turi būti teisinis 
pagrindas ir tada galime vertinti", 
— sakė jis. 

„Lietuva yra teisinė valstybė. 
Tikiuosi, kompetetingos teisinės ins
titucijos gali atsakyti, kur prasilenk
ta su įstatymais, ir tik tuomet gali
me vertinti politiškai ir morališkai", 
— kalbėjo V. Adamkus. 

Prezidentas taip pat paragino A. 
Brazauską viešai ir atvirai atsakyti į 
visuomenei rūpimus klausimus. 

Premjeras teigia ketinantis tai 
padaryti kitą savaitę, bet pirmiau
siai turi gauti informaciją iš teisinių 
institucijų — ar tai būtų prokuratū
ra, ar STT. 

„Įvedėme telefono numerį, iš
klausysime žmonių nuomonę, gau
sime teisėsaugininkų išvadas, ir 
spręsime, ką daryti", — sakė jis. 

Pirmadienį ir antradienį bus ga
lima skambinti nemokamu telefonu 
8 800 23 002 nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro arba rašyti adresu premje-
ras@lrvk.lt ir užduoti k lausimus 
apie premjerą ir jo žmonos verslą. 

\ klausimus premjeras atsakys 
antradienį 9 vai. 10 min. vakaro 
tiesioginiame Lietuvos televizijos 
eteryje. 

A. Krupavič ius: premjeras galės 
lengviau a ts ikvėp t i 

Viln ius . lapkričio 18 d. (BNS) — 
Prezidento Valdo Adamkaus pareiš
kimas dėl premjero Algirdo Bra
zausko šeimos verslo reikalų vertin
tinas kaip parama Vyriausybes va
dovui, mano politologas Algis Kru
pavičius. Pasak politologo, po ketvir
tadienį paskelbto prezidento pareiš
kimo premjerui atėjo atokvėpio me
tas. 

Anot politologo, ieškant išeities, 
susidariusios premjerui patekus 
kontroversijon dėl savo šeimos vers
lo reikalų, buvo galimi du keliai — 

teisinis ir politinis. 
Prezidentas, pasak A. Krupavi

čiaus, pasiūlęs teisinį kelią, tuo pa
čiu deklaravo paramą jau anksčiau 
šiuo keliu labiau norėjusiam eiti A. 
Brazauskui. 

A. Brazauskas, verdant diskusi
joms dėl parlamentinio tyrimo jo šei
mos verslo reikalų, ne kartą yra pa
sakęs, jog jais domėtis turė tų ne Sei
mas, o teisėsaugos institucijos. 

Prognozuodamas, kaip toliau ga
lėtų vystytis įvykiai po prezidento 
pareiškimo, Nuke l ta į 6 p s l . 

Prokura tū ra pradėjo t y r i m ą dė l 
„D raugys tės " p r i va t i zav imo 

Vilnius, lapkričio 18 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūra, įverti
nusi iš Valstybės turto fondo (VTF) 
gautą medžiagą, penktadienį pradė
jo ikiteisminį tyrimą dėl viešbučio 
„Draugystė" privatizavimo teisėtu
mo. 

Šį tyrimą pavesta atlikti Vil
niaus apygardos prokuratūrai — 
patvirtino šios prokuratūros vado
vas Ramutis Jancevičius. 

Generalinio prokuroro pavaduo
tojas Gintaras Jasaitis penktadienį 
Seime sakė, kad prokuratūra jau 
yra patikrinusi dvi medžiagas — dėl 
viešojo maitinimo įstaigos „Šešupė" 
privatizavimo tyrimo, kuris pačios 
prokuratūros buvo vykdytas ir 1998 
metais nutrauktas . 

Pasak G. Jasaičio, atlikus patik-

n u s bei įvertinus ir moralinius, ir 
teis inius aspektus. 

„Tik šitaip bus a tsakyta į visuo
menei iškilusius klausimus", — kal
bėjo jis. 

Komentuodamas prezidento pa
reiškimą, Valstybės tu r to fondo 
(VTF) vadovas Povilas Milašauskas 
sakė, kad šiuo metu svarstoma, kaip 
reaguoti į šalies vadovo raginimą. 
P a s a k P. Milašausko, tyrimas grei
čiausiai Nuke l ta į 6 psl. 

Gintaras Jasaitis 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

rinimą nustatyta, kad visi prokura
tūros ankstesni veiksmai buvo pa
grįsti ir „Šešupės" byla grąžinta į 
archyvą. Nuke l ta į 6 psl . 
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Iš ateitininkų veiklos. 
Kai baltiečiai užtvindė 
New York miestą. 
Baltijos šalių jaunimo 
suvažiavimas 2005 m. 
Violeta Urmana Los 
Angeles operoje. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Kritika ir patarimai dėl 
receptiniu vaistų. 
Šis tas apie madas. 
Mūsų šeimose. 
Lietuvių kalbos kertelė. 
„Atgimusi Lietuva". 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.947 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų Gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

„ K a i kviesim Jus darbuotis, 
ryžkitės su entuz iazmu. . / ' 

v 

Atviras laiškas iš 5. Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkės 
Mielieji Ateitininkai, 

Noriu su Jumis-pasidalinti Cleve-
lando sendraugių skyriaus, naujai su-
sidarusios valdybos laišku, kuris buvo 
išsiųstas visiems Clevelando sendrau
giams. Kaip jau buvo skelbta, naująją 
Clevelando sendraugių skyriaus valdy
bą sudaro dvasios vadas kun. Gedimi
nas Kijauskas, SJ. , pirm. Džiugas 
Staniškis, vicepirm. Vytas Nasvytis, 
ižd. Marija Mikonienė, sekr. Jadvyga 
Kliorienė ir valdybos narės Regina Šil-
galienė ir Giedrė Ješmantienė. Savo 
laiške valdyba rašo: 

Pradedam naujus darbo metus su 
nauju ryžtu ir iššūkiu: L iudykim 
Kristų savo gyvenime! Tai darykime 
ne tik tuščiais žodžiais, o darbais — 
vieni už kitus melsdamiesi; vieni kitus 
užjausdami; vieni kitiems padėdami. 

Tegul veikla nepasižymi beprasmišku 
pareigos jausmu, kad veikiam tik kad 
reikia veikti.,,Visa atnaujinti Kristuje," 
tai šūkis, kuris ne tik praeity bet ir da
barty labai reikšmingai mus visus 
kviečia darbuotis Kristaus vynuogyne. 

Gruodžio 3 d. ruošiame vienos die
nos rekolekcijas. Jas pravesti pakvies
tas kun. Rytis Gurkšnys. Pakalbinkit 
savo šeimos narius ir draugus, kad 
dalyvautų. Viešpaties vis prašom ir 
prašom, o dabar paskirkim dieną 
JAM, ruošdamiesi Jo gimtadieniui. 

Ateinantys veiklos metai bus pilni 
visokių renginių. Kai kviesim jus dar
buotis, ryžkitės tai daryti su entuziaz
mu ir pakilia nuotaika, nes ta veikla 
praturnina mūsų visų gyvenimus. 

Jūsų Kristuje, Valdyba 

Šio laiško žodžiais raginu visus, 
kurie yra siūlomi kandidatuoti į Š. 
Amerikos ateitininkų tarybą — neatsi
sakyti. Kaip gražiai, šiame laiške, išsa
kyta mūsų ateitininkų paskirtis ir 
veiklos tikslas „Visa atnaujinti Kris
tuje". Tikiuosiu, kad šie, Clevelando 
naujai susidarusios sendraugių sky
riaus valdybos laiško žodžiai atsilieps 
ir mūsų širdyse. 

Kandidatų į ŠAA taryba pristaty
mo terminas baigiasi š.m. gruodžio 1 d. 
Kandidatų pristatymo formą galima 
gauti pas Loretą Grybauskienę, 
vlasr@aol.com, telef. 708/349-7426, 
arba atsispausdinkite iš interneto 
http://ateitis.org/saat/ 

Garbė Kristui, 
Nijolė Balčiūnienė 

ŠAAT pirmininkė 

ZINiOS IS LIETUVOS Kuopų globėjų kursai Telšiuose 
Spalio mėnesį vėl vyko ate i t ininkų kuopų globėjų 

seminaras — rekolekcijos. Seminaro iniciatorė, rėmėja ir 
organizatorė — Atei t in inkų Federacijos valdybos vice
pirmininkė Laima Šalčiuvienė. Tai j a u ketvirtasis tokio 
pobūdžio seminaras. F i rmasis vyko Marijampolėje, 2004 
m. kovo 27 d. Sį ka r t ą seminaras vyko Žemaitijos zonoje 
— Telšiuose. J šiuos seminarus gausiai renkasi atei
tininkų kuopų globėjai, ypač to regiono, kur iame vyksta 
seminaras. Šie seminara i yra labai gera proga kuopų 
globėjams pagilinti savo žinias, pasidalint i darbo patirt i
mi su kitais tolimesnių regionų kuopų globėjais, aptar t i 
ateitininkijos veiklos problemas. 

Seminaras vyko dvi dienas. Jo t ema buvo „Inteli
gentiškumas". Į seminarą a tvykstantys globėjai ta tema 

turėjo paruošti namų darbą. Atvykusios iš Vilniaus 
Jadvyga Damušienė ir ambasadorė Gintė Damušytė 
kuopų globėjams kalbėjo tema „Inteligentiškumo princi
pas kasdienybėje". Vakare dalyvavome šv. Mišiose Tel
šių katedroje. Po vakarienės vyko kuopų globėjų pokal
bis su AF vicepirm. Laima Šalčiuviene, žiūrėjome jos at
sivežtą filmą „Lietuvių charta". Vakaras praėjo pras
mingai ir įdomiai. 

Rytojaus dieną, rekolekcijų sesijas vedė kun. Vygin
tas Gudeliūnas. Dalyvavome šv. Mišiose, po to aptarėme 
seminarą ir papietavę, padėkoję Laimai Šalčiuvienei už 
prasmingą seminarą, už rūpestį ir dėmesį Lietuvos atei
tininkų kuopų globėjams, jų problemoms, išsiskirstėme. 

Kazimiera Sipienė,Gargždų ateitininkų kuopos globėja 

Papilės ateitininkai švenčia sukatį 
Lapkričio 8 d. Papi lės Šv. Aloyzo ateit ininkų kuopa 

šventė 10 metų kuopos veiklos jubiliejų. Į šią iškilmę 
buvome pakviesti ir mes , Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo 
kuopos ateitininkai. Šventė buvo labai prasminga ir 
įspūdinga. Iškilmė prasidėjo šv. Mišiomis, kurių metu 
davė įžodį gausus būrys Papilės jaunųjų, moksleivių, 
studentų ateit ininkų. Po šv. Mišių apsi lankėme Simono 
Daukanto muziejuje, nuėjome į kapines , aplankėme jo 
kapą. Vėliau vyko labai tur ininga, įdomi vakaronė — 
koncertas. Po to, iki vėlumos — l inksmavakar is . 

Į šį Papilės a te i t in inkų jubiliejų buvo atvykę ir 

Laima ir Jonas Šalčiai. Papilės 
ateitininkų šventė beveik sutapo 
su AF vicepirm. Laimos Šalčiu
vienės jubiliejiniu gimtadieniu. 
Tad sveikinimų, linkėjimų, 
dainų, gėlių buvo daug. Visiems 
buvo linksma ir įdomu. 

— Kazimiera Sipienė 

Nuotraukoje: Papilės ateitininkai 
g imtad ien io proga Laimai Šal
čiuvienei užrišo tautine juosta. 

Jau planuojamos 
2006 m Ateitininkų 
vasaros stovyklos 

Dainavoje 

Liepos 3-12 Jaunučių 
Liepos 12-23 Moksleivių 
Liepos 23-29 Sendraugių 

Ateitininkų kalendorius 
Prašom visų ateitininkų paskelbti 

savo numatytus susirinkimus ir pa
rengimus „Ateitininkų kalendoriuje" 
Kalendorių tvarko Lidija Ringienė, el-
paštas: l.ringus@comcast.net Para
šykite jai kas vyksta, kur, kokiomis 
datomis ir su kuo susisiekti ir ji 
įtrauks į kalendorių. Šį visų ateitinin
kų veiklos kalendorių galima rasti 
internete: wvrw.ateitis.org 

Gargždų ateiti '-' K Ą V-)!' p a d o v a n o j o d, l i n a . k u n a p a d ė t * p a d a i n u o t i b u v o pakv ies tas ir |onas Šalčius 
N u o t r a u k o s K a / i m i e r o s Sio ipnps 
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1965 m. lapkričio 13 d . balt iečiai Nevv York mieste suruošė didinga demon
straciją pr imin t i pasauliui, Kad Lietuva, Latvija ir Estija \au 25 metu yra Sovietu 
Sąjungos okupuotos. Nuotraukos iš archyvo 

BALTIJOS SALIŲ JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS -
BALTJUKO" 2005 / / 

Š. m. paskutinį spalio mėnesio 
savaitgalį, Vėlinių išvakarėse, An
nabergo pilyje, Bonoje, vyko Baltijos 
šalių jaunimo suvažiavimas. 

Pagrindinė suvažiavimo tema 
buvo „Vakarų kultūros į taka Baltijos 
šalims" atsiremianti į „Hollovveen" 
šventę. Jos metu Annabergo pilis 
tapo velnių, raganų ir ki tų pabaisų 
puotos vieta. 

Pagr indinia i renginio organi
zatoriai buvo Vokietijos Lietuvių 
jaunimo sąjunga (VLJS), ka r tu su 
keliais Latvijos šalies atstovais . 

Dalyv ia i 

Suvažiavime dalyvavo 35 atsto
vai iš įvairių pasaulio šalių, netgi 
lietuviai iš Brazilijos, Kanados ir 
Prancūzijos. Didžiąją daugumą su
sirinkusiųjų sudarė l ie tuviai . Šis 
faktas taip pat buvo viena iš dauge
lio diskusijų temų: kaip pr i t raukt i 
daugiau latvių ir estų, ir kokios yra 
Baltijos šalių bendradarbiavimo ga
limybės užsienyje. Tačiau tuo pačiu, 
tai džiugi žinia Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenei ir sąjungai, nes lie
tuvių jaunimas nepraleidžia progos 
palaikyti d r aug i škus t a rpusav io 
ryšius bei padiskutuoti emigracijos 
ir gyvenimo svetimoje šalyje tema. 

P r o g r a m a 

Visą savaitgalį buvo įvairiais 
būdais diskutuojama apie Vakarų 
valstybių įtaką Balt i jos ša l ims. 
Savaitgalis iš Hellovveen pavirto į 
Baltovveen šventę. Pirmąjį vakarą 
prie laužo susir inkusiems buvo pa

sakojama ir vaidinama labai šiurpi 
lietuvių liaudies pasaka. Tuo organi
zatoriai norėjo pabrėžti, kad lietuvių 
l i tera tūra yra turtinga pabaisomis ir 
nestokoja žiaurių elementų. 

Po to, žvakių šviesos ir dvasių 
vedami, dalyviai keliavo į Anna
bergo pilies vyno rūsį, kuriame visus 
šventiškai pasitiko ir įvairias istori
j a s apie pilį, jos ypatumas ir keiste
nybes pasakojo vyno rūsio vaiduok
lis. Norėdamas užtvirtinti draugystę 
ir atsidėkoti *už vaiduoklio vaišin
gumą, jaunimas t raukė liaudies 
dainas . 

Kitą rytą buvo daroma raštiška 
apklausa apie gyvenimą tarp Bal
tijos šalių ir Vokietijos. Gauti rezul
ta ta i buvo aptarti paskutinę suva
žiavimo dieną. 

Vėliau vyko dvikova tarp Bal
tijos šalims, jos vertybėms, kultūrai 
ir tradicijoms atstovaujančio stab
meldžių dievo ir Vakarų kultūros 
„super" herojaus. Buvo ieškoma už ir 
prieš argumentų, ir tuo pačiu įma
nomo kompromiso, suvienijančio 
abu šiuos veikėjus ir jų atstovauja
mus įsitikinimus. 

Po gardžių pietų Latvijos ats
tovė skaitė paskaitą apie Latvijos ir 
Tibeto identiteto išsaugojimą, po jos 
dalyviai diskutavo politiniais klausi
mais . 

Po diskusijos veiksmas per
sikėlė į lauką, kur šviečiant rude
ninei saulytei, vyko moliūgų skap
tavimas ir gipso kaukių darymas. 
J a i s vėliau puošiama Annabergo 
pilies salė vakare vykusiai Balto-
ween šventei. Šventės metu suvažia
vimo dalyviai devejo įvairius kosr.u-

DANUTE BINDOKIENE 

Kai baltiečiai užtvindė 
Nevv York 

'eseniai afroamerikiečiai 
] mėgino sutelkti milijoną 

vyrų ir susir inkti JAV 
sostinėje, kad tuo a tkre iptų ir 
Amerikos, ir pasaulio dėmesį į vis 
dar neišnykusias rasinės diskrimi
nacijos bei ekonominės nelygybės 
problemas. Nors dalyvių skaičius 
toji gražu nepasiekė norimo mili
jono, bet JAV žiniasklaida įvykį 
kiek įmanydama išgarsino, todėl 
rengėjai jautėsi bent iš dalies t iks
lą pasiekę. 

Prieš keturiasdešimt metų — 
1965 m. lapkričio 13 d. — lietuviai, 
latviai ir estai taip pat ruošė žy-
gį-demonstraciją į Jungtines Tau
tas Nevv York mieste, siekdami 
atkreipti tiek Amerikos, tiek lais
vojo pasaulio dėmesį į skaudžią 
sukaktį: 25 metus trukusią Balti
jos valstybių okupaciją. Milijono 
dalyvių surinkti jie ir nesitikėjo, 
nors tuo metu šių trijų Baltijos 
šalių kilmės žmonės Amerikoje 
tikrai sudarė kur kas didesnį 
skaičių. Tačiau numatytą dieną į 
Nevv York susirinko apie 13,000 
dalyvių, kurių eisena šio didmies
čio centre dviem valandom su
stabdė judėjimą. Žygį baltiečiai už
baigė garsiojo Madison Sąuare 
Garden salėje, kur buvo sakomos 
kalbos (vienas iš kalbėtojų buvo 
JAV senatorius iš South Dakota 
valstijos Kari Mundt), a t l ik ta 
meninė programa, 
v Pagrindinis renginio-manifes-
tacijos tikslas buvo atkreipti JT 
dėmesį į Baltijos valstybių oku
paciją, todėl po programos Madi
son Sąuare Garden salėje dalyviai 
vėl išsirikiavo gatvėje ir pat raukė 
link Jungtinių Tautų pastato. Iš 
senų nuotraukų ir aprašymų tuo
metinėje lietuvių spaudoje (ypač 
daug dėmesio ir paramos šiam 
užmojui skyrė „Draugas") galime 
susidaryti didingą vaizdą — daug 
jaunų veidų, šimtai plakatų, uni
formuoti ir neuniformuoti eisenos 
dalyviai, Lietuvos, Latvijos, Estijos 
vėliavų miškas... Į JT pastatą, ži
noma, nebuvo vilties patekti, bet 
būriui lietuvių studentų, kaip pa
sakoja vienas buvusių veiklių 
organizatorių ir dalyvių Algis 
Zaparackas, visgi, pavyko įeiti į 
vidų, kur tuo metu vyko sesija. Jie 
pradėjo garsiai skanduoti: „Lais

vės Lietuvai, Latvijai ir Estijai!", 
bet buvo nedelsiant policijos „iš
prašyti" iš salės. Šis incidentas su
silaukė daugiau vietinės žinias-
klaidos dėmesio, kaip visa eisena... 

Ir didžiausi optimistai anuo
met nebūtų drįsę svajoti, kad, 
praėjus keliems dešimtmečiams, 
subyrės Sovietų Sąjunga, kuriai 
anuomet lankstėsi nemažai didžio
sios Amerikos spaudos ir nuo 
kiekvieno Maskvos nepasitenkini
mo krūpčiojo Jungt inės Tautos; 
kad išsipildys svajonės, išreikštos 
eisenoje nešamuose plakatuose ir 
visos trys Baltijos valstybės atgaus 
laisvę! 

Į akcijos Nevv York organiza
vimą ir vykdymą labai uoliai jun
gėsi tuometinė pabaltiečių, ypač 
lietuvių, studentija. Jos entuziaz
mas, rodos, neturėjo ribų ir jauni
mas juo įstengė uždegti daugelį, 
jau spėjusių patogiai Amerikoje 
įsitaisyti ir nelabai visuomenine 
veikla besidominčių tautiečių. Tie
siog reikia stebėtis rengėjų suge
bėjimu sukaupti lėšų išsinuomoti 
Madison Sąuare Garden, nupirkti 
„Nevv York Times" dienraštyje 
pagrindinį — vedamųjų — puslapį, 
ir padengti ki tas šio žygio išlaidas. 

Nors rengėjams ir dalyviams 
teko nusivilti palyginti mažu at
garsiu JAV žiniasklaidoje, bet jie 
jautėsi sutvirtinę ne vien savo, bet 
visų baltiečių išeivių tautinį są
moningumą, savimi pasitikėjimą ir 
ryžtą nenuilstamai darbuotis Lie
tuvos bei kitų Baltijos valstybių 
laisvės siekiams. 

40 metų praėjus nuo to reikš
mingo įvykio, pasigendame dauge
lio anuometinių studentų bei kito 
jaunimo, šiandien jau pasiekusio 
savo karjerų viršūnes ir labai atsi
tolinusio nuo lietuviškos visuome
ninės veiklos. Juk jie dar palygin
ti neseni ir pajėgūs, juk dar daug 
gali pasidarbuoti lietuvių bei 
Lietuvos labui. Galbūt šios sukak
ties proga kai kas prisimins anuo
metinį entuziazmą ir paklaus 
savęs: ar skaito lietuvišką spaudą. 
ar lankosi renginiuose, ar dalyvau
ja organizacijų veikloje? Vienkar
tinis „sublizgėjimas" tikrai nepa
teisina nuolatinio apsnūdimo ir 
neveiklumo. Taigi, žygininkai, kur 
jūs šiandien? 

mus ir linksminosi iki ryto. 
Paskutinę dieną, kaip minėta, 

buvo aptarta apklausa „Mes t a rp 
Baltijos šalių ir Vokietijos" bei 
diskutuojama emigracijos ir inte
gracijos temomis. Vyko įdomi ir 
aktuali kiekvienam išeiviui diskusi
ja. Juk yra taip svarbu nepamiršti 
savo kilmės, savo tėvynės, savo 
atvykimo į svetimą šalį tikslo ir tuo 
pačiu pritapti bei prisitaikyti prie 
čia esančios kultūrinės bei socia
linės aplinkos. Šis skirtingų kultūrų 
ir patirčių santykis praturtina tiek 
patį save, tiek ir palinką, kurioje 
gyvename. 

Žvilgsnis į ateitį 

Po tokio įdomaus ir turiningo 
savaigalio visi išsiskyrstė su viltimi 
ir nusiteikimu susitikti vėliausiai 

per kitą Baltijos šalių jaunimo su
važiavimą „Baltjuko" ^vert. iš lat. kalb. 
- Baltijos šalių jaunimo suvažiavi
mas), kuris ir vėl tradiciškai vyks 
Annabergo pilyje Bonoje kitais me
tais paskutinį spalio savaitgalį. 
Organizuoti jį pasižadėjo VLJS. O 
iki tol kviečiame visą lietuvių jau
nimą vėl ka r tu susitikti gegužės 
19-21 d. per metinį VLJS suvažia
vimą Annaberge, Bonoje (visą infor
maciją apie VLJS rasite interne-
tiniu adresu www.VLJS.de). Beje, 
šis savaitgalis buvo užfiksuotas ir 
filmavimo kamera, o reportažas apie 
lietuvių gyvenimą ir susibūrimus 
bus rodomas per valstybinę Lietuvos 
televiziją iLRT) laidoje .Arti, toli" 
apie tai ta ip pat informuosime 
Interneto svetainėje www.vljs .de. 

Aušra Mal inauska i t ė 

http://www.VLJS.de
http://www.vljs.de
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JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
XVII TARYBOS III SESIJOS 

NUTARIMAI 
Tęsinys iš lapkričio 18 d. 4 psl. 

Sporto reikalais 

• įpareigoja JAV LB KV surink
ti ir JAV LB tinklalapyje patalpin
ti JAV LB apylinkių duomenis apie 
LB apylinkėse veikiančius sporto 
klubus (pvz., krepšinis, teniso, tin
klinio, golfo, kėgliavimo ir 1.1); 

• įpareigoja JAV LB KV, kar tu 
su LB apygardomis ir apylinkėmis, 
kurių vietovėse dar tokių nėra, orga
nizuoti moksleiviams apygardų spor
to žaidynes; 

• įpareigoja JAV LB KV skatin
t i -LB apylinkių valdybas organi
zuoti sporto renginius vyresnio am
žiaus apylinkių gyventojams, (pvz., 
golfo, kėgliavimo, teniso ir pan.). 

Šv ie t imo r e i k a l a i s 

• atsižvelgdama į grįžusių į Lie
tuvą iš JAV vaikus — kurie mokėsi 
JAV — daromus sunkumus patekti 
Lietuvos mokyklose į panašų a r 
lygiagretį skyrių, siūlo LR Seimo ir 
JAV LB Komisijai atkreipti į tai 
dėmesį ir imtis pastanginės inicia
tyvos šios tėvynėn grįžimo kliūties 
sumažinimui/panaikinimui; 

• prašo LR Seimo ir JAV LB 
Komisijos susipažinti su daroma 
Lietuvos mokyklose technologijos 
vartojimo pažanga ir ieškoti galimy
bių šios technologijos pritaikymui 
JAV lituanistinėse mokyklose; prašo 
Lietuvių fondo remti JAV LB KV 
Švietimo tarybos perspektyvius pro
jektus šios technologijos įgyvendi
nimui. 

Vi suomenin ia i s r e i k a l a i s 

• primindama, kad sovietinė 
okupacija a tnešė neapsakomus 
žiaurumus Lietuvos gyventojams, 
kurių didelė dalis buvo nužudyti, 
ištremti į Sibiro koncentracijos sto
vyklas arba priversti palikti šalį; 

• apgailestaudama, kad Rusijos 
prezidentas Putin neigia Baltijos 
valstybių okupacijos faktą; 

• reikšdama ypač rimtą susirū
pinimą dėl Rusijos naudojamų ener
getinių išteklių užsienio vedamos 
politikos įrankiu santykiuose su 
Lietuva ir kitomis Baltijos šalimis, 
Ukraina, Gruzija bei kitomis valsty
bėmis; 

• pabrėždama, kad Rusijos kiši
masis į kaimyniniu suveneriu val
stybių reikalus, įskaitant ir informa

cijos erdvę, prieštarauja demokra
tiniams principams ir tarptautinei 
teisei bei Amerikos — Rusijos san
tykių dvasiai; 

• primindama, kad Čečėnijoje 
vykdomi sistemingi žmogaus teisių 
pažeidimai bei prieš civilius gyvento
jus naudojama karinė jėga yra pas
merkta daugelio tarptautinių orga
nizacijų; 

• primindama, kad Rusijos Fe
deracija y ra įsipareigojusi laikytis 
visuotinėje žmogaus teisių dek
laracijoje išreikštų principų, svei
kindama JAV prezidento George W. 
Bush antroje inauguracinėje kalboje 
išsakytus įsipareigojimus skleisti 
demokratijos ir laisvės idealus vi
same pasaulyje: 

— ragina JAV administraciją 
reikalauti Rusijos gerbti žmogaus 
teises, žodžio laisvę; teisingumo 
puoselėjimą bei kitus demokrati
nius principus; 

— ragina JAV administraciją, 
susitikimuose su Rusijos pareigū
nais, raginti Rusiją perduoti Lie
tuvai Sausio 13-tos bei Medininkų 
žudynių įtariamuosius asmenis, ku
rie panaudojo jėgą prieš civilius 
gyventojus bei Lietuvos Respublikos 
pareigūnus; 

• ragina JAV administraciją 
laikinai sustabdyti Rusijos G8 klube 
narystę iki tol, kol Rusija įgyvendins 
demokrat in ius principus užtikri
nančius žmogaus teises ir politinę 
laisvę; * 

• ragina Rusijos Federaciją pri
pažinti ir pasmerkti Sovietinę Bal
tijos valstybių okupaciją; 

- reikalauja Rusijos Federacijos 
atsiprašyti Lietuvos už Lietuvos oro 
erdvės pažeidimą; 

- ragina Rusijos Federaciją nu
t rauk t i Lietuvai daromą politinį 
spaudimą tol kol nebaigtas SU23 
avarijos priežasčių tyrimas; 

— ragina Rusiją, kaip Sovietų 
Sąjungos teisių perėmėją, pradėti 
derybas su Lietuva dėl Sovietinės 
okupacijos padarytos žalos atlygini
mo; 

- reikalauja Lietuvos Vyriausy
bės, vadovaujantis LR Seimo 2000 
m. birželio mėn. 13 d. įstatymu ir 
Lietuvos piliečių 1992 m. birželio 14 
d. referendumu, aktyviai siekti Lie
tuvos valstybei ir jos piliečiams 
Rusijos atlyginimo už sovietines 
okupacijos padarytą žalą: 

• primindama, kad NATO yra 

mmmm 

Visuomeninių reikalų komitetas, pcseaz avęs JAV LB XVII "arybos trečioje sesi
joje. Sėdi iš kairės: Dalia Puškorienč USda Rugienienė, prof . Vytautas 
Landsbergis, Angelė Nelsienė; stovi Raimundas Sližys, Juozas Pupius, Rimas 
Domanskis, Saulius Anužis, Jonas Stundžia, Algis Gudėnas. 

Jono Urbono nuotrauka. 

Švietimo reikalų komisijos sekcija JAV LB XVII Tarybos trečiojoje sesijoje Detroit , 
M l )i kaires Vytautas Jonaitis, Dalilė Polikaitienė, Kristina jonykaitė, Genovaitė 
Treinienė, Kazys Razgaitis, Julius Veblaitis, Alfonsas Dzikas. 

|ono Urbono nuotr. 

kolektyvinio saugumo ir gynybos 
organizacija; 

• suvokdama, kad Lietuvos oro 
erdvė yra integrali NATO oro erdvės 
dalis. 

• pabrėždama, kad Lietuvos ir 
kitų Baltijos vastybių saugumas yra 
tiesioginis JAV interesas įtakojantis 
euro — Atlantinį saugumą; 

• a tkre ipdamas dėmesį, kad 
įvykiai kaip 2005 m. rugsėjo mėn. 
15 d. Rusijos karinio naikintuvo 
SU 23 katastrofa Lietuvoje pažei
džia NATO oro erdvę ir kelia grės
mę NATO šalių gyventojų saugu
mui; 

— dėkoja NATO už Lietuvos oro 
erdvės priežiūrą iš Zoknių oro pajėgų 
bazės; 

— ragina JAV, kaip NATO va
dovę, skatinti, kad Baltijos valsty
bių oro erdvė būtų intensyviau sau
goma iš Zoknių oro bazės. 

• ragina Lietuvos valdžią ir LR 
Seimą pakeisti įstatymus atveriant 
valstybines institucijas ir ypač aukš
tojo mokslo įstaigas, iš užsienio grįž
tantiems specialistams; 

• skatina JAV Kongresą ir ad
ministraciją siekti reikiamų prie
monių bevizinio režimo su Lietuva 
greitesniam įvykdymui; 

• prašo Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės sust ipr int i Lietuvos 
nacionalines televizijos ir radijo lai
dų transliacijas į etnines lietuvių 
žemes, t.y. Karaliaučiaus sritį, Su
valkų Trikampi ir Gudijos žemes; 

• ragina JAV LB KV, per LB 
apygardas'apylinke?, skatinti lietu
viu visuomene remti Washington 
D C statoma komunizmo aukom 
paminklą ir pramatytą panašios 
paskirties projektą Prisikėlimo baž-
r.včios patalpose Kaune; 

• skatina Lietuvos Respublikos 
valdžia stiprinti teisinę struktūrą; 

• remia naujuosius JAV imigra-
tiuhl įstafyBRĮ projektus (pvz., Sen. 
Kennody ir S f r. McCain vedamas 
..Secure America and Orderly 
Immigration Act No S1033" K pagal 
kuriuos daugelis ateivių galės lega
lizuotis, jeigu jų statusas atitiks 
JAV reikalavimams ir sąlygoms: 

• atsižvelgdama į tai, kad 
— LR Seimo Archyvų įstatymas 

Nr. DC - 2084 < priimtas 2004 m 
kovo mėn. 30 d ) Lietuvą įpareigoja 

saugoti svetimos valstybės (SSRS), 
d a b a r j a u nebe egzistuojančios, 
represinės struktūros paslaptis; 

— Archyvų įstatymo naujoji re
dakcija stabdo Lietuvos istorijos 
tyr imų galimybes ir sudaro sąlygas 
istorijos perrašymui; 

- Liustracijos komisija sudaro 
sąrašus asmenų, kurie nusikalto ne 
t ik prieš lietuvių tautą, bet ir prieš 
žmoniją, įgyvendino okupanto geno
cidinius tikslus, Lietuvos gyventojus 
skundė, kankino, luošino, žudė, trė
mė, varė iš namų, atskyrė geležine 
uždanga nuo laisvojo pasaulio; 

- prašo LR Seimo atšaukti 200 
m. sausio 1 d. pradėjusį veikti Ar
chyvų įstatymą Nr.. IX—2084, su
s t ip r in t i ir viešinti Liustracijos 
komisijos darbą; 

— įpareigoja JAV LB atstovus 
LR Seimo ir JAV LB Komisijoje Ar
chyvų įslaptinimo ir Liustracijos ko
misijos darbo viešinimo reikalus tirti 
2005 m. spalio mėn. posėdžiuose; 

• atsižvelgdama į tai, kad Lie
tuvos gyventojas, dirbęs užsienio 
valstybėje ir ten sumokėjęs pajamų 
mokestį , grįžęs į Lietuvą privalo 
papildomai sumokėti skirtumą tarp 
nus ta ty to Lietuvoje ir užsienio vals
tybėje taikomo pajamų mokesčio ir 
kadangi Lietuvoje gyventojų pajamų 
mokesčio tarifas yra didesnis negu 
daugelio užsienio valstybių, norint 
išvengti emigracijos ir/ar pajamų 
slėpimo; 

— JAV lietuvių vardu kreipiasi į 
LR Vyriausybę, prašydama pakeisti 
savo nutar imą nepritart i LR gyven
tojų mokesčio įstatymo 17 straips
nio papildymo įstatymo projektui Nr. 
XP—443; 

- kreipiasi į LR Seimą pra
šydama gyventojų pajamų mokesčių 
į s ta tymo 17 straipsnio papildymo 
įstatymą Nr. XP—443 priimti; 

- įpareigoja JAV LB atstovus 
LR Seimo ir JAV LB komisijoje dvi
gubo apmokestinimo reikalą svars
tyti 2005 m. spalio mėn. posėdžiuo
se ir siūlo priimti komisijos atitin
kamą rezoliuciją šiuo reikalu; 

— skatina lietuvių visuomenę, 
ypatingai naujuosius emigrantus. 
rašyti laiškus LR Seimui. LR Vy
riausybei dvigubo apmokestinimo 
reikalu; 

Nukelta i 5 psl. 
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Atkelta iš 4 psl. 
— dėkoja JAV Senatui ir Kon

greso atstovų rūmams už rezoliuci
jas (S. Con. Res 35 gegužės 19 ir H. 
Con. Res 128 liepos 22) raginančias 
Rusijos pripažinimą, kad Baltijos 
valstybės buvo okupuotos ir pasmer
kimą neteisėtos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksijos; ypatingą padėką 
reiškia senatoriams Gordon Smith 
(R—OR), Richard Durbin (D—IL) ir 
Diane Feinstein (D—CA) ir Kon
greso atstovui John Shimkus (R— 
IL), Thaddeus McCotter (R—Mi), 
Christopher Gos (R-CA), Lloyd Dog-
gett (D—TX), David Dreier (R—CA), 
Jack Kingston (R—GA), Dennis Ku-
cinich (D—OH), James McGovern 
(D—MA) ir Michael Rogers (R—MI); 

• apgailestaudama, kad Rusijos 
valdžia taiko tendenciją prorusišką 
propagandą, niekinančią nepriklau
somą Lietuvą ir jos kultūrą bei tau
tinę savimonę, ypač nukreiptą į nau
ją išeiviją, per Rusijos valdžios fi

nansuojamą spaudimą ir televiziją: 
— ragina JAV LB KV sudaryti 

komisiją, kuri sektų Rusijos sklei
džiamą dezinformaciją prieš Lietu
vos valstybę ir Lietuvos žmones bei 
reikalauti JAV ir lietuviškos spau
dos skleisti išryškinančią informaci
ją apie Rusijos antilietuviškas pro
pagandines pastangas; 

— ragina JAV LB KV sudaryti 
ypatingą programą, įjungiančią nau
ją išeiviją į LB veiklą ir taip pasi
priešinti Rusijos pastangoms jų 
nutautinimui; 

• pageidauja JAV LB KV ištirti 
galimybes bandomosios (,,test case") 
teisinės bylos užvedimui JAV, kurios 
tikslas būtų siekti atlyginimo JAV 
gyvenančiai lietuvių šeimai, kurios 
nariai buvo išvežti į Sibirą, dirbo 
priverstinėse stovyklose ar buvo 
Rusijos kalinami. 

JAV LB XVII Tarybos 
Prezidiumo info. 

PRISTATYTAS SV. FAUSTINOS 
DIENORAŠTIS" 

Kultūros reikalų taryba JAV LB XVII Tarybos sesijoje diskutuoja rūpimus 
klausimus. Iš kairės: Mari ja Remienė, Jūratė Budrienė, Ramunė Česnavičienė, 
Teresė Gečienė, Laima Šileikytė-Hood, Birutė Litvinienė, dr. Kęstutis Keblys. 

Jono Urbono nuotr. 

Spalio 14 d. Vilniuje Šv. Kry
žiaus namuose buvo pristatytas 
vienuolės šv. Faustinos Kowalskos 
„Dienoraštis". I lietuvių kalbą (iš
vertė Inga Buškutė, išleido „Dialogo 
kultūros" institutas). Vakarą vedė 
kun. Juozapas Minderis, dalyvavo 
gausus būrys žmonių. Jau porą metų 
Vilniuje gyvenančių ir Dievo gailes
tingumo šventovėje apaštalaujančių 
seserų, kurių vienuolija buvo įkurta 
šv. Faustinos troškimu, vyresnioji 
Helena Swiątek išryškino pagrin
dines sesers Faustinos pasiuntiny
bės užduotis: priartinti ir skelbti 
pasauliui Šv. Rašte apreikštą tiesą 
apie gailestingąją Dievo meilę kiek
vienam žmogui: melsti Dievo gai
lestingumo visam pasauliui prakti
kuojant naujas Jėzaus padiktuotas 
Dievo gailestingumo kulto formas 
(Dievo gailestingumo paveikslo nu-
tapymas ir gerbimas, Gailestingumo 
šventė pirmąjį sekmadienį po Ve
lykų, Dievo gailestingumo vainikėlis 
ir malda); įkvėpti apaštališkąjį Die
vo gailestingumo judėjimą. 

Kita šios vienuolijos sesuo susi
rinkusiems paaiškino Dievo gailes
tingumo paveikslo ikonografiją ir 
simboliką, pasidalijo savojo pašauki
mo istorija, kuri susijusi su Faus
tinos „Dienoraščio" skaitymu. 

Dievo gailestingumo vyrų kon
gregacijos vyresnysis kun. Igoris, 
kuris kartu su broliais šiuo metu 
kuriasi Vilniuje prie Šv. Stepono 
bažnyčios, pasakojo kaip ilgai pats 
priešinosi ir nenorėjo priimti kvieti
mo kurti naują Dievo gailestingumo 

Vienuole 
šv. Faustina Kovvaiska 

vyrų kongregaciją, kol galiausiai įti
kėjo pašaukimu, o dar po kurio laiko 
atvyko į Vilnių — Dievo gailestingu
mo miestą, kuriame vyko patys svar
biausi sesers Faustinos gyvenimo 
įvykiai. Kun. Igoris, kilęs iš Balta
rusijos, tačiau augęs ir gyvenęs Ita
lijoje, ilgą laiką dirbo klebonu vieno
je Venecijos parapijoje. 

Vakaro metu taip pat buvo 
prisimintas sesers Faustinos Ko-
walskos dvasios tėvas vilnietis kun. 
Michal Sopocko, buvo skaitomos 
„Dienoraščio" teksto ištraukos, 
skambėjo giesmės. 
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Palyginę kainas, daugelis nutarė, kad namuose 
prekės pigesnės, ypač tai kartojo pora iš 
Singapūro. 

Važiuodami tolyn nuo Dijon, artėjome prie Al
pių ir juo toliau važiavome, tuo aukštesnės 

atrodė kalnų keteros, o tarpekliai gilėjo. Ne vie
nai keleivei nesinorėjo net pro autobuso langą 
žemyn pažvelgti. Netrukus pradėjome landyti iš 
vieno ilgo tunelio į kitą dar ilgesnį ir vis kilome 
aukštyn, artėdami prie aukščiausios Prancūzijoje 
Alpių viršūnės — Mont Blanc (Baltas kalnas), 
4,810 m virš jūros lygio. Aukštumose pasirodė 
sniegas ir amžinas ledas, tačiau pačių viršūnių 
nematėme, dengė pilki debesys, pro kuriuos vis 
dar retkarčiais prasiskverbdavo vienas kitas 
saulės spindulys, nušviesdamas baltas sniego 
viršūnes. 

Mont Blanc papėdėje, prisiglaudęs ilgame, 
siaurame slėnyje, kiūto nedidukas Chamonix 
kurortas. Turistų čia ypač apstu žiemą slidinėjimo 
metu, bet netrūksta ir vasarą. Matėme daug kup
rinėm „pasikrovusių", geležim kaustytom lazdom 
pasiramsčiuojančių alpinistų, kuriuos pavakary 
matėme grįžtančius iš kalnų. Ar jie pasiekė Mont 
Blanc viršūnę — vargu, bet bandyti galima. Pats 
miestelis prisitaikęs prie gamtos sąlygų: kaip 
minėta, labai siaurame slėnyje, gal kokios poros 
kilometrų pločio, bet nusitęsia jis tarpekliu kaž
kur labai toli. Pagrindinė gatvė skirta vien 
pėstiems, joje pilna kavinių bei užkandinių, su
venyrų krautuvių, o toliau nuo centro ir stam
besnių parduotuvių ant plataus gatvės grindinio 
išsidėsčiusios kavinės, su aptempta plačiabryle 
apsauga nuo saulės ir lietaus —jos užima didesnę 
gatvės dalį. Malonu pastebėti, kad kavinėse bei 
lauke prie jų ramu, atrodo, kad šalimais stūksan
tys kalnų masyvai nuteikia poilsiautojus tokiai 
nuotaikai. Toliau paėjus nuo centro ir stambesnės 
krautuvės pritaikytos turistinei paklausai bei 
pageidavimams: didžiausias pasirinkimas slidžių, 
slidinėjimo aprangos bei kitos kalnų sporto šakos 
pasiūlos. Alpinistai, pagal pageidavimą, gali 
pasirinkti įvairaus dydžio ir skonio išpuoštų laz
dų, laipiojimui ant uolų pritaikytų batų bei kup
rinių. Viena gal būtų galima pastebėti, kad ne
mažai turistų atvyksta su šeimomis, atsiveža įvai
raus dydžio šunis, kurie šalimais po stalu gar-

Į ŽYDROJO KRANTO 
IR LEVANDŲ KRAŠTĄ 

IUOZAS KONČIUS 
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džiuojasi šeimininkų užsakytais patiekalais. Kaip 
jie ten tvarkosi su higienos reikalais, neteko 
pastebėti, tačiau aplinkui ir ant šaligatvių buvo 
švaru. 

Atvykę į viešbutį „Hotel Alpina" bandėme pa
gauti vieną kitą kalnų vaizdą, bet jei atva

žiuojant trumpai pasirodžiusi saulė apšviesdavo 
kalnų keteras, tai pavakary viršūnių visiškai 
nematėme. Pasirinkimo nebebuvo, fotografavome, 
ką matėme. Tiems, kurie laukė rytojaus ir tikėjosi 
išvysti saulės apšviestus kalnus, teko dar labiau 
nusivilti. Ne tik kad saulė nepasirodė, bet dar ėmė 
krapnoti smulkus lietutis, o debesys slinko visai 
pažeme. Iki išvykimo tūnojome parduotuvėse, ne 
vienas susigundė suvenyrais, gal prisipirko jų 
daugiau negu buvo planavęs. Maria iš Australijos 
į viešbutį vėl grįžo pilnu glėbiu pirkinių ir skubėjo 
pakuoti išsiuntimui, kad dar spėtų, prieš išvyk
stant į paštą. Dėl fotografavimo per daug galvos ji 
nekvaršino, džiaugėsi, kad užteko laiko viską 
apžiūrėti suvenyrų krautuvėse ir apsipirkti. 

Lietus, reikia pasakyti, mūsų taip ir nepaliko 
tą dieną, nenurimo iki vakaro. Pietauti sustojome 
jaukiame, dar Alpėse esančiame, Annecy mieste, 
bet juo pasigrožėti neteko. Vis tik buvo gaila. 
Šiame mieste prieš eilę metų praleidau keletą 
savaičių su grupe moksleivių, vietos gimnazijoje 
jie lavino savo prancūzų kalbos įgūdžius, o lais
valaikiu galėjo pasigrožėti žaviomis apylinkėmis 
bei miesto malonumais. Būtų buvę miela pa
vaikštinėti žavia ežero pakrante dar sykį bei pa
rodyti Giedrei įdomų, kadaise mano išvaikštinėtą, 
istorinį senamiestį. Vadovė Virginie aiškino, kad 
čia yra populiarus patiekalas vadinamas „rac-
lette", kurį ir mes nutarėm paragauti, nes diena 
buvo šaltoka su lietum. Atnešė mums nemažą ga
balą sūrio, kuris buvo padėtas po šildoma lempa. 

Gerai, kad prie gretimo staliuko sėdėjo mūsų 
vadovė, tai pamokė kaip valgyti šį patiekalą. Kai 
tik sūris pradeda tirpti, reikia braukti peiliu, tepti 
ant karštų virtų bulvių ir valgyti su kumpiu ar 
dešra bei salotomis. Visai skanu, bet viso sūrio 
taip ir nepajėgėm suvalgyti. 

Iš tikrųjų, kelionėje lietum per daug skųstis 
negalėjome, likusį kelionės laiką gėrėjomės 

saulėtu, bet ne per karštu oru, termometras kas
dien sukiojosi apie 80T ar truputį aukščiau. Pa
likę kalnus ir toliau grožėjomės vynuogynais bei 
vis dažniau pasitaikydavo nesibaigiantys į saulę 
veidus atsukusių saulėgrąžų laukai ir smulkiais 
mėlynais žiedukais pasipuošusios levandos, maty
davome jų augančių ir pakelėse. Ne mažai pra
važiavome kultyvuotų žemaūgių vaismedžių sodų: 
obuolių, persikų, nektarinų, slyvų — medžių vir
šūnės buvo apdengtos plonais lyg voratinkliai už
dangalais, turbūt apsaugai nuo vabzdžių ir 
paukščių. Bus daugiau. 

Les Invalides šventove, kur • t s > s» Napok-o^a* 
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„Li texpo" parodų centre 
šventinės staigmenos 

V. Adamkus: premjeru turi užsiimti teisėsauga 

a 1 . 
Daugiausia dėmesio pirmąją dieną „Litexpo" centre susilaukė 11-oji tarptautinė 
paroda „Vaikų šalis 2005". Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 18 d. (ELTA) 
— Lietuvos parodų centre „Litexpo" 
surengtas gražus šių metų renginių 
sezono uždarymas. Penktadienį lan
kytojai pakviesti į čia a t ida ry tas ke
turias parodas: „Vaikų šalis", „Jūsų 
namai", „Šventė" ir „Žiemos puokš
tė". 

Daugiausia dėmesio pirmąją 
dieną jau susilaukė 11-oji t a rp tau t i 
nė paroda „Vaikų šalis 2005". 

Si vienintelė specializuota kas
metinė paroda Baltijos šalyse at
spindi vaikiškų prekių r inkos tenr 
dencijas ir aktualijas. Š iemet „Vaikų 
šalis" išsiskiria naujienų gausa, Lie
tuvos vartotojai pirmą kar tą galės 
susipažinti su 54 naujomis bendro
vėmis ir prekiniais ženklais. 

Pirmą kar tą parodoje pr is ta
tomas visuomenės sveikatos projek
tas, skirtas 3-6 metų amžiaus vai
kams — „Žaislų ligoninė". Pagrin
dinis projekto tikslas — padėti vai

kams atsikratyti gydytojų ir ligoni
nių baimės, neigiamai veikiančios 
mažylių psichiką. 

J a u antrą kartą rengiamos kū
dikių lenktynės „Ropliukų turny
ras", būsimos mamos ir tėveliai savo 
žinias tobulina „Mamų akademijos" 
kursuose. Taip pat daug dalyvių — 
tėvelių ir senelių — sulaukė lopšinių 
dainavimo konkursas. 

Patraukl i ir jau antrą kartą or
ganizuojama paroda „Šventė", kuri 
šiemet suprojektuota kaip šventinis 
miestas su stebuklų, dovanų, šven
čių, kelionių, atostogų, pramogų, Ka
lėdų kvartalais. Ypač įspūdingai šie
met pristatomos vestuvių organiza
vimo paslaugos. 

Kaip ir kasmet, daug gerbėjų su
laukė tradicinė floristų darbų paro
da-konkursas „Žiemos puokštė". Čia 
parodos metu puošiami šventiniai 
s talai , rašomi floristiniai laiškai, 
įspūdingos barokinės kompozicijos. 

A. Krupavičius: premjeras galės 
lengviau atsikvėpti 

Atke l t a iš 1 psl. 
politologas teigė, jog t a m didelės įta
kos turės tolimesnė opozicijos laiky
sena. „Kokių galima laukt i rezulta
tų, visų pirma labai pr iklausys nuo 
opozicijos vadovų reakcijos į pareiš
kimą — ar suteiks galimybę prezi
dento pasiūlytam raidos scenarijui, 
ar ne", — sakė A. Krupavičius. 

Į klausimą, ar pastaruoju metu 
šalyje dėl premjero šeimos verslo rei
kalų užviręs skandalas galėtų baig
tis pastarojo ats is tatydinimu, polito

logas atsakė teigiamai. 
„Jeigu iš tikrųjų opozicija nesu

stabdys savo žingsnių ir beatodai
riškai reikalaus komisijos, manau, 
kad atsistatydinimo klausimas gali 
kilti", — sakė A. Krupavičius. 

Politologas spėjo, jog susiklos
čius tokiai situacijai, premjero kėdę 
„klibinti" gali ir koalicijos partne
riai. „Nuotaikų yra įvairių ir valdan
čiojoje koalicijoje, kai kas joje norėtų 
premjerą ir socialdemokratus matyti 
silpnesnėse pozicijose", — sakė jis. 

* Istorinę — pirmąją — per
galę ULEB Euro lygos k r e p š i n i o 
turnyre iškovojo L i e t u v o s vice
č e m p i o n a s V i l n i a u s „ L i e t u v o s 
rytas", po dviejų nesėkmių turnyro 
starte ketvirtadienį svečiuose 97:91 
įveikęs Ispanijos , ,Winter thur FC 
Barcelona" komandą. „Krepšinin
kams buvo labai svarbu patikėti , 
kad galime žaisti Eurolygoje, — po 
rungtynių kalbėjo vyr iaus ias sos
tinės komandos t reneris Neven Spa-
hija. — Įrodėme, kad esame koman
da, kuri pajėgi kautis su bet kuriuo 
varžovu". Tuo tarpu Katalonijos ko
mandos vyriausiasis t r ener i - Duško 
Ivanovič pabrr-ze. Kad jam nebuvo 
staigmena puikiu ..Liet 
/ a i d i m a -

"O S 

* Ketvirtadienį sužais tos dar 
ketver ios ULEB Eurolygos krep
š i n i o turnyro ketv irtojo turo 
rungtynės . Pirmąją nesėkmę aštuo
nių komandų C grupės rungtynėse 
patyrė ir į ketvirtą vietą nukrito Lie
tuvos čempionas Kauno ..Žalgiris", 
svečiuose 65:80 pralaimėjęs Atėnų 
AEK 'Graikija; komandai. 

* Kinijoje vykstančiame pa
saul io mėgėjų bokso čempionate 
L ie tuvos atstovams nepavyko iš
kovot i medalių — dvikovas pralai
mėjo Daugirdas Šemiotas bei Vitali
jus Subačius. Svorio kategorijoje iki 
SI ks D Šeriuota? pralaimėjo kroa
tui Marijo Sivonija. o V Subačius 
ik; 91 kg turėjo pripažinti uzbeko 

Atkelta iš 1 psl. 
nebus pradėtas, nes STT šiuo metu 
neturi duomenų apie korupcijos at
vejį privatizuojant valgyklą „Šešu
pė" ar viešbutį „Draugystė". 

„Pirmiausia, jeigu STT, kurios 
funkcija ir kompetencija yra korup
cijos tyrimas, turė tų pakankamai 
duomenų ikiteisminiam tyrimui pra
dėti, tai tyrimas būtų pradėtas ne
priklausomai nuo politinių ragini
mų. Mes tikrai suprantame šios si
tuacijos politinį sudėtingumą ir pre
zidento raginimą. Jei atsirastų pa
pildomos informacijos, kad 'Šešu
pės' ar 'Draugystės' privatizavime 
būta korupcijos, neturi būti abejo
nių, kad ikiteisminis tyrimas bus 
pradėtas", — kalbėjo P. Malakaus
kas. 

Anot jo, STT ikiteisminį tyrimą 
galėtų pradėti, jeigu atsirastų pa
reiškėjas, „nurodantis korupcijos at
vejį dėl šių objektų". 

„Tada mes privalėtumėme pra
dėti ikiteisminį tyrimą, bet pa
reiškėjas turėtų patvirtinti, kad tai 
nemelagingi duomenys", — sakė P. 

Malakauskas. 
Taip pat STT ikiteisminį tyrimą 

pradėtų gavusi papildomos informa
cijos, kurios iki šiol neturėjo. 

Tai buvo pirmasis prezidento pa
sisakymas dėl pastarosiomis die
nomis Lietuvoje susiklosčiusios 
situacijos nuo praėjusio trečiadienio, 
kuomet vizito Gruzijoje metu V. 
Adamkus sakė nekomentuosiąs siū
lymo sudaryti komisiją, tirsiančią A. 
Brazausko šeimos verslo reikalus. 

Ketvirtadienį pas prezidentą pa
reikšti pasitikėjimo premjeru atėjo 
septyni A. Brazausko kabineto mi
nistrai. 

Šią savaitę prezidentas buvo su
sitikęs su pačiu premjeru, taip pat 
Seimo pirmininku Artūru Paulaus
ku bei Seimo opozicijos vadovu kon
servatoriumi Andriumi Kubiliumi. 

Praėjusią savaitę Seimas atmetė 
siūlymą sudaryti laikinąją komisiją 
A. Brazausko šeimos verslo reika
lams tirti, tačiau Seimo opozicija to
liau tvirtina, kad komisijos sudary
mas yra vienintelis būdas grąžinti 
stabilumą šalyje. 

Prokuratūra pr 
„Draugystės" 

Atkelta iš 1 psl. 
Be to, dėl „Šešupės" privatizavi

mo jau yra suėję senaties terminai. 
Taip pat patikrinta ir „Drau

gystės" privatizavimo tyrimo me
džiaga. „Draugystės" privatizavimo 
patikrinimą atlikusi Vilniaus apylin
kės prokuratūra savo laiku buvo nu
sprendusi atsisakyti pradėti ikiteis
minį tyrimą neradus nusikaltimo su
dėties. Patikrinus šį ankstesnį pro
kuratūros sprendimą, nuspręsta , 
kad jis buvo pagrįstas ir pagrindo at
naujinti ikiteisminį tyrimą nėra. 

Tačiau, G. Jasaičio aiškinimu, 
tuomet ankstesnis prokuratūros 
sprendimas dėl „Draugystės" priva
tizavimo buvo priimtas vert inant 
viešbučio privatizavimo faktus iki 
2000 metų. 

Iš VTF šiuo metu gauta medžia
ga apima „Draugystės" privatizavi
mo faktus ir po 2000 metų. 

G. Jasaitis pripažino, jog šiuo at
veju tikrinant iš VTF gautą medžia-

tyrimą dėl 
privatizavimo 
gą gali kilti sunkumų dėl to, kad po 
2000 metų viešbutį privatizavus 
įvairūs akcijų pirkimo, pardavimo, 
paskolų ėmimo sandoriai buvo at
liekami privačių asmenų ir su vals
tybe nesusijusių įmonių. 

Ketvirtadienį Valstybės turto 
fondo (VTF) generalinis direktorius 
Povilas Miiašauskas kreipėsi į Gene
ralinę prokuratūrą dėl premjero 
žmonai priklausančio tuometinio 
viešbučio „Draugystė" (dabar 
„Crowne Plaza") privatizavimo ap
linkybių. 

VTF kreipimesi prašoma ištirti, 
ar vykdant bendrovės „Draugystės 
viešbutis" valstvbei nuosavvbės teisė 
priklausiusių akcijų privatizavimą 
nebuvo pažeisti teisės aktų, regla
mentuojančių privatizavimo procesą 
Lietuvoje, reikalavimai bei asmenų, 
vykdžiusių ir dalyvavusių privatiza
vimo procese, veiksmuose nėra nusi
kalstamos veikos požymių, pranešė 
VTF. 

Zdanių advokatams nuspręsta 
iškelti drausmines bylas 

To sur Matcanov pranašiu 

Vilnius, lapkričio 18 d. (ELTA) 
— Sukčiavimu įtariamam advokatui 
Stanislovui Riabčiukui ir jo padė
jėjui bei sūnui Andriui Advokatų ta
ryba dėl gynėjų etikos pažeidimų nu
sprendė iškelti drausmines bylas. 

„Bylos buvo iškeltos dėl Ad
vokatų profesinės etikos kodekso rei
kalavimų ir Advokatūros įstatymo 
pažeidimų. Tai procedūros pradžia. 
Dabar bus atl iekamas šių drausmi
nių bylų tyrimas, vėliau jos bus per
duotos garbės teismui, jei, žinoma, 
bus surinkta pakankamai medžiagos 
ir tada bus sprendimas", — sakė Ad
vokatų tarybos pirmininkas Rimas 
Andrikis. 

Anot jo, griežčiausias sprendi
mas, kurį gali priimti Advokatų gar
bes teismas, gali būti paskelbimas 
netekusiu galios advokato pripaži
nimą. Tokiu atveju advokatas nega
lėtų verstis advokato praktika. Pak
laustas, ar yra galimybe po tokio Ad
vokatų garbes teismo sprendimo 
grįžti Į advokatūrą. R. Andrikis sako. 
kari ..net teistumai įsnvksta" 

Marijampolės prokuratūra atlie
ka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavi
mo, įtarimai yra pateikti S. Riab
čiukui. Tyrimas pradėtas pagal Gin
tauto Zdanio skundą. Pradėjus tyri
mą dėl S. Riabčiuko galimai nusi
kalstamos veikos, į teisėtvarkinin
kus kreipėsi ir daugiau Marijam
polės gyventojų. Jie taip pat teigė 
buvę apgauti advokato. 

Paklaustas, ar kitus galimus ad
vokato nusižengimus įs tatymams 
Advokatų taryba nagrinėjo, R. An
drikis teigė, kad buvo svarstomas tik 
Zdanių skundas. „Mes nesame iki
teisminio tyrimo institucija, todėl to
kiais dalykais užsiima prokurorai", 
— sakė R. Andrikis. 

S. Riabčiukas po Advokatų tary
bos posėdžio buvo nekalbus. Jis 
spruko nuo žurnalistų neatsakęs nė į 
vieną klausimą. 

„Niekaip nevertinu tarybos 
sprendimo . — po posėdžio sake ad
vokato sunūs A. Riabčiukas. Anot jo, 
posėdis yra konfidencialus ir rezul
tatai taip pat slapti 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Susiskaldžiusi 
aiškesnės po 

i r , v r \ r . .,,»-„,, OyJllli J i u i „ . . G 

W a s h i n g t o n , DC, lapkričio 18 
d. („Reuters7BNS) — Praėjus be
veik trejiems me tams po to, kai dau
guma amerikiečių pr i tarė preziden
to George W. Bush sprendimui pra
dėti karą I rake , dabar susiskaldžiu
si šalis vis į sakmiau reikalauja su
mažint i JAV pasaulinį vaidmenį ir 
grąžinti ka r ius namo. 

G. W. Bush politikai Irake šią 
savaitę mes tas JAV Senato iššūkis 
t ė ra simbolinis žingsnis kebliame ir 
politinio susipriešinimo persmelkta
me procese, t ad vargu ar ši Kongreso 
aukštųjų rūmų įs tatymų leidėjų ini
ciatyva paspar t ins viso 153,000 JAV 
karių kontingento išvedimą iš Irako. 

Vis dėlto Senato rezoliucija yra 
akivaizdus ženklas, kad, viena ver
tus , irakiečiai tur i parodyti didesnę 
iniciatyvą iki 2006 metų pabaigos 
savo pačių jėgomis užtikrinti stabi
lumą smurto krečiamoje šalyje ir, 
an t ra , kad G. W. Bush administraci
ja turė tų aiškiau apibrėžti savo tiks
lus ir būdus j iems pasiekti. 

Respubl ikonų kontroliuojamo 
Senato raginimas pasigirdo tuo me
tu, kai Baltieji-rūmai vis agresyviau 
ima pulti savo kri t ikus, kurie teigia, 
kad G. W. Bush administracija ruoš
damasi pradėt i karą su Iraku suk
laidino amerikiečius savo tvirtini
mais apie Saddam Hussein masinio 
naikinimo ginklų keliamą grėsmę. 
Vėliau pasirodė, kad žvalgybos duo
menys, kuriais remesi Baltieji rū
mai , buvo net ikslūs. 

John Mur tha , į takingas demok
ra tas bei Kongreso narys ir jų nuo
monės saugumo klausimais reiškė
jas , kuris anksčiau pri tarė karui, 
ke tv i r tad ien į sukėlė debatus pa
reiškęs, jog JAV kar ius iš Irako bū
t ina išvesti nedelsiant. 

„JAV ka r inėmis priemonėmis 
Irake nebegali nieko daugiau pada
ryti. Laikas grąžinti juos namo", — 
pareiškė J. Mur tha spaudos konfe
rencijoje Kongrese. 

Atstovų Rūmų pakomitečio, ku
ris prižiūri kar ines išlaidas, nario 
pastabos buvo išsakytos po to, kai 
prezidentas G. W. Bush ir viceprezi
dentas Diek Cheney užsipuolė Irako 
karo politikos ir to, kaip prieš karą 
buvo t raktuojama žvalgybine infor
macija, kr i t ikus . 

J. Mur tha . kuris rėmė Irako ka
rą, bet kri t ikavo tai . kaip G. W. Bush 
jam vadovauja, paragino adminis
traciją „nede l s i an t perdislokuoti 
JAV pajėgas". 

•J Murtna v ra Vietnamo Karo 
veteranas , jūrų pėstininkų atsargos 

Amerika nori 
iitikos Irake 
pulkininkas ir abiejų partijų prezi
dentams dirbo kaip patarėjas gyny
bos klausimais. Jis sakė pateiksian
tis rezoliucijos projektą, kuriame 
bus raginama grąžinti JAV pajėgas 
iš Irako „artimiausiu realiu metu". 

Irako karą jis pavadino „į iliuzi
ją įsukta ydinga politika" ir atkreipė 
dėmesį į visuomenės nuomonės pa
sikeitimą karo nenaudai. 

„Amerikos visuomenė toli len
kia Kongreso narius, — sakė jis. — 
Laikas pakeisti kursą. Mūsų kariš
kiai kenčia. Mūsų šalies ateitis pa
vojuje". 

Būtinybę nedelsiant išvesti 
Amerikos kariuomenę j is aiškino 
tuo, kad ji yra smurto šioje šalyje 
priežastis ir jau trukdo normalizuoti 
padėtį. „Mes tapome smurto katali
zatoriumi", — pripažino J. Murtha. 

Amerikiečiai ilgai vengė veltis į 
ginčus apie G. W. Bush strategiją 
Irake, sutikdami su jo argumentais, 
kad invazija Irake esanti po 2001 m. 
rugsėjo 11-osios išpuolių paskelbto 
karo terorizmui esminė dalis. 

Tačiau tokiam visuomenės pri
tar imui vis labiau blėstant, o JAV 
aukų Irake skaičiui kasdien didė
jant, įstatymų leidėjai, kuriems jau 
pradeda rūpėti kitais metais vyk
siantys kadencijos vidurio rinkimai, 
ėmė laisviau kalbėti ir šiuo klau
simu. 

Šią savaitę paskelbta „Gallup" 
nuomonių apklausa parodė, kad net 
63 proc. amerikiečių nepritaria G. 
W. Bush Irako politikai. Tuo tarpu 
2003 metų kovą, tos pačios ,',Gallup'" 
duomenimis, bemaž tiek pat ap
klaustųjų 66 proc. pritarė karui su 
Saddam Hussein. 

Pasak Judith Yaphe, Nacionali
nio gynybos universiteto ekspertės, 
„tai, kas vyksta Senate, rodo, jog abi 
partijos supranta, jog vis didėja su
sirūpinimas šia problema ir kad par
lamentarai negali į tai nereaguoti". 

Tačiau ši buvusi CŽV analitike 
pr idūrė: „Mes neketiname viską 
mesti ir palikti Iraką. Politikai, ku
rie reikalauja grąžinti karius namo, 
patys supranta, jog tai nerealu". 

Reikšminga tai, kad ne tik opo
zicijoje esantys demokratai, bet ir 
paties G. W. Bush Respublikų parti
ja ima reikalauti, kad prezidentas 
pateiktų ataskaitą apie tai, kaip jis 
tvarkosi Irake. 

„Nesvarbu, kaip Baltieji rūmai 
pamėgins išsisukt:, šią savaue. 
Jungtinių Valstijų Senatas jau bal
savo dėl pasitikėjimo karu Irake Ir 
pačiu laiku", — ketvir tad^ra rašo
ma „The New York Times" redak
cinėje skiltyje. 

Senatorius Joseph B:čen sake 
jog tokia neįpareigojančia rezoliucija 
norima paraginti administraciją, 
kad ši paaiškintų, kokios pažangos 
pas:eKta numatant KonKrecm? už
davinius ir pateiktų tų uždaviniu 
vykdymo tvarkaraščiu s 

Anot analitiku prognozių, ar
timiausius dveius-ketvenus metus 
-JAV Dauesros ame 100,000 kariu 
uks IrūKe. nors Konkretus '<a:u . 
skaičius priklausys nuo atitinkamos 

E U R O P A 

RYGA 
Rygoje ir visoje Latvijoje pažy

mimos Latvijos Respublikos paskel
bimo 87-osios metinės. Šventinis ry
tas, kaip paprastai šią dieną, prasi
dėjo ekumeninėmis pamaldomis Ry
gos Katedroje, per kurias prezidentė 
Vairą Vyke-Freiberga paragino susi
rinkusiuosius kartu pasimelsti už 
nepriklausomą Latviją ir jos gyven
tojus. Po pamaldų aukščiausieji ša
lies pareigūnai padėjo gėlių prie 
Laisvės paminklo. Antroje dienos 
pusėje tūkstančiai Latvijos gyvento
jų susirinko pasižiūrėti nacionalinių 
ginkluotųjų pajėgų parado Lapkričio 
11-osios krantinėje. Latvijos Res
publikos nepriklausomybė buvo pa
skelbta 1918 metų lapkričio 18 die
ną per Nacionaliniame teatre įvy
kusį iškilmingą Tautos Tarybos su
sirinkimą. 

BERLYNAS 
Dvi pagrindinės Vokietijos par

tijos penktadienį pasirašė susitari
mą dėl valdančiosios koalicijos su
formavimo ir tokiu būdu, praėjus ly
giai dviem mėnesiams po akivaiz
daus nugalėtojo neišaiškinusių rin
kimų, formaliai atidėjo į šalį dešimt
mečius trukusius savo politinius ne
sutarimus. Paskirtos kanclerės An
gelą Merkei krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai pasirašė doku
mentą, pagal kurį pirmą kartą nuo 
1969 metų bus suformuota „didžioji 
koalicija". Beveik 190 puslapių do
kumente išdėstomas planas paža
boti Vokietijos valstybinio sekto
riaus deficitą, padidinti pardavimo 
mokestį ir skatinti ekonomikos au
gimą vykdant daugelio milijonų eu-
rų vertės investicijų programą. 

KOPENHAGA 
NATO Parlamentinė Asamblėja 

(PA) paragino Baltarusijos autorita
rinį vadovą Aleksandr Lukašenka 
užtikrinti laisvus ir demokratiškus 
šalies prezidento rinkimus 2006 me
tais, garantuoti žmogaus teises ir 
laisves bei nutraukti demokratinių 

jėgų persekiojimą ir šalies militari
zavimą. NATO PA sesijoje priimta 
rezoliucija, kurioje pabrėžiama, kad 
Baltarusija yra tiesioginė NATO ir 
Europos Sąjungos kaimynė, dekla
ruojamas įsipareigojimas reinte
gruoti Baltarusiją ir jos gyventojus į 
Europos demokratinių valstybių šei
mą, apgailestaujama dėl A. Luka
šenka vyriausybės ligšiolinės politi
kos. A. Lukašenka raginamas su
stabdyti blogėjančią demokratijos ir 
žmogaus teisių padėtį, užtikrinti, 
kad kitąmet numatyt i prezidento 
rinkimai būtų laisvi ir teisingi. 

J A V 

WASHINGTON, DC 
Baltųjų rūmų patarėjas nacio

nalinio saugumo klausimais 
Stephen užsiminė, kad nebuvo „The 
Washington Post" žurnalisto Bob 
Woodward informacijos apie CŽV 
agentę Valerie Plame šaltinis. S. 
Hadley, trumpam susitikęs su žur
nalistais Pietų Korėjos Pusan mies
te, kur prezidentas George W. Bush 
dalyvauja Azijos ir Ramiojo vande
nyno regiono šalių vadovų susitiki
me, tiesiogiai nepaneigė, kad buvo 
B. Woodward šaltinis. Vietoje to jis 
sakė matęs spaudos pranešimą, kad 
B. Woodward kalbėjosi su trimis šal
tiniais administracijoje. B. Wood-
ward sakė, kad pirmadienį davęs 
priesaiką liudijo specialiajam proku
rorui Patrick Fitzgerald, kad vienas 
G. W. Bush administracijos aukšto 
rango pareigūnas 2003 metų birželį 
jam atsitiktinai pasakė apie V. Pla
me pareigas CŽV 

RUSIJA 

MASKVA 
Čečėnijos prorusiškos vyriausy

bes vadovas Sergej Abramov nuken
tėjo per kelių transporto įvykį Mask
voje ir buvo paguldytas į sostinės 
Centrines klinikinės ligoninės reani
macijos skyrių, tačiau jis jau atgavo 
sąmonę. Čečėnijos premjeras važia
vo šarvuotu tarnybiniu automobiliu. 
S. Abramov per skubią operaciją bu
vo susiūtas dešinysis inkstas. Taip 
pat sutrenktas visas kūnas, sumuš
ta krūtinės ląsta, plyšo dešinysis 
inkstas, lūžo du šonkauliai. Čečėni
jos premjero pareigas laikinai eina 
vicepremjeras Ramzan Kadyrov. 

•J : \ i 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet.lL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwvs.c8ni9ffofsugefyardbfBastheaith.cx3m 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi-
ropraktika.manualinė terapija, akupunktūra. 

6420 W 127 St #106. Paios Hts, iL 60463 
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, takto, galvos skausmų 

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

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 

Chiropractic & Rehab Cinic 

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

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

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 

s.- T Į į r*į į _"= v - ?% t F į J -^ i i i f%_ >-% 3 : V I , !_/ 

SUSAN T. LYON, M.D. 
Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 
J 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOO^S-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAIL£ SABALIAUSKAS, M.D. 
* A = D ! O L O G £ — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127tr St Ste 20C 

_e~ort . ;i_ 60439 
530 -719^799 

Priklauso Good Gomurital Central DuPage. 
Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d SL Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

Stuburo ir skausmo Egos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-5822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligų 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

ARAS ŽLIOBAf M.D. 
AKILĮ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel 815-741-3220 

Vidaus figos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VI2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

^ 3 ' 
630-852-9400 
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SKELBIME SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Violeta Urmana 
Los Angeles operoje 
Lapkričio — gruodžio mėnesį 

Los Angeles Operos teatre Giacomo 
Puccini operoje „Tosca" pasirodys 
viena garsiausių operos primadonų 
— Lietuvos nacionalinė įžymybė 
Violeta Urmana (Urmanavičiutė). V. 
Urmana atliks pagrindinį Toskos 
vaidmenį, dailininko Cavaradossi 
partija dainuos tenoras Salvatore 
Licitra. 

Vio le ta U r m a n a ( U r m a n a v i č i u t ė ) 

Apie Violetą Urmana britų 
dienraščio „Independent" žurnalistė 
Lynne Walker rašo taip: gimusi 
Lietuvoje 1960 metais, vaikystėje 
Violeta Urmanavičiutė lankėsi gas
troliuojančių operos ir operetės dai
nininkų koncertuose, tačiau dainavi
mas tuomet jos visiškai nedomino. 
Po dvidešimties metų Violeta tapo 
pianiste, tačiau netrukus suvokė, 
kad garsia muzikante nebus: „Esu 
per tingi", — juokiasi Urmana. 

Tuomet Lietuvos Valstybinėje 
konservatorijoje Violeta ėmė studi
juoti dainavimą. 1991 metais, žlun
gant komunizmo režimui Lietuvoje 
Urmana (tada dar Urmanavičiutė) 
ryžosi lemtingam žingsniui, pakei
tusiam tolimesnį gyvenimą: nekal
bėdama vokiškai, neturėdama jokių 
aiškių pajamų ir nežinodama, kur 
apsisoti, ji atvyko į Miuncheną — 
miestą, kuriame ji gyvena ir dabar. 
Čia ji susipažino su Josef Loibl, kurį 
Urmana vadina puikiu dainavimo 
mokytoju. Sodrus Violeto balsas, jo 
valdymas bei tobulas tembras tuoj 
pat atkreipė Bavarijos operos mylė
tojų dėmesį. 

Esminis pokytis jos gyvenime 
įvyko, kai Riccardo Mutti pakvietė 
Violetą dainuoti garsiausioje pa

saulio scenoje — Milano operoje La 
Scala. Dar ir šiandien Violeta prisi
mena, kaip ji stovėjo kiekvieno ope
ros dainininko svajonių scenos už
kulisiuose, žiūrėjo pro užuolaidos 
plyšelį į sausakimšą salę ir niekada 
nesijautė tokia vieniša: ,,Ak tu 
vargše Lietuvos kaimietuke, ką tų 
čia veiki?!", — sukosi jos galvoje. Ta
čiau paskutinę akimirką, prieš ženg
dama tą lemingą žingsnį ir pasirody
dama prieš išrankiausią pasaulio 
publiką, Violeta sau įsakė: „Esi 
didžioji Renata Tebaldi ir tai — tavo 
teatras! Tad ženk scenon ir dai
nuok!" Ir ji uždainavo... 

Šiandien Violeta Urmana (Ur
manavičiutė) dainuoja visose gar
siausiose pasaulio scenose, jos pa
vardę įsirašyti į sezono repertuarą 
bei afišas svajoja kiekvienas operos 
teatras . Pasirodymas su Violeta 
vienoje scenoje daugeliui dainininkų 
gali reikšti esminį karjeros poslinkį. 
Paklausta, ar Violeta įsivaizduoja 
savo gyvenimą kitaip, ji patyli ir 
sako, kad turbūt galėtų būti geru 
vadovu. Ji pasakoja, kaip Lietuvoje 
jai buvo siūlyta kandidatuoti į ša
lies prezidentus. „Niekada taip ska
niai nesijuokiau, — pasakoja Ur
mana. —Tačiau pašnekovai neatlyžo 
ir tikino, kad aš galėčiau preziden
tauti ir dainuodama operoje. Tada aš 
pagalvojau, kad negalėčiau atsi
sveikinti su opera pačiame savo kar
jeros pakilime, tuomet, kai mano 
balsas skamba geriau nei bet kada, 
po to, kai šitiek metų ir jėgų paauko
jau, kad atsidurčiau ten, kur esu 
dabar..." „Be to, — Urmana stabteli 
tarsi ieškodama tikslesnio žodžio, 
— politika yra...", — ji nebaigia 
sakinio, tačiau pasikeitusi veido 
išraiška nusako neigiamą daini
ninkės požiūrį į pateiktą pasiūlymą. 

Į kitą pašnekvo klausimą, ar 
šiandien Violeta — nacionalinė įžy
mybė bei pasaulio garsenybė — tebe
sijaučią lietuve, dainininkė nė ne
stabteli ir neieškodama žodžio ryž
tingai atsako: „Taip taip, žinoma!" 

Violeta Urmana Los Angeles 
Operos scenoje pasirodys lapkričio 
19 ir 27 d. ir gruodžio 1, 4, 7, 10, 15, 
18 d. Plačiau apie ją galite skaityti 
svetainėje v io le taurmana .com. 
operos bilietai parduodami svetainė
je www.LAOpera.com arba tele
fonu 213-972-8001. Plačiau apie 
lietuviškus renginius Los Angeles 
skaitykite svetainėje 

w-ww.LALithuanians.com 

LA LB pranešimas 

Afvvays Wl th F lowers 
• įvairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State St.. Lemont, IL 
801S W . 7 9 St., (ustice, IL 

<\ 
Nemokamas tel . 8 8 8 594-6604 

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

w w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 
• — - • • ' " — - » 

mmi 

http://Joliet.lL
http://wwvs.c8ni9ffofsugefyardbfBastheaith.cx3m
http://www.illinoispain.com
http://violetaurmana.com
http://www.LAOpera.com
http://w-ww.LALithuanians.com
http://www.alwayswithflowers.com
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JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Š m u Ik š tie nė 
2711 West 71 Street, 
Ch icago, IL 60629 
Tei. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

Dantų gydytojai 

KRITIKA IR PATARIMAI 
DĖL RECEPTINIŲ VAISTŲ 

Kai kuriems skaitytojams, pa
mačius žodžius „receptiniai vaistai", 
gal norisi pyktelėjus t ik ranka į 
viską numoti dėl visų neaiškumų 
sąryšio su jais. 

Dėl jų ir žiniasklaidoje yra daug 
kritikos, bet kar tu ir noro padėti 
žmonėms. 

Ši Medicare receptinių vaistų 
programa buvo kur iama, kad pa
lengvintų vyresniesiems vaistų pir
kimo išlaidas. O kai ji buvo sukurta 
ir pradėta vykdyti, ats irado daug 
pagrįstos kritikos dėl jos komplikuo
t u m e 

Paskutiniu laiku ir televizijoje, 
ir radijuje, ir laikraščiuose dėl tos 
programos kartojamas vienas žodis 
„confusing" (maiša t i s , painiava). 
Apklausa parodė, kad tik 35 proc. 
pasisakė suprantą, ar tik iš dalies 
suprantą visus pasiūlymus ir pa
aiškinimus apie receptinius vaistus. 
Visi kiti, ir ne vien tik vyresnieji, yra 
pasimetę informacijos (kar ta is ir 
netikslios) labirintuose. 

Lapkričio 15 d. „Chicago Tri
būne" savo „Business Section" iš
spausdino dvi labai geras lenteles 
apie receptinius vaistus ir pažvelgus 
į jas , daug kas paaiškėja. 

Tos dienos „Chicago Tribūne" 
vedamasis „Medicare and Mass 
Confusion" taip susumuoja padėtį: 

Vyresniesiems nėra reikalo sku
bėti įsirašyti . Prad in is įsirašymo 
laikotarpis, prasidėjęs lapkričio 15, 
tęsis iki 2006 m. gegužės 15. Po to 
daugumai teks mokėti pabaudą, jei 
norės įsirašyti. Tie, kurie nori pasi
naudoti receptinių vaistų programa 
nuo 2006 m. sausio 1, turi įsirašyti 
iki gruodžio 31 . 

Pagal „Chicago Tr ibūne" ve
damąjį, geriausias pa ta r imas yra 
neskubėti ir bandyti surast i visas 
detales prieš įsirašant. Daugiausia 
pagalbos siūloma per www.chica-
gotr ibune .com/medicaredrugs 

Lapkričio 16 „Chicago Tribūne" 
iškel iama dar viena problema -
keliasdešimčiai tūkstančių Illinois 
vyresniųjų buvo pasiųstas Medicare 
laiškas su netikslia informacija: čia 
laikraščio paaiškinimas, kas darytina. 

Jei esate „Senior Care" narys ir 
gavote laišką iš Medicare, kuriame 
sakoma, kad jūs automatiškai esate 
pr i rašomas prie Medicare vaistų 
plano, nekreipkite į jį dėmesio, nes 
tai klaida. Illinois valstija užtikrina 
jums, kad būtumėte automatiškai 
į rašytas į vieną iš dviejų vaistų 
planų, specialiai skirtų „Senior Ca
re" ir „Circuit Breaker" nar iams. 

Jei jums pat inka planas, į kurį 
esate įrašytas, nedarykite nieko, o 
jei patinka kitas planas jūs galite 
jau turimą planą pakeisti tuo kitu. 
Bet prieš tai iki metų galo turite 
paduoti prašymą „Sočiai Security", 
jei ir toliau norite gauti pagalbos iš 
Illinois valstijos dėl receptinių 
vaistų. 

Dėl platesnės informacijos galite 
skambint i Illinois Senior Health 
Insurance Program" (800-548-9034), 
arba Chicago Department of Aging 
(312-744-4016), arba Suburban Area 
Agency on Aging (708-383-0258) 

Lapkričio mėn. „AARP Bulletin" 
pateikia daug suprantamų ir nau
dingų paaiškinimų dėl Medicare 
receptinių vaistų. Ten suminimi 6 
faktai: 

1. Kiekvienas asmuo turint is 
Medicare apdraudą, nepaisant jo 
pajamų ar sveikatos, gali įsirašyti į 
Medicare receptinių vaistų pro
gramą. 

2. Įsirašymas nėra privalomas. 
3. Įs irašant reikia pasirinkti 

vieną iš daugelio privačių vaistų 
planų, kurie yra Medicare patvirtin
ti. 

4. Ribotas (mažas) pajamas tu
rintieji gali gauti „extra help" ir 
jiems reikės labai mažai mokėti. 

5. Jei jūsų vaistų išlaidos yra 
labai didelės, Medicare tais metais 
užmokės 95 proc. už jas, bet yra sąly
ga, kad pirmiau jūs pats turėsite 
nus ta ty tą sumą už vaistus būti 
užsimokėjęs. 

6. Jei turite gerą vaistų ap
draudą, jums nereikia naujos, bet 
galite ją palyginti su siūlomomis. 

Norint gauti daugiau pagalbos, 
AARP siūlo: 

1. Medicare hotline 800-633-
4227 

2. www.medicare.gov (čia pa
lyginami vaistų planai, kainos, 
pateikiami faktai keliomis kalbo
mis). 

3. Dėl „extra help": 800-772-1213 
arba www.socialsecurity.gov 

4. Norint sužinoti jūsų gyve
namos valstijos telefoną „State 
Health Insurance Counseling Prog
ram" (SHIP). skambinti 800-
677-1116 arba kompiuteryje 
w w w . shiptalk.org 

5. Dėl AARP knygelių „The New 
Medicare Prescription Drug Covera-
ge. What You Need to know" ir 
„Extra Help for People with Limited 
Income", skambinti 888-687-227 
arba wwrw.aarp.org/medicarerx 

6. Dėl įvairių klausimų 
www.aarp.org /bul le t in arba 

www.medicarerights .org 
Dar viena žinute Čikagoje gy

venantiems: 
Southwest Senior Center, 6112 

S. Kedzie (telef. 312-747-0440), 
pradedant lapkričio 15, kiekvieną 
antradienį, nuo 9:30 iki 11:30 vai. 
ryto konsultuoja pavienius žmones 
dėl Medicare receptinių vaistų. 

Prieš einant, susirinkti reikėtų 
visą reikalingą medžiagą (turimą 
apdraudą, vaistų sąrašą, vaistinės 
pavadinimus ir pan.) ir paskambinti, 
ar tą dieną konsultacijos vyks. 

(bus daugiau) 
(Medžiaga - pagal „Chicago Tri

būne" ir „AARP Bulletin") 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
WillowbrooR, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

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

viso ve ido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 

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

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

- Lufthansa J / J :'nnr?js 
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http://wwrw.aarp.org/medicarerx
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„DRAUGO" MECENATŲ 
SUKAKTIS 

Dr. Nelė ir Gerardas Juškėnai , 
plačiai Cleveland, OH, telkinyje 
žinomi lietuviai nuo pat čia įsikūri
mo pradžios, a tvykus į JAV po 
Antrojo pasualinio karo iš pabėgėlių 
stovyklos Vokietijoje. 

Dr. Nelė — viena iš Ohio Lietu
vių gydytojų draugijos steigėjų, 
aktyvi skautininkių daugovės narė, 
be tiesiogio medicinos praktikos dar
bo, daugeliui savo tautiečių padėjo ir 
tebepadeda spręsti medicinos prob
lemas — patar imais bei parama. 

Gerardas — vyr. skautininkas, 
Uolus ir geras fotografas, kurio nuo
traukomis puošiasi „Dirva", „Drau
gas", „Skautų aidas" ir kita spauda. 
Jo straipsniai paįvairinami paties 
darytomis įdomiomis nuotraukomis. 
Ir su šiuo vertingu įnašu į išeivijos 
lietuvių spaudą Gerardas Juškėnas 
j au ta lkina pusšimtį metų. 

2005 m. lapkričio 20 d. šie J a u 
navedžiai" prisimena savo 65 metų 
vedybinę sukaktį. Nežinau, ar 65 m. 
sukaktis turi specialų pavadinimą, 
kaip 25 metų vadinama sidabrine, 
50 metų — auksine, 75 — deiman
tine... Tačiau dr. Nelę ir Gerardą 

Juškėnus nuoširdžiai sveikiname, 
ka r tu sulaukus tokios brandžios 
sukakties. 

Jų dukros, Meilė ir Ramunė, ir 
jų du sūnūs bei penki proanūkai su 
meile prisimena tėvų nueitą, ilgą ir 
nelengvą gyvenimo kelią, pasiauko
jimą, ryžtą, žengiant -į nežinomus 
ateities tolius. 

Š.m. lapkričio 13 d., sekmadienį 
po šv. Mišių, Šv. Jurgio parapijos 
salėje, kur buvo švenčiama rudens 
sugrįžtuvių šventė, jubiliatai savo 
artimųjų tarpe gražiai šią vedybų 
sukaktį prisiminė. Abu Juškėnai yra 
uolūs, savo darbu bei auka Šv. 
Jurgio parapiją remiantys, parapi
jiečiai. 

„Draugo" skaitytojai Cleveland 
mieste bei apylinkėse su pagarba šia 
proga vėl prisimena dr. Nelę ir 
Gerardą Juškėnus, kaip šio dien
raščio fondo mecenatus, jau iki šiol į 
Draugo fondą įnešusius 6,000 dole
rių dovaną. Visiems gerai žinoma, 
kad mūsų spauda be panašių ge
raširdžių rėmėjų žymiai greičiau 
turėtų užbaigti savo kilnią misiją 
išeivijoje. V. R. 

Šis tas apie madas 
Nijolė 

2005 M. — RUDUO—ŽIEMA 
MOTERIMS 

Kadangi dėl įvairių priežasčių 
vėluoju su s t ra ipsn iu , nu ta r iau 
pateikti t ik šio sezono „griaučius" — 
santrauką. 

:sis sezonas y ra p r i e d ų ir 
p a p u o š a l ų laikotarpis. 

Pagrindinius priedus ir papuo
šalus sudaro: 

diržai — ant megztinių ir ap
siaustų, juosiami per patį liemenį; 

bot a i i r b a t a i Botus derina net 
su vakarine apranga, ko aš nepa
tarčiau; 

r ank inuka i : 
j v ..j i r i ;•) s p a I vės pirštinaitės; 
papuošalai — daugiaeiliai 

karoliai, apyrankės („rinkės") ant 
rankų, laikrodukai ir, žinoma, ap
daila ant paties rūbo. 

Su pergale grįžo juoda spalva. 
Ja i įkandin seka v io let inė . 

Perspėju: prie gelsvo atspalvio 
šviesų violetinės spalvos dažnai 
supilkėją. 

Svarbiausius įvaizdžius sudaro: 
(J i i -n inc M i k n u t c ; 
K M M i umi ii.H su si jonėl iu; 

D*-. Seie i- Gerardas juškėnai. 

,, Draugo redakcija, administracija ir darbuotojai, kartu su 
Draugo fondo direktorių taryba, nuoširdžiai jungiasi prie 
sveikinimų dr. Nelei ir Gerardui Juškėnams šios gražios vedy
binės sukakties proga. Linkime dar daug metų kartu praleisti ir 
sulaukti deimantinės — 75 metų — vedybų sukakties! 

VYRAMS 
Megzt in ia i — ypač priekyje 

segami („cardigans"); 
botai („biker boots"), žinoma, 

tik ne su išeigine eilute; 
l i emenės ; 
aksominiai švarkai. 

Viktorijos laikų baltos palai
dinukės (bliuskutės); 

kailiniai švarkeliai, liemenės ir 
šalikai; 

megztiniai; 
puošnūs, apdailinti trumpoki 
švarkeliai. 
Medžiagos turtingos, siuvinėtos, 

įvairiai išpuoštos. Karaliauja akso
mas! 

Grįžo matinės kojinės („tights"). 
Juodoms skiriamas didžiausias 
dėmesys. 

Mūsų individualumas šį sezoną 
pasireikš, kaip mes derinsime prie
dus ir papuošalus. 
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VEIKSMAŽODŽIŲ PRIEŠDĖLIAI 
IR JŲ REIKŠMĖS KAITA 

ANTANAS KLIMAS 

Visos indoeuropiečių (toliau: 
ide.) kalbos turi t am tikrą skaičių 
kalbos dalelyčių, kurios yra varto
j amos sudaryt i kitokios reikšmės 
žodžius. Viena jų grupė, kur tos kal
bos dalelytės yra pridedamos prieš 
žodį, vadinasi priešdėliai. Pvz., / + 
lipti> įlipti, iš + lipti> išlipti ir 1.1. 

Beveik visi šie priešdėliai yra ir 
prielinksniai. 

Lietuvių kalboje daug įvairių 
priešdėlių yra vartojami daiktavar
džių, būdvardžių ir prieveiksmių 
daryboje: ateitis, praeit is , palikimas, 
pamažu ir t.t. Lietuvių kalbos san
daroje šia prasme išsiskiria veiks
mažodis: lietuvių kalbos veiksma
žodžiai gali turėti t ik 12 priešdėlių 
(toliau 12 v. pv.): 

ap(i)-, at(i)-, į-, iš-, nu-, pa-
par-, per-, pra-, pri-, su-, už-

Beveik visi šie 12 v. pr. yra ir 
prielinksniai: į, iš , per , su, už. Ap 
— yra su t rumpintas iš apie, n u — 
yra san t rumpa iš n u o , p ra — yra 
k i tas balsių kaitos laipsnis iš pro, o 
par — yra tarmiškas pas . Tik at(i) 
— netur i tikro prielinksnio atitik
mens. 

Kadangi šie 12 v. pr. yra varto
j ami — spėjama — nuo ide. pro
kalbės laikų (ca. 2500 pr. Kr.), tai 
per tuos 4500 metų jų reikšmės 
keitėsi , kar tu keitėsi ir veiksma
žodžių su priešdėliais reikšmės. 

Tik keli pavyzdžiai: plgk. duoti 
ir parduoti, vykti ir įvykti, leisti ir 
apleisti ir t.t. 

Žinoma, tokių didelių reikšmės 
pasikeitimų rasime ir kitose ide. kal
bose. Pvz., vok. bringen „atnešti" ir 
umbringen „užmušti, nužudyti". 

Daug lietuvių kalbos judesio 
veiksmažodžių gali būti vartojami su 
visais 12 v. pr. Pvz., eiti: apeiti, 
ate i t i , įeit i , išeit i , nueiti , paeiti, 

pareiti, pereiti , praeiti, prieit i , 
sueiti, užeiti . 

Čia ir prasideda sunkumai, ypač 
nelietuviams, negimtakalbiams, nes 
kai kurie lietuvių kalbos veiks
mažodžiai „eina" tik su 11, 10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ir 0 iš tų 12 v.pr. 

Todėl čia ir surašysime svar
biausius tų 12 v. pr. vartosenos atve
jus . 

1. Kai jau minėjome, beveik visi 
lietuvių kalbos judesio (iš vienos 
vietos į kitą) veiksmažodžiai gali 
būti vartojami su visais 12 v.pr.: 
eiti, bėgti, lėkti , skristi, važiuoti , 
vežti, slinkti, šliaužti, plauti ir 
t.t. 

Deja, ir čia yra išimčių. Pvz., 
vykti vartojamas tik su 6 priešdė
liais: a tvykt i , įvykti, i švykt i , 
nuvykti , pavykti, parvykti. 

Panašiai „elgiasi" ir keliauti: 
apkeliauti, atkeliauti, iškel iauti , 
nukel iaut i , pakel iauti , parke
liauti, perkeliauti (7). 

2. Beveik visi lietuvių kalbos 
veiksmo veiksmažodžiai irgi gali 
būti vartojami su visais 12 v. pr.: 
mesti, nešti , pirkti, sukti, verst i , 
kirsti ir t.t. 

Bet ir čia yra išimčių. Pvz., labai 
senas (paveldėtas iš ide. prokalbės) 
veiksmažodis imti eina su 11 v. pr., 
bet yra nevartojamas su priešdėliu 
par —. Ergo: nėra *parimti! 
(Nesumašykime šio *parimti su 
parimti „pasiremti ranka"). 

3. Lietuvių kalboje yra apie 400 
vad. mažybinių (akimirkos veiksmo) 
veiksmažodžių su galūne — telėti: 
spustelėti, stuktelėti, šyptelėti, 
ūgtelėti... 

Šie mažybiniai veiksmažodžiai 
niekuomet „neina" nė su vienu iš tų 
12 v. pr. 

4. Lietuvių kalboje taip pat yra 
viena gana didelė veiksmažodžių 
grupė, kurios veiksmažodžiai labai 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

Fax. 718-423-3979 
. E-mail: vyttours@earthlink.net 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

jaunieji AmeriKos įietuviuKat ne tik mokosi lietuviškai kalbėti, bet ir giedoti 
bei dainuoti: Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, lemont, I L, sekmadie
niais 9 vai. Mišiose gieda vaikų choras „Vyturys", vadovaujamas muz. Dariaus 
Poltkaičio. Prie mikrofono — Andrėja S ii i Qn aite. I. Tifūnėlienės nuotr. 

retai vartojami su vienu (kartais su 
dviem) iš tų 12 v. pr. Tai yra vad. 
tarptaut inia i veiksmažodžiai su 
galūne -uoti: deleguoti , demon
struoti , d i skr iminuot i , dis lo
kuoti, inkorporuoti , koordinuo
ti, organizuoti , redaguoti ir t.t. 

Tačiau ir čia yra viena kita 
išimtis: pvz., galima sakyti: suorga
nizuoti , sukoord inuot i , pade
monstruot i , paredaguot i , per
redaguoti, suredaguoti . . . 

5. Lietuvių kalboje mes rasime 
dar vieną grupę veiksmažodžių, 
kurie retokai vartojami su vienu 
kitu iš tų 12 v. pr. Čia duosime kelis 
pavyzdžius: atgailauti , atstovauti , 
dalyvauti, plėšikauti , santykiau
ti, vergauti ir t.t. 

Bet ir čia vienas kitas lietuvis 
gal pavartos tokias formas: pa-
plėš ikauti , išplėšikauti; paver-
gauti, i švergauti ir pan. 

6. Taip pat lietuvių kalboje mes 
aptiksime panašią, gana didelę 
veiksmažodžių su galūne -auti, 
grupę. Šis grupės veiksmažodžiai 
gali būti vartojami tik su priešdėliu 
pa-: atostogauti , pietauti, pusry
čiauti, še imininkauti , vadovauti , 
vakarieniauti ir pan. 

Bet ir čia yra išimčių: parei
kalauti, išreikalauti... 

7. Viena gana didelė lietuvių 
kalbos veiksmažodžių grupė yra 
tokia, kurios veiksmažodžiai varto
jami tik su vienu ar vienu iš tų 12 v. 
pr.: 

1. abejoti: paabejoti, suabejoti... 
2. akti: apakti , užakti... 
3. ašaroti : paašaroti , (apsi

ašaroti)... 
4. bausti: nubausti, pabausti... 
5. belsti: pabelsti, subelsti, pri-

belsti (?).. 
6. didinti: padidinti... 
7. drįsti: išdrįsti, pradrįsti... 
8. dubti: įdubti, išdubti... 
9. dužti: įdužti, sudužti... 
10. laimėti: pralaimėti... 
11. mėgti: pamėgti... 
12. regėti: praregėti... 
13. sklisti: išsklisti, pasklisti... ir 

t.t. 
8. Tuo tarpu mes „suradome" tik 

tris lietuvių kalbos veiksmažodžius, 
kurie, gal ima sakyti, yra labai 
„pasipūtę, išdidūs" ir nenori „su
sidėti" nė su vienu iš tų 12. v. pr.: 
geisti, grėsti, girdėti (visi prasideda 
su g-!). 

Bet reikia čia pat pastebėti, kad 
yra vartojamos tokios priešdėlinės 
formos: užsigeisti, nepri gir dėti... 
Tokios formos, manoma, atsirado dėl 
sangrąžinės dalelytės - s i - ir neigi
nio n e -

(„Draugo" skaitytojai gal suras 
daugiau tokių „viengungių"...) 

9. Labai daug lietuvių kalbos 
veiksmažodžių, kaip mes jau 
minėjome, vartojamas su 11, 10, 9, 8. 
7, 6, 5, 4, 3, 2 ,1 iš tų 12 v. pr. Čia keli 
pavyzdžiai: 

jaust i : atjausti, nujausti, pa

jausti, prijausti, užjausti (5). 
snigti: apsnigti, įsnigti, pa

snigti, prisnigti, užsnigti (5). 
skelbti: apskelbti, paskelbti (2). 
melžti: atmelžti, išmelžti, nu-

melžti, pamelžti, primelžti (5). 
virti: apvirti, atvirti, išvirti, nu

virti, pavirti, pervirti, privirti, suvir
ti, užvirti (9). 

siusti: atsiųsti, išsiųsti , nu
siųsti, pasiųsti, persiųsti, prasiusti, 
prisiųsti (7), ir t.t. 

Lietuvių poetai bei rašytojai 
kartais labai įdomiai pavartoja 
vieną kitą iš šių 12 v. pr. 

Kas mėgsta skaityti lietuvių 
poeziją bei prozą, gali prisirinkti 
įdomių tokios vartosenos pavyzdžių. 

Lietuvių kalbos tarmėse tie 12 v. 
pr. yra vartojami labai įvairiai, bet 
bendrinėje kalboje šie 12 v. pr. esti 
vartojami daugmaž taip, kaip yra 
rašoma šiame straipsnyje. 

10. Kai kurie kalbininkai galvo
ja, kad prie tų 12 v. pr. reikėtų 
priskaityti dar keturias dalelyes: 
t e - , be - , ne-, s i - . 

Pvz., Jis dar tebegyvena Vil
niuje. Mes jau seniai nebegyvename 
Kaune. Jie jau nebesitiki nieko 
naujo. 

11. Yra lietuvių kalboje keletas 
priešdėlėtųjų veiksmažodžių, ku
riuose pats veiksmažodis jau yra 
taip pasikeitęs, kad jis vienas atski
rai jau nėra vartojamas. Čia duo
sime porą pavyzdėlių: 

pajėgti: nevartojama *jėgti, bet 
yra jėga, pajėgus ir pan. 

pažinti: nevartojama *žinti, 
bet yra žinia, žinoti ir pan. 

12. Reikėtų paminėti dar vieną 
veiksmažodžių darybos atvejį: vie
nas kitas lietuvių kalbos veiks
mažodis vartojamas su dviem (ir 
daugiau) priešdėlių: 

pažinti: išpažinti, pripažinti , 
prisipažinti, neprisipažinti... 

duoti: parduoti, išparduoti, išsi-
parduoti... Čia lyg „siūlosi" pamini
mas toks ilgas žodis: nebeišsipar-
davinėti. 

Tarp kitko, ilgiausias lietuvių 
kalbos žodis esąs toks: nebeprisi-
kiškiakopūstaudavome (12 skieme
nų!). 

13. Senojoje lietuvių kalboje 
(XVI-XVII a.) kai kurie veiks
mažodžiai būdavo vartojami su dau
giau iš tų 12 v. pr. Taip pat ir tau
tosakoje: pasakose, dainose, legen
dose, padavimuose, mįslėse ir pan. 
Lietuvių kalbos tarmėse ir dabar 
tokių atvejų pasitaiko. 

14. Kaip matėme, priešdėlis pa 
— yra dažniausiai vartojamas. 
Beveik su visais veiksmažodžiais, 
išskyrus mažybinius veiksmažo
džius su galūne — telėti. 

15. Įdomus dalykas yra tai, kad 
iš tų 12 v. pr. tik vienas per — yra 
visuomet (!) kirčiuojamas: perkelti , 
perkėlė , perkeis , p e r k ė l ę s , per 
kel tas , perkėlimas, persikėl imas, 
persikėlusieji ir t.t. 

• 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
krakc 
į.Akun.Įn< 

D rakė 
Did 

lt Again! 
<*2*V £quai ^touamg Opportunity 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

E •čm , L 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-746-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reaitor 

GREIT PARDUODA 
First L a n d m a r k Realty 

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 

Iry.'i.v^ri 
IBAMtceR3 

\TIAI 
BROk • 

VIDA M. t=LP 
SAKEVICIUS 

u 

Rea i E s t a t e C o n s u i t a n t 
Nekilnojamojo turto pirki

mas, pardauimas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

• 

1-2 

SIŪLO IŠNUOMOTI 
VVoodridge 
mieg. naujai 

1 mieg.— 
2 mieg. — 
1 mėnuo 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
-S670-S710; 
-S770-S810. 
nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

[VAIRUS 

* Moteris ieško (perka) darbo su gyvenimu 
žmonių priežiūroje. Tel. 773-807-4472. 

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

* Moteris gali prižiūrėti vaikus ir pagyvenu
sius žmones arba pakeisti naktimis. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 815-609-3465 arba 
815-531-2031 

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. 
Kalba angliškai, vairuoja automobilį, turi patir
ties ir rekomendacijas. Tel. 773-374-1324. 

* Moteris gali pakeisti bet kurią savaitės die
ną. Tel. 847-722-7212. 

* 55 m. moteris ieško darbo su gyvenimu. 
Kalba angliškai, vairuoja, turi žalią kortą. 
Atlyginimas ne mažesnis S 100 per dieną. 
Tel. 773-816-6947. 

* Moteris gali pakeisti kelis arba 6 mėnesius 
senelių priežiūroje. Laisvai kalba angliškai. 
Te! 414-873-8193. 

* 42 m. medikė ieško darbo senelių prie
žiūroje su gyvenimu arba gali išleisti 2 mėn 
atostogų. Vairuoja, turi rekomendacijas. Tel. 
702-238-9668 

* Moteris, susikalbanti angliškai, mokanti 
lenkų ir rusų kalbas, ieško darbo su gyvenimu 
7 dienas savaitėje slaugyti ligonius. Turi 7 
metų darbo patirtį ir gerą rekomendaciją. 
Automobilio nevairuoja. Tel. 847-809-8467. 
847-837-1453. 

* Moteris gali pakeisti kas antrą savaitgalj 
senų žmonių priežiūroje Dovvners Grove ir 
aplinkiniuose rajonuose. Tel 630-723-9905. 

* Dažytojas ieško darbo, gali profesionaliai 
ir nebrangiai išdažyti jūsų butą ar namą. 
atlieka vidaus remonto darbus. Tel. 708-606-
5192 

PfrKMANfcNT RISIDI NI t'ARI) 
- O V . 2007 

<?>•«.- &«***> LOTERIJA 
<**% T ~ **$KE?$UOdAM£ 
-m * FOTOOftAFUOJAME 

iiŽRtOOME ANKETĄ 
• r - ?3-*< 

QntU9£ 2! 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

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

[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 

Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900/ 

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

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

Call Comfort keepers 
847-215-8103. 

Exper ienced CNA or H o m e H e a l t h 
A ide n e e d e d . 

Mušt have valid proof to work in the 
United States. Mušt speak English & dri-
ving a plūs. Come & go or Hve-in. Also 

need exp. Baby/child care vvorkers. 
Call VVJIiie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
LECAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
S8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

PARDUODA 

Parduodami visi 37 tomai 
Lietuvių Enciklopedijos. 

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

stovyje. Kaina S400. 
Tel. 7 7 3 - 7 3 5 - 1 0 2 4 

D Ė M E S I O ! 

N e s e n i a i a t v y k o t e , i e š k o t e 
d a r b o a r b u t o , 

t a č i a u s k e l b t i s l a i k r a š t y j e 
b r a n g i a i k a i n u o j a ? Ne b ė d a . 

D R A U C A S j u t u s k e l b i m ą 
i š s p a u s d i n s n e m o k a m a i . 

T e r e i k i a p a s k a m b i n t i 
t e l 7 7 3 S 8 5 9SOO a r 

u ž s u k t i j D R A U G O 
a d m i n i s t r a c i j a a d r e s u 

4 S 4 S W 6 i St . , 
C h i c a g o . IL 6 0 6 2 9 . 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

S T A T E F A R M INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL 

708-423-5900 

•,*.' «»**» STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS ER 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

HUTO, NRMHI, UERSLRS, 
SUEIKHTfl, GVUVBĖ 

Aukšto lygio , T •»•«•. , 
aptarnavimas, A l I \ | A 

patikimas a t l l 1 A 

S GRINKEVIČIUS 
atmosfera I N S U R A N C E A G E N C Y 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes nemoka
mu tel: 800-374-1111 

Kraustymosi paslaugos 

PACKING & MOVING 
Ilgametis profesionalus 

įpakavimas ir kraustymas. 
GEDIMINAS 
708-387-9144 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 
Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzje Cricago, IL 60629 
Prekyba, rstaiavimas, aptarnavimas 

Licensed — Bonded— Insured 

7 dienos 
per savaitę 

773-778-4007 
773-531-1833 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded'' 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šlifuoti parketą ir lakuoti 
7 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
7 kv. pėda $1.75. 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

ĮVAIRUS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

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

Tei. 630-427-0929; 630-935-5073 
i-VI nuo 8 v . r . - 10 v.v. 
VH nuo 10 v.r. - 9 v.v. 

Pri imami maisto užsakymai pobūviams 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

ieškome senesnių kaip 1980 m. 
automobil ių, motociklų ir jų 
detalių, bet kokiame stovyje. 
Atsilyginsime. Free tovving. 

Iš a n k s t o d ė k o j a m e . 

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

Atnaujinu baldus, keičiu gobe
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus. 

Tel. 708-467-0654 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RUKMESTS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 

aboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

Skelbimų skyriaus 
te l . 1 -771-585-9500 

• : " : • : y ; : : • ^ ^ ^ : \ • : ^ v^ : • x •>^ : x ^^^ 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir Įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetaine — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p 

file:///TIAI
mailto:agrinkev@amfam.com
http://www.racinebakery.com
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Premjera 
AUGUSTINAS GRICIUS 

„PALANGA" 
2 dalių, 10 paveikslų komedi ja 

Režisierė - 2005 m. Kultūros premi jos laureatė 
I LONA ČIAPAITĖ 

Gruodžio 3 d., šeštadienį, 4 vai. p.p, 
j a ^ n i ^ o centre 5620 S C a - e ^ o - t A,e . CKcagc 

mHmmmmmmmmmmmmm 

Tai ne pi rmas režisierės lionos Čiapaitės pastatytas spek
takl is Čikagoje Š: kartą režisierė r aktoriai kviečia ž iūrovus 
pabuvot i Palangoje. Palanga yra Palanga Cia ir jūra ir rneiiė, 
ir įvairiausi nuotyk ia i , c kartais ir Kurioziškos situacijos. 

Bil ietai pa rduodami „Seklyčioje". Bil ieto kaina - 10 d o l . 

v v 

SIŪLOMAS LASiSOS SKONIO GĖRIMAS 
Gėrimų gurmanams , kuriems 

pabodo gazuotieji kalakuto ar pupų 
skonio ir kvapo gėrimai, šiais metais 
JAV angliarūgštės prisotintų gėrimų 
gamintoja „Jonės Soda Co" siūlo 
naująjį kvapą — lašišos. 

Seattle bendrovė, nustebinusi 
vartotojus per pastaruosius du 
atostogų sezonus kalakuto skonio ir 
kvapo gėrimais, teigė šiais metais 
siūlanti oranžinės spalvos žuvies 
kvapo gėrimą. 

Lašišos aromato gazuotas gėri
mas įeis į 13 JAV dolerių kainuojan
tį „regioninį atostogų paketą", kurį 
sudaro ir kiti neįprasto skonio ir 
kvapo gėrimai, tokie kaip kalakuto, 
kukurūzų, brokolių, pekano riešutų. 
Šie penki gėrimų buteliai pardavinė

jami vietos regione, o kitas panašus 
„atostogų paketas", kurį sudaro 
briuselinių kopūstų, žolelių, span
guolių bei moliūgų skonio ir kvapo 
gėrimai, siūlomi visoje šalyje. 

Bendrovės generalinis direkto
rius Peter van Stock, kuris įkūrė 
Seattle gėrimų bendrovę, pardavinė
damas tradicinius gazuotus gėrimus 
bei gėrimus su egzotiškais kvapais , 
tokiais, kaip neprinokusių obuolių, 
meliono ir kitus, sakė, kad „svar
biausia, jog mes galime pasijuokti iš 
savęs". 

Paklaustas, ar jam pačiam pa
tinka jo naujasis lašišos kvapo gėri
mas, P. Stock atsakė, „negaliu pa
baigti gerti vieno buteliuko, tiesiog 
negaliu". ELTA 

TARNAUTOJAI GALI MEGZTI 
MEILĖS ROMANUS 

Vokietijoje prekybos t inklas 
„VVal-Mart" teisme pralaimėjo bylą, 
iškeltą dėl meilės romanų tarnybos 
metu draudimo. Diuseldorf regiono 
pramonės teismas pritarė žemesnio, 
Vupertal miesto teismo sprendimui, 
kad bendrovė, įdiegdama savas eti
kos taisykles, pažeidė Vokietijos 
įstatymus. „Wal-Mart" mėgino įves
ti 28 puslapiuose išdėstytas etikos 
kodeksą, pagal kurį draudžiami „gei
dulingi žvilgsniai ir dviprasmiški 
juokeliai", taip pat ir „seksualūs bet 
kokio tipo ryšiai". „Taip pat negali
ma turėti ryšiu su asmeniu, kuri? 
galėtų turėti Įtakos jūsų tarnybai. 
arba kurio tarnybą jūs galėtumėte 
lemti", — sakoma kodekse 

wWal-MartT ' dar nurodė savo 

10,500 darbuotojų pranešinėti „karš
tuoju" telefonu apie atvejus, kai 
pažeidžiamas kodeksas, var tojamas 
alkoholis arba narkotikai. Tačiau ir 
šią iniciatyvą teismas uždraudė. 

Pasak teismo, asmeninius san
tykius nusakančios taisykles, dažnos 
Jungtinėse Valstijose, nea t i t i nka 
Vokietijos darbo įstatymų. Norint 
jas įteisinti, būtina sudaryti sutar t is 
su regiono darbo taryba. 

„Wal-Mart" administracija gynė 
savo iniciatyvą — esą šitaip norėta 
apsaugoti savo darbuotojus nuo 
lytinio priekabiavimo. Bendrovė dar 
gali užprotestuoti Diuseldorf teismo 
sprendimą Federaiiniame darbo 
teisme Erfurte. 

CV.KJ 

KLAUSYKIT VEL, LYG PIRMA KARTA 

$::#: 
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Informacija — 
Aldonos 

Stempužienes 
t i nk la lapy je : \ ?Ęg CD ga i ima užsisakyti in te rne te : 

w \vw.a ldonad iva .com amazon.com. cdbaby.com 

CD pastų užsakymai siunčiami; Aidona Stempužis, 4249 Lam-bert 
Rd., Cieveiand OH, 44121 USA. Čekis Tašomas Aldona Stempužis. 
Kaina 20.00 dol. iškaitant siuntimo išlaidas. 

;x:x:::::::x::,.:: * . - - - - • • • :;;;:;:;;::;:;.;::::.-;.:.;:;::.; ::x;::'::::-:/:::::-:.::;:::::::::::;::::::: 

Švenčių proga dovana — populiarių operų arijos — „Carmen", 
Trubadūras", „Don Carlo", „Samsonas ir Daiila" bei kitos. 

1969 m. įrašas Stuttgart dabar skamba kompaktinėje plokštelėje. 
Nusiųsim, kur nurodysite, net i Lietuvą. 

Maria Pappas 
Cook County Treasurer 

Pay property taxes Online year-round! 
• • • • • • • • • • • • • • • 

visit 

cookcountvtreasurer.com 
FOR PAYMENT STATUS, REFUND 1NFO & EXEMPTION H1STORY 

•24-Hour Automated Phone System • (312) 443-5100 • 
• English i Spanish ! Polish • 

or 
• cookcountvtreasurer.com • 

BRANGIAI PARDUOTAS LAIKRODIS 
Privatus Šveicarijos muziejus už 

2,54 mln. Šveicarijos frankų (5,5 
mln. litų) įsigijo auksinį „Patek Phi-
lippe" kišeninį laikrodį, laikomą 
vienu svarbiausių XX amžiaus laik
rodžių, pranešė aukcionų namai 
„Christie's". 

Aštuoner ius m e t u s gamintas 
laikrodis, pramintas „Didžiąją kom
plikacija", 1919 metais buvo prisaty-
tas Henry Graves jaunesniajam — 
New York finansininkui, rungty

niavusiam su automobilių gamintoju 
James Ward Packard. 

Per pirmadienį vakare Ženevoje 
įvykusį aukcioną šis laikrodis sukėlė 
tikrą dalyvių kovą ir pasiekė kainą, 
kuri buvo didžiausia, sumokėta už 
laikrodį per „Christie's" istoriją. 
18—os karatų aukso laikrodis turi 12 
funkcijų, arba „komplikacijų", įskai
tan t nuolatinį kalendorių ir Menulio 
fazių rodymą 

BNS 

http://aldonadiva.com
http://amazon.com
http://cdbaby.com
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4545 WEST 6 3 r d STREET 
CHICAGO, l t 60629 
Tel: T73-585~950G 

DRAUGO FONDO IŽDININKO 
PRANEŠIMAS 

DF NARIŲ XII SUVAŽIAVIME ČIKAGOJE 
Sveikinu visus Draugo fondo su

važiavimo dalyvius ir dėkoju vi
siems nuolatos remiantiems Draugo 
fondą įnašais. Kapitalo investavimų 
pelnu fondas paremia „Draugo" lei
dybą. 

Draugo fondo finansinės 2004 
m. ir 2005 m. pirmojo pusmečio 
apyskaitos nariams buvo išsiuntinė
tos su kvietimu į suvažiavimą arba 
gaunamos suvažiavime. Čia jų ne
skaitysiu. Tik atsakysiu į klausimus, 
jei tokių būtų. 

Šiuo metu DF kapitalas suside
da iš 1,277,000 dol. įnašų. Šių metų 
pavasario vajus atnešė 17,455 do
lerius. Rudens vajus, iki dabar, 
atnešė 20,400 dolerių. Laukiame jų 
daugiau iki vajaus pabaigos. Inves
tavimų portfolio 2005.09.30 buvo 
929,595 doleriai ir banko sąskaitoje 
— 10,662 doleriai. Iš DF kapitalo 
„Draugui" išmokėta 1994 m. — 
27,000 dol., 2002 m. — 50,000 dol., 
2003 m. — 70,000 dol., 2004 m. — 
110,000'dol. ir 2005 m. — 142,000 
dol. Tai sudaro 405,000 dol. iš kapi
talo „Draugo" leidybos paramai, prie 
gauto investavimų pelno. Šiais 
metais „Draugui" išmokėjome 

180,000 dol., turint tik 32,000 dol. 
pelno iš investavimų. Investavimų 
pelnas buvo tik 3.2 proc. Per 12 metų 
„Draugo" leidybai išmokėjome 
959,567 dolerius. 

Jei JDraugo" leidybos finansinė 
padėtis nepagerės, jei investavimų 
pelnas nepakils, jei DF vajų įnašai 
nepadengs išmokėjimų iš DF pagrin
dinio kapitalo, „Draugo" paramai 
teks panaudoti daugiau negu 5 proc. 
nuo kapitalo. 

Draugo fondo iždą, jo finansines 
apyskaitas, išlaidų bei pajamų pa
teisinamus dokumentus kas metai 
tikrina DF Kontrolės komisija prieš 
metinį narių suvažiavimą. Kontrolės 
komisijai ir investavimų brokeriui 
Gyčiui Kavaliauskui reiškiu padėką 
už atliktą darbą. 

Fed. 990 formas užpildo Vytas 
Paškus. Visos aukos Draugo fondui 
yra nurašomos nuo federalinių mo
kesčių. Visiems aukotojams išrašomi 
pakvitavimai už didelę ar mažą 
auką. Akotojų pavardės yra skel
biamos „Drauge", Draugo fondo 
skiltyje. 

Bronius Juodelis 
Draugo fondo iždininkas 

DRAUGO FONDO KONTROLES KOMISIJOS 
AKTAS 

Komisija, susidedanti iš Antano 
Paužuolio, Liudo Ramanausko ir 
Antano Valavičiaus, susirinkusi po
sėdžiui 2005.10.03 „Draugo" patal
pose, patikrino fondo iždininko Bro
niaus Juodelio vedamas atskaitomy
bės knygas, apimančias laikotarpį 
nuo 2004.01.01 iki 2004.12.31 ir 
laikotarpį nuo 2005.01.01 iki 
2005.06.30, rado: 

1. Įrašai apie gautus „Draugo" 
fondo narių ir rėmėjų įnašus yra tik
slūs ir labai lengvai patikrinami. 

2. Papildžiusiems įnašus ne tik 
padėkojama, bet nurodoma ir visa 
paaukota suma. 

3. Pajamų ir išlaidų knygos yra 
vedamos labai tvarkingai pagal 
iždininko metodus. Knygose įrašytos 
sumos sutampa su banko praneši

mais ir kitais pateisinamais doku
mentais. 

4. Fondo išlaidų didžiąją dalį (60 
proc.) sudaro vajų išlaidos. 

5. Iždininko šiam suvažiavimui 
paruoštos metų ir pusmečio apys
kaitos atitinka įrašams knygose — 
balansas yra tikslus. 

6. Fondo augimui ypač reikšmin
gi yra iždininko šeštadieniniai 
pabendravimai „Drauge" su fondo 
nariais — esamais ir būsimais. 

7. Komisija siūlo pareikšti 
padėką iždininkui Broniui Juodeliui 
už daugelio metų pasiaukojantį ir 
labai kruopštų darbą. 

Pasirašė: Antanas Valavičius, 
Liudas Ramanauskas, Antanas 
Paužuolis. 

• " • • • • • : • " : ? : : 

Lapkričio 27 d.? 

sekmadieni , 3 va! D.p 

jaun imo centre 

y)\rrr»a k a r t a p a s i r o d y s 

L ie tuvos va ls tyb in io ope ros 

ARŪNAS DINGELIS 

Akompanuos 
Manigirdas Motekaitis 

Bilietus galima įsigyti 
„Seklyčioje" 

ČIURLIONIO GALERIJOJE -
„ATGIMUSI LIETUVA" 

Prieš maždaug devynis mėne
sius JAV Kultūros taryba ir Čiurlio
nio galerija paskelbė jaunųjų meni
ninkų piešinių konkursą „Atgimusi 
Lietuva". Slinko ilgi laukimo mėne
siai, piešinių niekas nesiuntė, atro
dė, jog konkursas neįvyks. Bet, 
baigiantis vasarai, ledai pajudėjo. 
Pirmoji į konkursą atsiliepė Rosita 
Tinterytė iš Meškalaukio kaimo 
Pasvalio rajone. Artėjant rudeniui 
darbai ėmė tiesiog plaukte plaukti. 
Vieni konkursantai darbus siuntė 
tiesiog Čiurlionio galerijai, dalį 
darbų iš Lietuvos parvežė JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė Marija 
Remienė, kiti darbus konkurso 
dalyviai siuntė LR švietimo ir mok
slo ministerijai, o šios ministerijos 
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
skyriaus vedėja Dalia Šiaulytienė 
piešinius atvežė į JAV. 

Iš viso į konkursą atsiliepė 87 
autoriai tiek iš Lietuvos, tiek iš JAV 
(gauta darbų 28 iš Lietuvos ir 5 
Amerikos vietovių) . Dalyvių amžius 
nuo 12 iki 23 metų. Kai kurie auto
riai atsiuntė po kelis piešinius. Štai 
Ramūnas Petruševičius iš Musninkų 
konkursui atsiuntė net 6 savo dar
bus. Triptiką atsiuntė Rita Zaraus-
kaitė, Gytis Rožanskas taip pat at
siuntė tris darbus. Darbus siuntė ir 
pavieniai dalyviai, ir kai kurios 
mokyklos. Smagu, kad darbai atke
liavo ne tik iš didžiųjų Lietuvos 
miestų, bet ir mažesnių vietovių. 
Mus pasiekė piešiniai ir iš vaikų glo
bos namų auklėtinių. Gavome tris 
kolektyvinius darbus. Darbai atlikti 
įvairiausia technika, pradedant 
akvarele, baigiant aliejumi. 

Man Įdomiausia tai, kad daugu
ma autorių gimę jau Lietuvai atga
vus nepriklausomybę. Jie neprisime
na nei televizijos bokšto šturmo, nei 
Baltijos kelio. Tai, kad Lietuva jau 
15 metų nepriklausoma — jiems na
tūralus dalykas. Jie tik iš tėvų, se

nelių pasakojimų žino, kokia buvo 
Lietuva prieš nepriklausomybės at
gavimą. Taip pat iš istorijos pamokų. 
Atrodo tik penkiolika metų — o jau 
istorija. Todėl su įdomumu žiūrėjau į 
atsiųstus konkursui darbus — graži 
ta mūsų Lietuva jų darbuose. Ten 
sudėta viskas: lietuviškos močiutės 
veidas ir kelias į Europos Sąjungą, 
Vilniaus senamiestis ir jūros mėly
numas, Lietuvos kančia ir grožis. 

Gavus tiek daug piešinių didžiu
lis darbas užklupo parodos organiza-
torius. Žinoma dailininkė Magda
lena Stankūnienė aukojo savo laiką 
įrėmindama konkursantų darbus, 
skyrė pinigų katalogo išleidimui. 
Vidmantas Strižigauskas taip pat 
padėjo įrėminti paveikslus ir juos 
išeksponuoti, žiuri komisijai (dai
lininkai Nora Aušrienė, Dalia Šle-
nienė, Vidmantas Strižigauskas, Ire
na Šaparnienė, Giedrė Žumbakienė) 
teko nelengvas -darbas ir atsakomy
bė išrinkti nugalėtojus, Marijai Re
inienei teko rūpintis organizaciniais 
reikalais, svečių priėmimu, Čikagos 
lituanistinės mokyklos mokytojos 
Birutė Jasinskienė, Genė Razu-
mienė paruošė muzikinę programą 
parodos atidarymui. Ričardui Spit-
riui dėkojame už parodos katalogo 
paruošimą. Ačiū ir daugeliui kitų, 
kurie negailėdami laiko padėjo su
ruošti šią parodą. Įdomu tai, kad 
apie parodą išgirdę žmonės net ėmė 
steigti savus prizus. Štai klaipėdie
čiai įsteigė „Uostamiesčio prizą", 
pinigų konkursui tėvų jėzuitų vardu 
aukojo kun. Antanas Gražulis, ČLM 
mokyklos direktorė Jūratė Dovi-
lienė. 

Jau ne kartą „Drauge" spausdi
nome atsiųstų parodai darbų nuo
traukas. Šį kartą supažindiname 
skaitytojus su dar viena konkurso 
dalyve Giedrė Krulikaitė iš JAV. 

Laima Apanavičienė 

PARODOS ATIDARYMAS 
lapkričio 25 d., 

penktadienį, 7 vai. v. 
Parodą atidarys LR kultūros viceministras Faustas Latėnas 
ir LR Švietimo ministerijos darbuotoja Dalia Šiaulytienė. 

Giedrė Elena Krulikaitė gimė ir užaugo Floridoje Apie rengiama, konkursą suži
nojusi is savo močiutės Kotrynos Žostautienės, Giedrė nutarė jame dalyvauti 
Prieš devynerius metus Giedrė kartu su sesute, mama ir močiute lankėsi 
Lietuvoje. Šiuo metu Giedrė gyvena North Carolina, kur universitete studijuoja 
mena, ir muzika 
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Prie Pasaulio lietuviu centro prasidėjus Jaunimo rūmų statybai, daugelis 
susirūpino, kad bus suniokota graži ir rami centro aplinka. Tačiau savanorių 
talkininkų būrys jau Daigia ta aplinka papuošti naujomis pušaitėmis be; 
kitokia augmenija. Indrės Tijūnėiienės nuotraukoje — du tokie talkininkai 
džiaugiasi atliktu darbu 

AMBASADORIUS DALYVAVO 
LIETUVIŲ ŠVENTĖSE 

Lietuvos Respublikos ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas lap
kričio 12 d. New York mieste dalyva
vo JAV Lietuvių Bendruomenės Nevv 
York apygardos rengtame „Gintaro 
baliuje", o lapkričio 13 d. — Bridge-
port 22-oje Connecticut lietuvių 
vakarienėje. 

Lietuvos ambasadorius, daly
vaudamas „Gintaro baliuje", prisi
minė prieš 40 metų šiame mieste 
rengtą lietuvių, latvių ir estų pro
testo žygį į Jungtines Tautas prieš 
Baltijos šalių aneksiją ir okupaciją 
Baltic Rally and march to the 

United Nations). „1965 m. lapkričio 
13 d. lietuvių, latvių ir estų orga
nizuotas protesto žygis prieš Baltijos 
valstybių okupaciją dar kartą at
kreipė pasaulio dėmesį į pavergtas 
tautas, primindamas, kad II pasauli

nis karas nei Lietuvai, nei Latvijai, 
nei Estijai nepasibaigęs tol, kol šalys 
neatgavo nepriklausomybes, — sakė 
Lietuvos diplomatas. — 13.000 žmo
nių, dalyvavusių laisvės žygyje prieš 
40 metų savo pavyzdžiu ir vieningu 
balsu paskelbė pasauliui, kad lietu
vių, latvių ir estų tautos yra gyvos, ir 
vieną dieną jos vėl atgaus nepriklau
somybę ir taps visateisėmis Jung
tinių Tautų narėmis". 

Lietuviškų švenčių New York ir 
Connecticut metu koncertavo Ame
rikos lietuvių menininkai: „Gintaro 
baliuje" svečiams dainavo žymi lie
tuvių dainininkė Jūratė Švedaitė-
Waller (sopranas), Connecticut šoko 
lietuvių liaudies šokių grupė 
„Vėtra". 

LR ambasada JAV 

PAGROBTAS KARSTAS SU NUMIRĖLIU 
Kaliningrado srities Gurjevo 

rajone nežinomi asmenys pagrobė 
karstą su mirusiojo palaikais. Kaip 
pranešė srities Vriausioji vidaus 
reikalų valdyba, mirusio lapkričio 7 
dieną 40 metų vyro giminaičiai atėjo 
į kapines Jaroslavskojės kaime 
pagal rusų ortodoksų papročius į 

atminąs devintą dieną po jo mirties. 
Tačiau jie pamatė, kad kapas atkas
tas, nebėra karsto su velionio kūnu 
ir kryžiaus, pastatyto ant kapo. Taip 
pat dingęs gedulinis vainikas. Šiuo 
metu įvykį tiria Gurjevo rajono 
prokuratūra. 

Elta 

IEŠKOJO ŽUDIKO 
Čekijoje policija sulaikė 30 metų 

vyrą, kuris internete paskelbė ieš
kantis žmogaus, galinčio nužudyti jo 
43 metų žmoną, pranešė vakarinio 
Pilsen miesto policija. 

„Vyras potencialiam žudikui siū
lė sumokėti 2,000 eurų", — teigė 
policijos atstovė spaudai Helena 

Malotinska. „Skelbime taip pat buvo 
patarimų, kaip padaryti, kad žmog
žudystė atrodytų kaip nelaimingas 
atsitikimas", — pridūrė ji. 

Vyras buvo suimtas, o policija 
tęsia tyrimą dėl mėginimo nužudyti, 
pažymėjo atstovė spaudai. 

Elta 

Ray Kartavičius, North Riverside, IL, kartu su „Draugo" prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkui. 

Bronė Kėželienė iš Chicago, IL, atnaujindama „Draugo" pre
numeratą, dienraštį apdovanojo 50 dol. auka. Širdingai dėkojame. 

Algimantas Žemaitaitis, Santa Monica, CA, ne tik užsiprenume
ravo „Draugą", bet jo leidybą parėmė 100 dol. auka. Sveikiname įsijun
gusį į „Draugo" skaitytojų bei rėmėjų šeimą. Labai ačiū už auką! 

Los Angeles Dramos sambūris parėmė „Draugo" leidybą 50 dol. 
auka. Linkėdami geriausios sėkmės scenos meno puoselėjime, tariame 
nuoširdų ačiū už auką! 

L.S.S. „Sietuvos" draugovė, Lemont, IL, per iždininkę sesę Stasę 
Korres padarė gerąjį darbelį „Draugui", atsiųsdama 50 dol. auką ir 
linkėjimus pasisekimo visuose darbuose. „Draugas" pasižada „visada 
budėti" lietuvybės, ypač lietuviškų organizacijų sargyboje ir dėkoja už 
sesių dosnumą. 

Af A Jurgiui Matusevičiui mirus, Beth ir Vido Matusevičių 
šeima bei draugai suaukotus 200 dol. paskyrė „Draugo" paramai. 
Nuoširdžiai užjausdami dėl mylimo šeimos nario mirties, dėkojame už 
dosnią auką, kuri tikrai svarbi ir reikalinga dienraščio leidybai. 

„California Lithuanian Credit Union" vardu Regina Gaspa-
ronienė atsiuntė „Draugui" 100 dol. auką. Linkėdami tolimesnių sėk
mingų darbų, kaupiant kapitalą ir padedant savo tautiečiams, tariame 
ačiū už auką. 

Jonas Variakojis, Chicago, IL, atnaujindamas prenumeratą, atsi
untė „Draugui" 50 dol. auką. Labai ačiū! 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (crematiom patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepr i k lausomas d i r e k t o r i u s 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

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

HICKORY H1LLS 
ALL PHONES 1-708-430 5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
(t ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tu r i l a ido tuv ių pa ta lpas visose Čikagos m i e s t o 
apy l inkėse i r p r iemiesč iuose 

Pa ta rnav imas 24 va i . 

http://www.petkusfunera1homes.com
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APYLINKĖSE 

• „ M a r g u č i o II" radijo la idų val
dyba praneša, kad po ilgų pastangų 
WCEV radijo stotis įsigijo naują 
transliavimo aparatūrą. ,,Margučio 
II" valdyba nuoširdžiai dėkoja klau
sytojams už kantrybę ir visiems rė
mėjams už dosnias aukas, kurios pa
deda šiai programai gyvuoti. Val
dyba sup ran t a lietuviško žodžio 
svarbą ir kar tu su laidų pranešėjais 
stengiasi išlaikyti laidas ir infor
muoti klausytojus. 

• „S iunč iu Bal t imore Lie tuv ių 
Bendruomenės auką — 100 dol. gar
bingam Lietuvių Bendruomenės mi
rusiųjų pagerbimui ir įamžinimui", 
— rašo LF įgaliotinis Baltimore Jus
tinas Buivys. Kviečiame visus savo 
įnašais įsijungti į Lietuvių fondą, 
prisimenant ir pagerbiant Anapilin 
išėjusius artimuosius. LF adresas: 
14911 127th Street , Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

• V i s i e m s geros val ios žmonėms. 
Gyvenimo gijai staiga nut rūkus , lap
kričio 15 d. šį pasaulį paliko myli
mas vyras ir tėvelis Gintautas Ku
bilius, palikdamas giliame skausme 
žmoną Iloną (Gedimino lituanistinės 
mokyklos mokytoją), dukrą Donatą 
ir sūnų Lauryną. Tik prieš tr is 
metus į šrą šalį atvykusiai su žalia 
kortele šeimai tai didelis smūgis, 
skaudi netektis ir žiaurus gyvenimo 
išbandymas. Je i a t s i ras tų geros 
valios žmonių, kurie neliks abejingi 
šios šeimos skausmui ir galinčių 
paremti finansiškai, prašome para
mą siųsti Donatai Kubiliūtei arba 
Ilonai Kubili Chase (Bank One) 
banko sąskai tą Nr. 70919231. 
Užuojautą taip galima išreikšti tele
fonu 1-224-388-0058. 

• M i e l i tėvel ia i , brangūs t ik in
tieji, jau prasidėjo jaunuolių (nuo 13 
metų) ir suaugusiųjų rengimas Su
tvirtinimo sakramentui Pal. J. Ma
tulaičio misijoje Lemonte. Pamokos 
vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 5 
vai. v., o 6 vai. v. kartu dalyvaujame 
šv. Mišiose. Renkamės misijos baž
nyčios vestibiulyje. Jaunimo centre 
Čikagoje pamokos vyksta kas antrą 
šeštadienį (kai vyksta dvasinio ug
dymo pamokėlės lituanistinėje mo
kykloje) nuo 1 vai. p.p. Renkamės 5 
klasės patalpose po jėzuitų koplyčia. 
Sutvirt inimo sakramentu i ruošia 
seselė Pranciška, FDCJ. Dar ne vėlu 
pradėti. Norinčius — kviečiame. Tel 
pasiteiravimui: 630-243-1070. 

• Bostono etnografinis ansamb
lis „Sodauto" su programa „Ten kur 
anglių kalnai stėri" (vadovė - Gitą 
Kupčinskienė) lapkričio 20 d., sek
madienį, 2 vai. p.p. pasirodys Jauni
mo centre (5620 S. Claremont Ave., 
Chicago) Bilietai parduodami „Sek
lyčioje". Bilietų kaina — 10 ir 15 dol. 
Jaunuoliams iki 12 metų — nemoka
mai. Ruošia JAV LB Kultūros taryba. 

• L a p k r i č i o 20 d. Č i k a g o s ramo-
vėnai, talkinant birutietėms ir šau
liams, Šaulių namuose rengia 87 m. 
kariuomenės a tkūr imo sukakties 
paminėjimą. Iškilmingos pamaldos 
10:30 vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys 
kun. Antanas Gražulis, SJ . Giedos 
Margarita ir Vaclovas Momkai. var
gonuos Mamgirdas Motekaitis. P 
pamaldų — apeigos prie Laisvės 
kovų paminklo, pagerbiant kovoto
jus ir žuvusiuosius, gynusius Lietu
vos laisvę. Minėjimą- Saulių, salėje 

prasidės 12:30 vai. p.p. Pagrindinis 
kalbėtojas — LR Vyriausybės kance
liarijos Nacionalinio saugumo sky
riaus vedėjas Stasys Knezys. Meninę 
dalį atliks Algimantas Barn išk is . 
Kviečiame organizacijas a t s ineš t i 
vėliavas, o visuomenę gausiai daly
vauti ir pagerbti Lietuvos kariuo
menės 87 m. sukaktį. Po minėjimo — 
užkandžiai ir kavutė. 

• L i e t u v o s humoro ž v a i g ž d ė Ar
tūras Orlauskas, geriausiai žinomas 
kaip ponas Zakarauskas, visus kvie
čia į naujos humoristinės programos 
„Meilės žaismas" pristatymą PLC. lap
kričio 20 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 

• Kun. Antanas G r a ž u l i s , S J , 
aukos šv. Mišias lapkričio 20 d. 1 
vai. p.p. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje. Visi yra kviečiami. 

• L e m o n t o Soc. re ika lu s k y r i u s 
lapkričio 23 d„ trečiadienį, orga
nizuoja išvyką į Shakespeare Thea-
tre dieninį spektaklį. I tal iška, spal
vinga, improvizuota, apkeliavusi vi
są pasaulį komedija „Arlecchino: Ser-
vant of Two Masters" italų kalba su 
vertimu į anglų kalbą (kaip opero
je). Vietas užsisakyti tel. 708-346-
0756. 

• L a p k r i č i o 25 d., p e n k t a d i e n į , 
7 vai. v. PLC ,Lemont, muzikinė -
satyros grupė „ŠA" paskutinį kar tą 
rodys savo programą „Visur gerai, 
kol mūsų nėra". Bilietai parduodami 
parduotuvėje „Lietuvėlė ir kavinėje 
„Bravo". 

• J A V LB Lemonto a p y l i n k ė 
maloniai kviečia visus pradėt i Ad
ventą — susikaupimo, atgailos ir 
džiaugsmo laukimo metą Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijoje 
(14911 127th Street. Lemont, IL), kur 
lapkričio 27 d., 1:30 vai. p.p. įvyks Sak
ralinės muzikos koncertas. Koncerte 
dalyvaus vargonininkė Solveiga Pa
lionienė, solistės: Nida Grigala
vičiūtė, Genovaitė Bigenytė, Nijolė 
Penikaitė ir smuikininkė Dainora 
Petkevičiūtė. Tuoj po Mišių, 12 vai. 
p.p., PLC didžiojoje salėje bus pie
tūs. Bilietus įsigysite paskambinus 
t e l 630-257-2330 (Milda) a rba tel. 
708-974-0591 (Irena). 

• M a ž o s i o s L i e t u v o s l i e t u v i ų 
draugija Čikagoje ruošia Tilžės Akto 
87-erių metų sukakties visuomeninį 
paminėjimą lapkričio 27 d. 2 vai. p.p. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd Street. 
Programoje: iškilmingoji dalis su vė
liavų įnešimu, invokacija, h imnais ir 
paskaita. Meninėje dalyje — „Spin
dulio" tautinių šokių ansamblis . Po 
programos — kavutė ir pabendravi
mas. 

• L a p k r i č i o 27 d., s e k m a d i e n į , 
3 vai. p.p. Jaunimo centre vyks 23-
oji Premijų šventė. Šventės pirmoje 
dalyje pagerbsime žurnal i s tą Ro
mualdą Kriaučiūną, dailininką Vy
tautą Virkau, muziką Antaną Skri
dulį, režisierę Iloną Ciapaitę, radijo 
darbuotoją Kazį Gogelį, t au t in ių 
šokių mokytoją Antaniną Bulotienę. 
Specialia padėka bus a t žymėtas 
Pranas Zapolis. Maloniai kviečiame 
visus atvykti į šią šventę ir pagerbti 
kūrybinguosius Pasibaigiu rengi
niui — vaišės. 

• Jaunimo centro tradicine va-

nar ius ir rėmėjus a tnašaus kun. 
Antanas Gražulis, SJ . Mišių metu 
giedos Margar i ta ir Vaclovas Mom
kai . Meninę programą atl iks dr. 
Vilija Kerelytė ir Algimantas Bar
n išk is . Bus gardi vakar ienė , lai
mingų bilietų t rauk imas . Maloniai 
kviečiame užsisakyti svečių stalą ar 
pavienes vietas. Tel. pasiteiravimui: 
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba 
708-636-6837 (Anelė Pocienė). 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-5«S-9SOO 

• Mažosios L ie tuvos fondas 
kviečia visus tautiečius įsijungti į 
mūsų narių gretas ir savo auka rem
ti mūsų pastangas išleisti keturių 
tomų „Mažosios Lietuvos enciklope
diją". Tai yra originali ir universali 
enciklopedija, vengianti tarybinių 
enciklopedijų rašinių, sovietų bruk
tų terminų ir pavadinimų. Prašome 
siųsti aukas adresu: Mažosios Lie
tuvos fondas, 908 Rob Roy PI., 
Downers Grove, IL 60516. Tel. pasi
teiravimui: 630-969-1316. 
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SKELBIMAI 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai . n u o 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeš tad . 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSalie #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ŠILUMA IR DĖMESYS 
MŪSŲ SENOLIAMS 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

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

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežerskienė 

Olimpic Senior Living 
Tel. 323-353-2140 

E-mail: jurateus@yahoo.com 
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• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir in
val idams va ikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: dr. Remigijus Gaška 
$10,000 studentų paramai, Rita ir 
Charles Rackmil $20, Aldona Ješ-
mant ienė $175 ($25 A. Dovydėno 
operacijai), dr. Donatas ir Daina 
Siliūnai $400, Mindaugas ir Irena 
J a n k a u s k a i $50 kalėdinė dovana 
r emiama i merga i te i . Labai ačiū. 
„ S a u l u t ė " ( S u n l i g h t O r p h a n 
Aid), 414 F r e e h a u f St., Lemont , 
IL 60439, , t e l . (630) 243-7275. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

• „ L i e t u v e s N a š l a i č i u g lo
b o s " k o m i t e t a s yra gavęs šias 
aukas paremti našlaičius: $10,500 
— Lola Januskis , South Pasadena, 
FL. $765 — Albert P. Mikut is , 
Philadelphia, PA. $450 — dr. Irena 
Suboczewski, Bethesda, MD. $400 
— B. R. Plikaitis, Arlington Heights, 
IL. $350 — Teklė Bogusas, South 
Boston, MA. $300 — Joan A. Stoš
kus , Palos Park . IL; Anthony P. 
Augius , Dar ien , IL; Algirdas ir 
Aldona Leskys, Henderson. NY; R. 
S. ir J. Užupis. Worth, IL. $200 — 
Sofija Mickevičius, Michigan City, 
IN; Rimantas Penčyla, Palos Hills, 
IL: Arūnas E. Gasparait is . Elmwood 
Park. IL. $150 — Amella P. Fn-
smger . \Voiimgton. CO. Aldona 
Drukte ims , South Pasadena. FL: 
Ateit ies klubą.- M a n e Mikc-nis . 
Cipveiand. OH: Aldona ir Ramojus 
Vu;tvs. H:eh:anri Park. IL: Ona Pu-
7;n>kas. R:ver F-'»re-* IL: Ramun«-

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Sadauskas, West Chicago. IL; Irena 
J. Mazurkievvicz, North Riverside, 
IL; Mary Ramutė Aldis, Bethesda, 
MD; dr. Janina Jakševičius, Oak 
Lawn, IL; Sofija Jelionis, Darien, IL; 
Gražina Gayes, Chicago, IL; Jurgis 
Gerulaitis, Allen Park, MI. $100 — 
Dorothy E. Dumb, Far Rockavvay, 
NY; Rita Jean Pugliese, Medford, 
NJ. $50 — Ann Mikėnas, Chicago, 
IL. $25 — Betty A. Kwader (Knights 
of Lithuania—Council #46), Forest 
City, PA; Sr. Donata Judis, May-
wood Health Center, Grand Rapids, 
MI. 

A.a. Valerijos Memėnienes 
Patalauskienės atminimui. Dalia 
Ročkienė (dukra), Farmington Hills, 
MI, Almos fondui atsiuntė $820. Tą 
sumą suaukojo šie asmenys: $100 — 
Dalia ir Anthony Račkai; Vita ir 
Viktoras Memenai; Aldona ir Ro
bertas Tamulioniai. $50 — Dalia ir 
Jaunis Gilvydžiai; Jurina ir Vitas 
Rugieniai; Gražina Vitienė. $40 — 
Regina ir Mindaugas Gilvydžiai; 
Rima ir Paulius Klimai; Ismena ir 
Algis Lefkiai. $30 — Zenonas Pa
jaujis. $25 — Gražina ir Viktoras 
Ankai; Birutė ir Algis Barauskai; 
Genutė Rukštelytė; Onutė ir Leonas 
Sabaliūnai. $20 — Aušra ir Stasys 
Klimai: Irena Alantienė; Ramunė ir 
Juozas Mikailai; Janina ir Vacys 
Mitkai. $10 — Paulina Heiningienė; 
Danute Jankienė. Lide ir Kazys Kaz
lauską;: Česyte Naumiene- Jūsų dos-
rr.'---s aukos yra laba; įvertintos. 
„Lie tuvos Naš la ič ių g lobos" 
komi te tas . 2711 W. 71st Street . 
Chicago, IL 60629. Tel. 773-476-
2655. Fed. Tax f.D. #36-4124191. 
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