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Premjero pasiaiškinimas nuvylė visuorrtf; fc-š 

Algirdas Brazauskas Lietuvos televizijos studijoje. Tomo Bauro (ELTA) nuotr 

Vilnius, lapkričio 23 d. (BNS) — supratimą, teigė neturįs ko slėpti ir 
Savo antradienio kalboje A. Bra- kartojo negalįs suprasti, kodėl pas-
zauskas apeliavo į Lietuvos žmonių taruoju metu keliamas „didžiulis 

triukšmas". Premjeras pastarųjų sa
vaičių politinį skanda lą vadino 
„brutaliu puolimu", nukre ip tu prieš 
jį patį ir prieš jo šeimos nar ius . 

A. Brazauskas taip pa t sakė „vi
siškai negalįs" paaiškinti visų vieš
bučio „Draugystė" privatizavimo ap
linkybių, kaip reikalauja opozicija. 
Viešbučio, kuris d a b a r vadinas i 
„Crowne Plaza", didžiausia bendra
savininkė yra A. Brazausko žmona 
Kristina. 

„Todėl aš kreipiausi į Generali
nę prokuratūrą, kad iš t i r tų viską iki 
galo, nors jau 1997 meta i s ir Vals
tybės kontrolė ir p rokura tū ra tada 
tyrė ir nieko nerado", — sakė A. Bra
zauskas, pripažinęs, jog galbūt savo 
ankstesnį kreipimąsi į prokuratūrą 
buvo neteisingai suformulavęs. 

Vyriausybės vadovas vylėsi, jog 
dabar prokuratūra išsamiai ištirs vi
są „Draugystės" privatizavimą ir at
sakys į visus klausimus, kartoda-

Konservatorė 
pažeidė 

Įstatymą 
V i l n i a fe . ^-čio 23 d. (BNS) 

— Seimo etikos sargai trečiadienį 
nusprendė, kad Seimo narė konser
vatorė Rasa Juknevičienė, nedekla
ravusi vyro ryšių su naftos verslo 
konsultantais, pažeidė Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybi
nėje tarnyboje įstatymą. 

Pagal minėtąjį įstatymą R. Juk
nevičienė privalėjo deklaruoti savo 
vyro santykius su bendrove „A. Abi
šala ir partneriai", kuri konsultavo 
JAV kompaniją ,,Williams" naftos 
bendrovės „Mažeikių nafta" privati
zavimo metu. 

Seimo etikos ir procedūrų ko
misija taip pat konstatavo, jog šiuo 
metu neturi duomenų, sudarančių 
prielaidą teigti, kad R. Juknevičienė 
yra įsipainiojusi į viešųjų ir privačių 
interesų konfliktą. 

Seimo etikos sargai nusprendė 
kreiptis į Valstybinę mokesčių ins
pekcija, kad ši nustatytų, ar konser
vatorės vyras advokatas Zenonas 
Juknevičius, būdamas bendrovės 
„A. Abišala ir partneriai" tikruoju 
nariu, yra gavęs išjos pajamų. 

Savo sprendimą Seimo etikos 
sargai perduos Vyriausiajai tarnybi
nės etikos komisijai (VTEK), kuri už 
įstatymo pažeidimą konservatorei 
gali skirti nuobaudą nuo 500 iki 
1,000 litų. • 

„Man labai buvo svarbus ko
misijos sprendimas dėl to, kad vie
šųjų ir privačių interesų konflikto 
nebuvo. O tai, kad buvo netikslumų 
mano deklaracijose — tai aš tą nuo 
pat pradžių sakiau ir to neslėpiau", 
— sakė R. Juknevičienė. 

Lietuviai trokšta stiprios rankos 
Vilnius, lapkričio 23 d. (BNS) — 

Lietuvos gyventojai ir toliau pagei
dauja „stiprios rankos" politikos ir 
yra vieni labiausiai linkusių į autori-
tafizmą visoje Europoje. 

Tai rodo apklausa, kurią Pilieti
nės visuomenės instituto užsakymu 
rugsėjo 1-10 dienomis atliko bendro
vė „Baltijos tyrimai". 

Anot tyrimo, beveik pusė (46.6 
proc. I apklaustųjų mano, jog Lietu
vai yra labai t inkama arba greičiau 
t inkama politinė sistema su stipriu 
vadovu, kurio nevaržo nei parlamen
tas, nei rinkimai. Tik 34.2 proc. ma
no, kad toks valdymas Lietuvai ne
tinka. 

Likusi dalis Q9.3 proc.) šiuo 

klausimu nuomonės netur i . 
Lyginamieji pilietinių ir politi

nių vertybių tyrimai rodo, kad Lietu
vos gyventojai Europoje yra tarp la
biausiai linkusių į autori tar izmą. 
1999-2000 metais at l ikto Europos 
vertybių tyrimo duomenimis, pagal 
pritarimą stipraus vadovo valdžiai 
Lietuva lenkė visas Vidurio Rytų 
Europos šalis, išskyrus Rumuniją ir 
Latviją. 

Naujausi duomenys rodo, kad 
nuo 1999 metų visuomenės parama 
autoritariniam vadovui ne tik ne
sumažėjo, bet net ir išaugo: palai
kančių „stiprios rankos" politiką da
lis, skaičiuojant nuo visų apklaus
tųjų, padidėjo N u k e l t a j 6 ps l . 

Vyriausybė pradėjo derybas su TNK-BP 
Vilnius, lapkričio 23 d. (BNS) 

— Lietuvos Vyriausybė ir bendra 
Rusijos ir Didžiosios Britanijos naf
tos bendrovė TNK-BP, trečiadienį 
pradėjusios derybas del „Mažeikių 
naftos" akcijų pirkimo ir pardavimo, 
teigia suderinusios pradines derybų 
pozicijas, tačiau šalių laukia su
dėtingos derybos. 

„Kalbėjome apie aiškią schemą, 
pagal kurią galėtume bendradar
biauti kar tu su Vyriausybe", — po 
susitikimo su ūkio ministru sakė 
TNK-BP viceprezidentas, lenkų kil
mės britas Krzysztof Zielicki, kuris 
jau 15 metų dirba įsigijimų ir susi
jungimų versle, o jo įgyvendintų pro
jektų apimtis siekia 35 mlrd. JAV 
dolerių. I TNK-BP jis atėjo iš Didžio
sios Britanijos naftos milžinės „Bri-
tish Petroleum" (BP). 

„Suderinome pagrindus būsi
mam bendradarbiavimui, reikia pa-

Kęstutis Daukšys 
Tomo B a u r o (ELTA) nuotr. 

rengti labai sudėtingus ir sunkius 
klausimus, tam reikės laiko", — ko
mentavo TNK-BP viceprezidentas 
užsienio ryšiams Shavvn McCor-
mick. 

Pasak K. Zielicki, kaina buvo 
viena iš daugelio temų, o iš viso yra 
8 ar 9 temos, N u k e l t a į 6 psl. 

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

TEL: 773-585-9500 • PAX: 773-585-8284 • \\\\\\ DRAuGAS.ORG 

mas, kad tik teisinės institucijos turi 
nagrinėti tokio pobūdžio abejones. 

Seimo pirmininkas Ar tūras 
Paulauskas teigia, kad jis viešame 
premjero A. Brazausko pasisakyme 
per televiziją pasigedo konkretumo, 
Seimo opozicijos vadovas Andrius 
Kubilius — nuoširdumo. 

„Mano pozityvus pastebėjimas, 
kad premjeras nuoširdžiai tai darė, 
matėsi , kad jaudinosi, kad stengėsi 
kalbėti Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Netikėtas išėjimas iš 
dilemos. Demokratijos 
daigai Baltarusijoje. 
Auklėjimo uždavinys. 
Mūsų šeimose. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Knygų apžvalga. 
„Velnio apsėstas". 
Pasaulio lietuvių centras, 
Atsakymai į rūpimus 
klausimus. 
Yale universiteto 
s tudentai LR ambasadoi 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.913 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
M e d ž i a g ą siųsti: V ida i Kuprytei c / o D r a u g ą 5 W 6 3 St • C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 • e-adresas: draugas@ate i t is .org 

Rudeninis „Ate i t ies" numeris prisimena vasaros dienas 

2DC5 r.. ;UD:!;eiinės ateitininKL stovyklos Dainavoje dalyviai. Nuotrauka Kaz;c Razgaičio 

au turbūt visus pasiekė „Atei- dybos pirmininkės, straipsnis apie Jties" žurnalo, leidžiamo Lietu
voje, šių metų rudeninis nume

ris. Kas neprenumeruoja — leiskite 
Jus supažindinti, gal susigundysite 
užsisakyti a teinant iems metams. 

Šis vėliausias „Atei
ties" numeris iš pagrindų 
skirtas supažindinti skai
tytoją su turbūt vienu iš 
efektyviausių j aun imo 
auklėjimo metodų — va
saros stovykla. Pagal re
daktorės Živilės Šeporai-
tytės apskaičiavimus, pe
reitą vasarą ateit ininkai 
šiapus ir anapus Atlanto 
surengė apie 20 stovyklų, 
o šitame „Ateities" žur
nale aprašo vienuolika iš 
jų. Pati redaktorė, viešė
jusi šią vasarą Jungt inė
se Amerikos Valstijose, 
aprašo savo įspūdžius iš 
Jubiliejinės ir Moksleivių 
atei t ininkų sąjungos stovyklų 
Dainavoje, ir Kalifornijos jaunųjų 
ateitininkų stovyklos Santa Barba
ra. Savo straipsniuose Živilė Sepo-
raitytė stebisi Dainava — „tai ta 
vieta, kuri tirpdo kompleksus, suar
tina žmones, ugdo asmenybes, skati
na atsiversti", o apie Jubil iej inę 
stovyklą, kurioje dalyvavo mokslei
viai, studentai ir sendraugiai, Šepo-
raitytė pastebi: „vyresnieji stovyk
lauja kar tu su jaunimu. Ir — jokio 
kartų konflikto. Ši šeimos organi
zacija — ateitininkija". 

Žurnale vertas pasiskaitymo yra 
Laimos Aleksienės, JAS Centro vai-
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jaunučių stovyklą Dainavoje. Anot 
autorės, šioje stovykloje „vadovauja
masi kun. Stasio Ylos patarimais — 
skir iama laiko ir progų jaunučiams 
pabendrauti , išmokti tvarkytis, mo

kytis ir lavinti pro
tą, džiaugtis gyve
nimu ir kartu mel
stis". Iš tiesų būtų 
įdomu plačiau pa
siskaityti, kaip ši 
ypatingai gerai su
organizuota ir per
galvota stovykla 
yra suruošta. 

Šalia stovyklų 
aprašymų yra ap
t a r i a m a Vytauto 
Mačernio kūryba, 
aprašyti įspūdžiai 
iš susitikimo su 
p o p i e ž i u m i 
Benediktu XVI Pa
saulio jaunimo 

dienose Kelne, išspausdintas pasi
kalbėjimas su naujai įšventintu atei
t in inku kunigu Andriumi Vaitke
vičiumi, ir pateikta veiklos kronika. 

Kas labiausiai stebina šiame 
„Ateit ies" numeryje, yra gausybė 
nuotraukų. Romualdas Kriaučiūnas, 
ap ta rdamas „Ateitį" ateitininkų tin-
klavietėje w w w . a t e i t i s . o r g rašo, 
kad suskaičiavo 184 nuotraukas. 
„ D a u g u m a jų — 106, grupinės. 
Prileidžiant kad, vidutiniškai, vieno
je dešimt veidukų, sutelkta per 100 
jaunimo. Reikėtų stebėtis, jeigu šis 
numeris nebūtų išgraibstytas per 
keletą dienų, nes visiems labai 

m* 

Rudeninė „Ateitis". Šis nu
meris išleistas Kanados 
Toronto ir apylinkių atei
tininkų lėšomis. 

įdomu matyti save ir savo draugus". 
„Ateitis", kaip periodinis leidi

nys, atlieka dvilypę funkciją — ji 
atspindi ateitininkų sąjūdžio dabar
tinę dvasią, rūpesčius, narių mintis 
ir taip pat visa tai užfiksuoja visiems 
laikams. Ji tiesiog sukuria šiam „į 
ateitį žvelgiančiam", sąjūdžiui „pra
eitį", ar gal tiksliau — „atmintį". Kai 
išeivijos ateitininkai pervedė „Atei
ties" leidimą į Lietuvos ateitininkų 
rankas pereito dešimtmečio vidu
ryje, Šiaurės Amerikos ateitininkai 
tiesiog neteko savo veiklos archy
varo ir apie dešimtį metų jų veikia 
liko neįamžinta. Dabar yra vilties, 
kad ši informacijos spraga bus 
užpildyta. Redaktorė Živilė Šepo-
raitytė, jau susipažinusi su š iaurės 
Amerikos ateitininkais, galvoja, kad 
lengvai sujungiamos skirtingo 
Atlanto pusės ir žada daugiau, nei 
anksčiau, dėmesio skirti ateitininkų 
išeivijoje stovykloms ir susibūri
mams. Naujausias „Ateities" nu
meris geras šio užsibrėžimo pa
vyzdys. O kaip toliau bus, tai pri
klausys nuo mūsų visų — kiek mes 
su redaktore bendradarbiausim, 
kiek mes „Ateitį" remsim. 

Redakcija laukia jūsų laiškų, 
komentarų, straipsnių, nuotraukų ir 
kūrybos. Siųskite elektroniniu 
paštu: zu rna l a s@ate i t i s . l t arba: 
Ateitininkų federacija — Ateitis, 
Aušros Vartų 12-110, Vilnius, Lie
tuva. (Šis adresas netrukus keisis, 
nes Ateitininkų federacija kraustosi 
į naujas patalpas. Apie tai netrukus 
pranešime šiame puslapyje.) 

Vida Kuprytė 

Nesudėtinga užsiprenumeruoti „Ateit į" 
Nauja žurnalo administratorė JAV — Laura Lapšytė 

T UOSI 

S Amerikos ateit ininkų tary
bos narė , Lau ra Lapšytė , 

• gyvenanti Colorado valstijo
je, sutiko perimti „Ateities" žurnalo 
administravimą Jungt inėse Ameri
kos Valstijose. Ji pakeičia i lgus 
metus šį darbą atl ikusią Danu tę 
Mikrut. 

Paskutinis „Ateities" žurnalo 
numeris , redaguojamas Živilės 
Šeporaitytės, Lietuvoje, yra įdomiai 
papuoštas nuotraukomis iš Berčiūnų 
ir Dainavos j aun imo stovyklų, 
nepamirštos ir sendraugių stovyklos 
Dainavoje ir Kennebunkport , kuria 
aplankė Nancy Kilis Bush, buvusio 
prezidento George Bush sesuo. Žur
nalas gražus aprašymais atei t ininkų 

veiklos JAV ir Lietuvoje. Bevartant 
šį „Ateities" žurnalo numerį, paju
t au , kad visi esame vienos atei-
tininkiškos šeimos nariai. 

Kviečiu visus, kurie negaunate 
„Ateities", užsisakyti pas naują ad
ministratorę JAV. Rašykite: 

Laurai Lapšytei 
2444 9th St. §1 
Boulder, CO 80304 
telef: 720 565 0516 

ŠAAT vardu nuoširdžiai dėkoju 
Danute i Mikrut , už sėkmingą 
administravimą „Ateities" žurnalo. 
Linkime Danutei sėkmingai tęsti 
studijas. 

N i j o l e B a l č i ū n i e n e 

S A A T p i r m i n i n k e 

iirdžią padėką 
X ^ reiškiu Ateitinin
ku namu valdybos na
riams už pareikštus po
operacinio sveikimo lin
kėjimus ir už gražias gė
les sveikstančio nuotai
kai pagerinti. 

— Alfonsas Pargauskas 

Dažnai pasižiūrėkite 

www.ateitis.org 

2006 m. Ateitininkų 
vasaros stovyklos 

Dainavoje 

Liepos 3-12 Jaunučių 
Liepos 12-23 Moksleivių 
Liepos 23-30 Sendraugių 

(Atitaisymas: lapkričio 19 d . „ D r a u 

g e " , buvo ne te is inga i paskelb tos 

Send raug ių s tovyk los d a t o s ) 
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I ei! A.P.P.L.E. draugi jos stalas Lietuvių fondo pokylyje lapkričio 5 
Irena Ross, Vlv ian VViliiams,. ses. dr. jeannette Lucinio, Aldona Za 
e i t : dr. ju l ius ir Lydija Ringai, Irena Gedrienė, Ritonė ir Teodoras 
Amanda ir Asairdas Mui io l ia i . Dr. R. Kašubos n 

. iš kairės: 
išskaitė; I! 
Rudaičiai, 
uotrauka. 

DEMOKRATIJOS DAIGAI BALTARUSIJOS 
REŽIMO GELŽBETONYJE? 

PAULIUS SAUDARGAS 

Vakarų šalyse Baltarusijos po
litinė si tuacija nereta i įvardijama 
kaip paskut inioj i d i k t a t ū r a Euro
poje. Tač iau didžioji ka imynė ry
tuose galėtų šią situaciją įvardyti ir 
kaip „paskutinysis įtakos bastionas", 
kurį su m a l o n u m u pavers tų savo 
provincija. Nuo 1994 metų užsitęsęs 
Aleksandr Lukašenkos ir Rusijos 
flirtas j a u daugiau nei dešimtmetį 
laiko 10 milijonų Baltarusijos gyven
tojų į k l a m p i n t u s į „demokra t inės 
d ik t a tū ros" p ink les . Tač i au pas 
taruoju m e t u pagriežtėjusi Jungt i 
nių Amerikos Valstijų ir Europos 
Sąjungos pozicija A. Lukašenkos 
režimo atžvilgiu bei Rusijos neapsi
sprendimas dėl savo ambasador iaus 
Baltarusijoje, signalizuojantis apie 
galimai susvyravusią nuomonę, ga
lėtų p r a n a š a u t i apie demokratijos 
daigus bes ikalančius pro šalį su-
kausčiusį politinį gelžbetonį. 

Kokia reali politinė ir ekonomi
nė s i tuaci ja Bal tarusi joje? Anot 
opozicinės Jung t inės Liaudies Par
tijos vadovo Anatolij Lebedko, Bal
tarusijos televizijos pateikiami fak
tai apie šalies ekonomiką stebina 
pačius šalies gyventojus. Oficialioji 
šalies ž iniasklaida teigia, kad vi
durinioji klasė sudaro apie 60 proc. 
populiacijos. Tokie teiginiai atrodo 
mažų mažiausia i keistoki, šalia rea
lių ekonominių rodiklių, kurie visa 
eile yra pras tesn i už kitų Europos 
valstybių. Kiek piliečių gali vadintis 
viduriniąja klase, jei vieno kambario 
butą Minske kainuojantį 35-40 JAV 
dolerių, gaudamas vidutini atlygi
nimą galė tumei įpirkti t ik po 20-ties 
darbo metų? Vidurinė klasė Balta
rusijoje t ik r iaus ia i yra , tačiau ją 
sudaro t ik išskirtinių valdžiai ar
timų ir lojalių išrinktųjų grupelė. 

Ekonominis skurdas ir užkirstos-
perspektyvos laisvosios rinkos pro
gresui nė ra didžiausia Baltarusijos 
tragedija. Nors prezidento A. Luka
šenkos ap l inka kategoriškai a tmeta 
visus ka l t in imus dėl dingusių be ži
nios ar nužudytų politikų, žinias-
kiaidos atstovų bei ki tų nesitaiks
tančių su e s a m a si tuaci ja visuo
menės veikėjų, tačiau Vakarų šalyse 
niekas neabejoja, jog „karalius nuo
gas", š i ų metų kovo 25 dieną. Lais
vės Dienos proga, Baltarusijoje įvy
kusi pi l iet inė pasipriešinimo, val
džios represijoms, akcija vos nevirto 
revoliucija. Kiti opozicinių jėgų orga
nizuoti pilietinio nepakan tumo ren
giniai, tokie kaip „Neabejingų žmo
nių grandinė" bei neseniai įvykusi 

akcija. „Norime žinoti tiesą", kuriais 
buvo reikalaujama iš valdžios at
sakomybės už padarytus nusikal
t imus, labai primena ir Baltijos ša
lyse, nepriklausomybę išplėšusios 
„dainuojančios revoliucijos" formas. 

Intelektualinio pasipriešinimo 
fronte proveržis: šių metų lapkričio 3 
dieną pakartotinai išleista polito
loginė knyga „Baltarusijos politinės 
partijos ir šiuolaikinis pasaulis", 
kurios leidimas graibstomas ne blo
giau nei koks „Da Vinčio kodas" mū
suose. Visuomenė pasiilgusi objek
tyvumo praslystančio pro cenzūros 
rėtį. „Viskas ko mums reikia yra 
eteris" — teigia Jungtinės Liaudies 
Partijos vicepirmininkė Liudmila 
Gryaznova. Pasak L. Gryaznovos, 
opozicinė nuomonė yra visiškai blo
kuojama oficialiose žiniasklaidos 
priemonėse ir vienintelis kelias pa
rodyti piliečiams, jog Baltarusijoje 
yra kažkas daugiau nei vienintelis ir 
nepakartojamas A. Lukašenka — 
yra pogrindinė veikla. Tokia veikla, 
tekanti priešpriešiais valdžios pro
pagandos tėkmei yra atidžiai saugu
mo struktūrų sekama ir blokuojama. 
Tačiau įvairiai galima vertinti šių 
metų spalio 31-os dienos įvykį, kai 
grupelė aktyvistų, gabenančių šešis 
opozicinio laikraščio „Narodnaja 
Volia" paketus, buvo sulaikyta Bal
tarusijos milicijos, tačiau paleisti, o 
po kelių dienų grąžinta ir spauda, 
kuri sėkmingai pasiekė skaitytojus. 
Už incidentą atsiprašę, milicijos pa
reigūnai netgi paprašė keleto laik
raščio egzempliorių patiems paskai
tyt i . Ar tame leidinio numeryje 
pa te ik ta informacija neperžengė 
cenzūros ribos, ar diktatūros gniauž
tai ima silpnėti? 

Demagoginės propagandos „per
liukai" Baltarusijoje labai primena 
buvusios Sovietų Sąjungos kuriozus. 
A. Lukašenkos pareiškimas, kad jis 
skelbiąs kovą alkoholizmui šalyje, 
kelia šypseną opozicijos vadams, 
mat , pasak jų: „blaivios galvos už 
dabart inį prezidentą nebalsuos". 
Juk prasigėrusią tautą daug leng
viau išlaikyti diktatūros kumštyje ir 
vedžioti už nosies, neva demok
ratiškuose rinkimuose. 

Neseniai Baltarusijos Karo 
akademijos specialistai pareiškė, jog 
armija turi aktyviai išnaudoti 
aerostatų ir dirižablių galimybes ir 
nf-besižavėti reaktyviniais skraidy
mo aparatais. Teigiama, kad tech
nologinis progresas įgalina aprūpin
ti minėtus orlaivius ryšio prie
monėmis ir sukurti mobilų stebėji
mo ir žvalgybos tinklą visoje šalyje. 

DANUTE B1NDOK1ENE 

Netikėtas išėjimas 
iš dilemos 

merika pradeda pamesti pa
skutinius kantrybės liku
sius ir net valstybės sostinė

je vis aštriau susikerta nuomonės 
dėl karo Irake pabaigos. Demok
ratai reikalauja Baltųjų rūmų 
sprendimo, kada JAV karinės 
pajėgos bus grąžintos namo. Tiek 
prezidentas, tiek ir vicepreziden
tas iki šiol griežtai atsisakė tai net 
diskutuoti, nes „ats i t raukimas, 
misijos neužbaigus, būtų didžiau
sia klaida". (Nei vienas, nei antras 
nesiryžta pripažinti, kad galbūt 
didžiausia klaida buvo pradėti 
karą, visų galimybių neapsvars-
čius.) 

Pastaruoju metu net kai kurie 
respublikonai pradėjo abejoti 
„savo pirmykščiais įsitikinimais" 
ir nebesutikti su prezidento nuo
mone. Tačiau karo nepradėjo pats 
vienas prezidentas — jam vienbal
siai pritarė Atstovų rūmai ir skyrė 
reikalingas lėšas, jas, pagal rei
kalą, keliskart padidindami. Koks 
gi buvo to karo tikslas? Ar tik 
pašalinti diktatorių ir palikti gy
ventojus, kurie tiek daug iš va
kariečių tikėjosi, jų pačių likimui? 
Vašingtonas visomis įmanomomis 
propagandos skleidos priemonėmis 
įtikinėjo irakiečius, kad Amerika 
atneša visuotinę gerovę ir demok
ratiją, kad nedelsiant padės ats
tatyti sugriautus miestus ir žmo
nių gyvenimą, o po to — kilniai 
pasiūlys patiems irakiečiams su
daryti savo — žinoma, demok
ratišką — valdžią ir išvyks namo. 
Irake visuotinė gerovė klestės, 
nenutrūkstant is naftos srautas 
tekės Vakarų link, o JAV verslui 
atsivers neribotos galimybės arabų 
pasaulyje... 

Gražūs buvo pažadai, bet tik
rove pasirodė visai kitokia. Po 
greito (per greito) laimėjimo pir
mosiomis karo dienomis, atsivertė 
antroji medalio pusė ir prasidėjo 
„sukilėlių" veikla (pradžioje jie 
vadinti teroristais, bet dabar tos 
sąvokos atsisakyta). Tik labai sun
ku šiandien spręsti, prieš ką gi tie 
sukilėliai kovoja? Ar civilių gyven
tojų žudymas, ligoninių, viešbučių, 
parduotuvių sprogdinimas, savų 
policininkų bei karių naikinimas 
yra kažkam naudingas, atlieka 
kažkokią „kilnią misiją"? Vargiai į 
tuos klausimus galėtų atsakyti ir 

žmonės, apsijuosę sprogstamąja 
medžiaga, pasiruošę mirti „islamo 
labui". 

Demokratų partijos reikalavi
mai nedelsiant atitraukti JAV ka
riuomenę iš Irako yra tiek pat ne
logiški, ka ip respublikonų pikti 
atokirčiai. Ne taip lengva iš šios di
lemos išbristi, o per greiti sprendi
mai gali būti nemažiau žalingi, 
kaip pradėti karą, galbūt per daug 
pasitikint pasipūtėlišku JAV pre
zidento tvirtinimu, kad „Amerika 
gali viena pati , Iraką sutvarkyti, ir 
todėl tegul nei vienas, mums ne
pritariantis, nesitiki dalyvauti Ira
ko atstatymo (pelninguose) dar
buose". 

Pap ras t a i žiniasklaida dau
giau dėmesio kreipia į savižudžių 
atliktus smurto veiksmus ir skai
čiuoja žuvusius amerikiečius ka
rius, negu blaiviai pažvelgia, kas 
iki šiol pozityvaus Irake pasiekta. 
Visgi ir teigiamų reiškinių yra. 

Gruodžio 10 d. irakiečiai rinks 
naują parlamentą. Tai bus laisvi 
rinkimai ir gyventojai galės pasi
rinkti iš kelių partijų sau patin
kančius kandidatus. Prieš mėnesį 
milijonai šios valstybės gyventojų 
ryžosi balsuoti už naują konstituci
ją. Prieš 10 mėn. Irake vyko pirmi 
laisvi rinkimai ir piliečiai, nepa
būgę pavojų, gausiai rinkosi į bal
savimo būstines, didžiavosi, kad 
gali dalyvauti rinkimuose. 

O šios savaitės pirmadienį 
trijų pagrindinių, stipriai suskilu
sių Irako gyventojų grupių vadai: 
sunni, kurdai ir šiitai, pirmą kartą 
padarė vieningą sprendimą, pasi
sakę už visų užsienio valstybių 
kariuomenės iš Irako išvedimo da
tos nustatymą, paliekant Irako vi
daus saugumu pasirūpinti patiems 
irakiečiams. Irako vidaus reikalų 
ministras Bayan Jabr tvirtino, kad 
apie 2006-ųjų vidurį Irakas bus 
pasiekęs apie 75 proc. savo karinių 
pajėgų stiprumo, o iki tų metų pa
baigos — visiškai pasiruošęs 
tvarkyti savo saugumo reikalus. 
Vadinasi, „tunelio gale" staiga pa
sirodė šviesa ir galbūt Baltųjų 
rūmų dilema bus pamažu išnarp
liota, o Vašingtone aprims partijų 
kivirčai. Konkrečiai numatoma 
karo pabaiga būtų tikrai puiki 
kalėdinė dovana visiems ameri
kiečiams. 

Ar čia susirūpinimą turinti kelti ka
rinė strategija, ar tiesiog utopinė ini
ciatyva, primenanti N. Chruščiovo 
užmojį apsodinti žemę kukurūzais? 

Europos Sąjunga neseniai dar 
kartą paragino Baltarusiją ir jos pre
zidentą A. Lukašenką, pradėti de
mokratijos reformas ir pagrasino pa
pildomomis sankcijomis. Baltarusija 
reaguodama pažadėjo 2006 metais 
surengti sąžiningus prezidento rin
kimus. Ar demokratinis vakarų pa
saulis turėtų šiuo trivialiu atsakymu 
pasitenkinti? JAV valstybės sekre
torės padėjėjas D. Fried lygina Bal
tarusijos politines represijas su 
vykdytomis buvusioje Sovietų Są
jungoje ir ragina Europą bei JAV 
imtis griežtesnių veiksmų A. Luka
šenkos atžvilgiu. „Tai Baltarusijos 
žmonių tragedija" — teigia jis. 

Lietuvos žiniasklaidoje, neribo
tais kiekiais rašančioje apie skan
dalus mažame mūsų politiniame 
tvartelyje, aiškiai trūksta objektyvių 
vertinimų ir kritiškos nuomonės dėl 
greta diktatūrą kenčiančios kaimy
ninės šalies. Paprastai skaitome tik 
oficialias žinutes apie JAV ir ES 
pareiškimus Baltarusijos atžvilgiu, 
tačiau žinių apie realią situaciją 
šioje šalyje ar opozicijos jėgų balso 
tikrai nesigirdi. Kas gi kitas, jei ne 
mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, 
neseniai patys perėję Sąjūdžio keliu 
į laisvę turėtume prisidėti prie pi
lietinio nepakantumo diktatūrinei 
priespaudai kūrimo bei ieškoti ga
limų būdų pagelbėti už demokratiją 
kovojantiems baltarusiams? Džiau
giamės, kad turime žodžio laisvę 
šalyje, turė tume ja ir naudotis. 
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KNYGŲ APŽVALGA 
KUN. DR. EUCENIUS GERULIS 

Petras Armonas muzikinių kultūrų kryžkelėse 
2005 m. rudenį Klaipėdoje pa

sirodė nauja knyga: „Petras Armo
nas muzikinių kultūrų kryžkelėse". 
Knygą labai kruopščiai ir nuodug
niai paruošė muzikologė prof. dr. 
Danutė Petrauskaitė. Tai 168 pus
lapių knyga, iliustruota 46-mis nuot
raukomis. Ją išleido Klaipėdos uni
versiteto Menų fakulteto redakcijos 
kolegija. 

Petras Armonas buvo nuosta
bus, dinamiškas žmogus! Tai liudija 
ne vien jo muzikinė gausi ir plati 
veikla, bet ir jo kasdieninės ap
raiškos: jis gerai žaidė tenisą; su 
kolega V. Grybausku 1954 m. Ka
nadoje dvivietėse varžybose laimėjo 
pirmąją vietą. J is važinėjo dviračiu, 
bėgdavo, kalnuose slidinėjo, mėgo 
motociklą, turėjo automobilį, motor
laivį, net savo lėktuvą! Būdamas 58 
metų amžiaus gavo licenziją ir tapo 
lėktuvo pilotu! Negana to —jis buvo 
kulinarijos (gourmet) žinovas. Mokė
jo megzti ir vyno pasigaminti. Valdė 
žurnalisto plunksną, spaudoje ap
žvelgdavo muzikinius rengin ius . 
Gimnazijos laikais jis gražiai piešė. 
Turėjo gerą skonį. 

Būdamas 24 metų amžiaus, Pet
ras 1931 m. vedė Janiną Nomeikaitę 
(1909—1999). J i buvo dramat in is 
sopranas. 1934 m. jie susilaukė duk
relės Ramunės. Kai ši ištekėjo, tapo 
Bliudnikiene. 

Būdamas 76 metų amžiaus P. 
Armonas, 1980 m. Vilniuje vedė ant
rą žmoną, bajorę, kanklininkę, ope
ros solistę Oną Daunoraitę-Armo-
nienę; mirusio brolio Andriaus našlę, 
kuri dabar gyvena Floridoje, St. Pe-
tersburge. 

Jaunystėje jis grojo akordeonu, 
fleita, skambino pianinu, grojo ir 
kitais muzikos instrumentais. Vė
liau koncertuose solo grojo violon
čele. Dirigavo ne vien įvair iems 
chorams, bet ir Dainų šventėse , 
operetėms, simfoniniams orkest
rams. 

Buvo puikus chorų organizato
rius, tvirtas pedagogas — gimnazi
jose dės tydamas lengvai su tvar
kydavo neklaužadas ir tinginius ne 
barimu, bet pedagogiškai ir psi
chologiškai. 

Petras Armonas gimė 1907 m. 
sausio 13 d. Biržų apskrityje, Saločių 
valsčiuje, Manikūnų kaime — 5 km į 
pietvakarius nuo Saločių miestelio. 
Ten jo tėvai, Ona ir Mykolas, turėjo 

Petras Armonas 

30 ha ūkį. Motina Onutė pagimdė 
net 8 sūnus, įskaitant Petrą. Ji buvo 
gera kaimo dainininkė, o tėvas grojo 
armonika. Visi septyni Petro broliai 
buvo kaimo muzikantai. Petras lan
kė Biržų gimnaziją, vėliau Panevėžio 
mokytojų seminariją. Edmundo Bal
čiūno paragintas įstojo į Klaipėdos 
konservatorijos smuiko klasę. 

Petras Armonas besišypsodamas 
man pasakojo, kad, kai jis išvažiavo 
muzikos pasimokyti į Klaipėdą, jo 
gimtinės kaimiečiai taip kalbėjo: „Ko 
tas Petr iukas išvažiavo į tą tolimą ir 
brangią Klaipėdą?! Juk čia mūsų 
kaime turime gerą muzikantą! Pas jį 
Petriukas galėjo pasimokyti muzikos 
už dyką!.." 

Klaipėdos konservatorijos direk
torius S. Šimkus mažiau išprusu
siems studentams pasiūlydavo altą, 
violončelę, kontrabosą. Petras gavo 
violončelę, kurios pradžioje jis nemė
go, bet netrukus tiesiog pamilo. 

Klaipėdos konservatorijoje mu
zikos kul tūrą mums skleidė iš 
Čekijos atvykę 9 muzikantai. Jie 
buvo draugiški, linksmi, tobuli mu
zikai. Tarp jų buvo mokytojų ir iš 
Vengrijos. Čia Petras įgijo didžią 
patirtį simfoniniame orkestre. Visą 
gyvenimą Petras buvo dėkingas S. 
Šimkui už gerą išmokslinimą valdyti 
muzikos instrumentus, už kamerinio 
muzikavimo pagrindus, už sektinus 
meniškus dirigavimo mostus. 

Atsimenu, Petras piktindavosi 
scenoje dainuojančiomis solistėmis, 
jei jos nežinodavo ką daryti su savo 

rankomis... 
Petras harmonizuodavo ir ins-

trumentuodavo, vedė radijo progra
mas, akompanuodavo solistams. J is 
įsteigė sporto klubą „Sakalas"; su
rengė sporto žaidynes, kuriose daly
vavo net 400 sportininkų! J i s mokė
davo tinkamai elgtis ne vien su gim
nazistais, bet ir su choristais bei 
kitais muzikos vienetais . 1935 me
tais, būdamas pėstininkų pulko ka
pelmeisteriu, žiemos m e t u orkes
trantams duodavo po keletą gramų 
alkoholio, kad nuo šalčio neužšaltų 
dūdų „mundštukai"... 

Karo metu Petrui teko gyventi 
Austrijos Goling miestelyje, k u r 
1818 metais Franz Gruber sukūrė 
kalėdinę giesmę „Stiile Nacht". Po to 
jis gyveno austrų kompozitoriaus W. 
A. Mozart gimtinėje Salzburg, ten 
gavo pasiūlymą groti Mozar teum 
simfoniniame orkestre ir eiti vio
lončelių grupės koncer tmeis ter io 
pareigas. Karo pabaigos jis sulaukė 
Vokietijos Ravensburg, kur is tuomet 
priklausė prancūzų zonai. 1947— 
1949 m. P. Armonas grojo Miunche
no simfoniniame orkestre. 

Su pagarba pr is imename, kaip 
Petras puikiai mokėdavo sudaryti 
koncertams t i nkamas programas , 
joms parinkdavo kūr in ius iš užsienio 
kompozitorių! 

Taipogi džiaugiamės, kad lietu
vių tarpe atsirasdavo giliai išprusu
sių asmenų akademiškai spaudoje 
apžvelgti girdėtus koncertus, pvz., 
VI. Jakubėnas! 

Petro Armono paskut inis kon
certas įvyko 1997 m. gegužės 4 d. Jis 

mirė nuo insulto St. Peterburge, FL, 
1997 m. rugsėjo 21 d. Kūnas buvo 
kremuotas. Pelenų urną į Lietuvą 
nuvežė dr. Vladas Kaupas. Palaido
tas Vilniaus Rasų kapinėse 1998 m. 
sausio 10 d. 

Ilgo gyvenimo metu talentinga
sis Pet ras Armonas buvo sulaukęs 
gausybės užsi tarnautų komplimen
tų; prie mūsų didžiai gerbiamo diri
gento muziko aštriai kibo tik vienas 
Balys Chomskis; mat jis buvo Kauno 
konservatorijos absolventas, todėl 
labai nemėgo Klaipėdos konserva
torijos auklėtinių... 

Šią knygą rašant, Danutė Pet
r auska i t ė rėmėsi gausiais biblio
grafiniais ir l i teratūr iniais šalti
niais. J ų buvo 124. Įvairiomis ži
niomis jai patarnavo net 420 talki
ninkų, jų pavardės yra nurodytos 
sąraše. Visa tai rodo, kokį nuosta
biai milžinišką darbą atliko prof. dr. 
Danutė Petrauskai tė . Čia matome, 
kad a.a. Petrą Armoną gerbia ne 
vien Biržai ir išeivija, bet ir visa Lie
tuva! 

Knygos turinio santraukos ver
timą į anglų kalbą atliko dr. Dalia 
Valiukėnienė: „Summary", 143-146 p. 

Šį leidinį finansiškai rėmė dr. 
Vladas Kaupas ir prof. Saulius Son
deckis bei J . Volijkas, prof. J. Rač
kauskas . Archyvinių nuotraukų ko
pijas atliko fotografas Zigmas De
gutis. Recenzavo prof. dr. Edmun
das Balčytis ir doc. dr. Ramunė 
Kryžauskienė. Redagavo Roma Nik-
ženta i t ienė . Spausdino Klaipėdos 
universiteto leidykla. 

PASAULIO LIETUVIU CHORVEDŽIAI 
Tai labai stambi, gausiai ilius

truota knyga. Jos autorius yra dr. 
Boleslovas Zubrickas. Leidėjas — 
Lietuvos Liaudies kultūros centras, 
Vilnius, 1999 m. 

Šį leidinį finansiškai parėmė 
Lietuvių fondas. 

Knygos autorius pratarmėje ra
šo, kad šiame enciklopedinio po
būdžio leidinyje yra sudėti Lietuvos, 
eJAV, Kanados, Australijos, Vokie
tijos ir dar vienos kitos šalies lietu
vių kilmės žymūs ar žymesni, veik
lesni chorų vadovai, taip pat mu
zikos pedagogai, kompozitoriai, var
gonininkai ir muzikai, kurių kūry

binė veikla susieta su chorais. 
Knygos gale pateiktas Lietuvos 

aukštąsias muzikos mokyklas bai
gusių chorvedžių pavardžių sąrašas. 
Taip pat yra šios knygos santrauka 
anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų 
kalba. 

Šiuo leidiniu siekiama įamžinti 
lietuvių chorų vadovų, muzikos pe
dagogų ir vargonininkų gyvenimą 
bei darbus. 

Iki 1918 metų pagrindinė chor
vedžių rengimo mokykla buvo J. 
Naujalio vargonininkų kursai, o 
nepriklausomybės metais pradėjo 
kurtis muzikos mokvklos. konserva

torijos, kurios ėmė rengti kvalifikuo
tus vargonininkus ir chorvedžius. 

Bolševikams 1940 metais oku
pavus Lietuvą, itin daug talentingų 
muzikų pasitraukė į Vakarus . 

Iki 1990 m. Lietuvoje buvo 6,673 
parengti chorvedžiai, o per pastaruo
sius metus jų skaičius dar gerokai 
padidėjo. Lietuvoje būta per 2,000 
chorų ir apie 100,000 dainininkų. 

Respublikinės da inų šventės 
sutelkdavo iki 400 chorų ir iki 
20,000 choristų. 

Pirmoji Pasaulio lietuvių damų 
šventė įvyko 1994 m. Kaune ir 
Vilniuje. Antroji įvyko 1998 m. 

Vilniuje. 
Nuo 1956 m. buvo pradėtos 

rengti t radicinės dainų šventės 
išeivijoje: JAV ir Kanadoje. Pirmoji 
įvyko 1956 m. Čikagoje. Antroji, tre
čioji ir ketvirtoji įvyko irgi Čikagoje 
1961, 1966 ir 1971 metais. Penktoji 
įvyko Toronte 1978 m. Šeštoji ir 
septintoji įvyko vėl Čikagoje 1983 ir 
1991 metais. 

Australijoje dainų šventės nuo 
1960 m. ruošiamos kas dveji metai 
Sydnėjuje, Melbourne ir Adelaidėje. 
20—oji jubiliejinė dainų šventė įvyko 
1998 metais Geelonge. 

^^MMM^Mi^^K^M&^^^m^' 
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AUKLĖJIMO U Ž D A V I N Y S 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Sutiksime žmonių, kurie sakosi 
esą krikščionys, o gyvena panašiai 
kaip pagonys. J ie yra abejingi sava
jai religijai. Jie sako, kad yra Dievas, 
o gyvena tarsi Jo nebūtų. Tokio 
gyvenimo ir nusiteikimo priežasčių 
gali būti labai daug. Ir visas jas 
atspėti beveik neįmanoma. 

Betgi vieną čia norime paminėti: 
bereliginį auklėjimą. Nepaprastos, 
dažniausiai lemiamos, įtakos vaikui 
ir apskritai j aunam žmogui turį jį 
supanti aplinka, jo mokytojai, moky
tojų nuotaikos ir mintys. Auklėtojų 
bei mokytojų abej ingumas religi
nėms idėjoms labai neigiamai atsi
liepia visam mokinių gyvenimui. 
Religinę reikšmę auklėjimui y ra 
pastebėjusios ir Amerikos viešosios 
įstaigos, kai jos stebi ir ieško būdų 
sustabdyti nus ikal t imų gausumą 
paauglių ir jaunuolių tarpe. 

Bedieviškų idėjų atgarsiai pa
siekia tėvus su patarimais, kad vai
kams nereikia minėti Dievo, nerei
kia jų mokyti religijos. Esą jie patys 
laisvai turi pasirinkti , kas jiems 
patinka — gyvenimas su Dievu, ar 
be Dievo. Iš tikrųjų, viešosios valsty
binės mokyklos nebeturi religijos 
pamokų. Jos yra labai patogiai įruoš
tos, jose vaikams mokymas teikia
mas nemokamai, mokslo tiesos per
duodamos lengvai ir populiariai, bet 
apie Dievą nekalbama. Dievui ir 
vaikui paliekama tokia laisvė, kad 
t a r p jų tarpusavio santykį nieko 
nekalbama. Be abejo, toks mokymas 
ir auklėjimas nėra visuotinis ir 
pakankamas. 

Todėl katalikai jau seniai Ame
rikoje turi prisisteigę mokyklų ir 
gražiai jas išlaiko, nors šitai tėvams 
nelengvai atsieina. Dabar jų skai
čius, jau pradeda mažėti. Katalikiš
koji pasaulėžiūra reikalauja auklėji
mo, kuris pasiektų visą žmogų ir jį 

Vytauto Maželio nuotrauka. 

ruoštų galutiniam tikslui. 
Žmogus nėra tiktai šio pasaulio 

kūrinys, ieškąs išsilaikymo būdų 
pagal gamtinius prigimties reikala
vimus, kaip ir visi kiti kūr iniai , bet 
su antgamtine gyvenimo paskir t imi, 
išeinančia iš laiko ir erdvės ribų. 
Todėl laiko ir erdvės r ibotumas įgau
na savo prasmę, kai žmogus per šio 
pasaulio lygstamas vertybes keliauja 
į nesibaigiančią ir beribę ano pasau
lio amžinybę. Auklėjimas nėra visas, 
jeigu žmogui nepr ipažįs tama ant
gamtinių galių, kurias reikia tobu
linti. Reikia išugdyti žmoguje visas 
prigimties galias: protą, valią, pojū
čius bei emocijas, kūno fizinę sudėtį. 
Bet tokis žmogaus gamtinis ugdy
mas ir auklėjimas negauna prasmės , 
jei šitai ugdoma su mint imi, kad 
žmogus pasinaudos tuo auklėjimu 
tiktai šiame laiko ir erdvės gyveni
me. Kristaus mintimi, ką gi padės 
žmogui, jeigu jis ir visą pasaulį lai
mėtų, bet savo sielą amžinai pra
rastų. Taigi krikščioniškasis — kata
likiškas auklėjimas siekia pilnutinio 
žmogaus paruošimo ir, svarbiausia, 
jo laimėjimo antgamtiniam pasauliui. 

Drauge su gamtinėmis galiomis, 
yra ir antgamtinės, kur ias reikia 
tobulinti. Tas galias vadiname dory
bėmis. Kai auklėjame protą žmonių 
mokslais ir menu, tur ime drauge 
gilintis ir į dieviškojo apreiškimo 
tiesų pažinimą. 

Apreiškimo tiesos nesikeičia, bet 
jos mumyse gali ir turi augti vis di
desniu jų pažinimu. Dievas ateina 
pas mus apreiškimo keliu iš ne
prieinamos šviesos. Dieviškosios 
šviesos gali vis daugiau nušviesti 
žmogaus sieloje, kai protas tobulina
mas nauju pažinimu ir t u r t inamas 

naujomis idėjomis. Taigi net už mo
kyklos suolo religinis mokymasis ir 
auklėjimasis neturi sustoti. Graudus 
nesus ipra t imas , kai intelektualui 
Dievas y ra pažįstamas t ik vaikų 
katekizmo sąvokomis. 

Regis, svarbiausia yra išauklėti 
žmoguje valią. Kai valia yra bloga, 
tai visas žmogus-tampa blogu. Kris
taus gimimo naktį angelai sveikino 
piemenis, skelbdami ramybę geros 
valios žmonėms. Religiniu auklėjimu 
valia ruošiama paklusti prigimties ir 
malonės įstatymams. Malonės įsta
tymas y ra paskelbtas Evangelijoje. 
Malonė prigimties nenaikina, o ją 
neapsakomai tobulina. Kai bandoma 
pasitenkinti tik prigimties išgalėmis 
bei jos įstatymu, tai, pati prigimtis 
nukenčia. Prigimtis savo palinki
mais y ra egoistė, nuolat ieškanti 
savęs, siekianti gero pirma sau, o ne 
savo ar t imui . Todėl yra pavojų jai 
išsigimti. Apie tai labai iškalbingai 
liudija mūsų laikų baisieji jaunimo 
nusikalt imai. 

Krikščioniškasis auklėjimas pa
stoja kelią visokiems iškrypėlių 
nusikalt imams. Pirmiausia religinis 
katal ikų auklėjimas, skiepydamas 
vaiko širdyje Dievo meilę, kreipia 
dėmesį ir į tai, kad kiekvienas žmo
gus yra jo artimas, sukur tas Dievo 
paveikslu ir Jo panašumu, kurį 
reikia mylėti panašiai kaip patį save. 
N e p a k a n k a išugdyti ir išauklėti 
valstybei gerų darbininkų, kurie 
toleruotų savo krašto ir savosios tau
tos žmones. Pilnutinis auklėjimas 
siekia išugdyti žmoguje Dievo vaiką, 
kuris a t ras tų savo artimo asmenyje 
brolį ir sesę Kristuje. O toks Dievo 
vaikas tikrai bus geras ir valstybės 
pilietis. 

Vaizdžiai aprašo jis šio krašto gamtą, žmones, 
daug dėmesio skirdamas istoriniam fonui, 

piešdamas tuos laikus, kai popiežiai gyveno Avig-
non. Jo kūryboje, lyg pasakoje, tikrovė pinasi su 
lakios vaizduotės sukurtais aprašymais. Juose 
atsispindi Provence (iš lotyniško žodžio provincia) 
krašto gamta, žydras dangus, nuolat šviečianti, -
akinanti saulė ir viso to įtakoje, jo piešiami žmo
nės nejučiom viską nekaltai pagražina, perdeda. 
Rašytojas tikėdamas tuo ką mato ir girdi, tokį pa
sakojimą ir pristato skaitytojui. Jo piešiamas 
peizažas prieš akis atsiveria lyg gražus impre
sionistinis paveikslas. Ne viename Provence mies
te teko matyti gatvių pavadinmus su šio krašto 
garsaus rašytojo Alphonse Daudet vardu. 

Virginie pasakojo ir apie istorinę viduramžių 
šio miesto praeitį: popiežių rūmus, Avignon kated
rą, statytą XII amžiaus pradžioje, minėtą istorine 
tiltą, kurio šiuo metu tik mažesnė dalis bestovi — 
keturios iš aštuonių arkų, o didesnė jo dalis, karų 
ir potvynių metu buvo sugriauta ir liko neatstaty
ta. Ant tilto sezono metu renkasi turistai, bet 
vakarais nebesusirenka čia vietiniai gyventojai ir 
nebešoka kaip anksčiau, o gal ir nebemoka šokio, 
kurį savo apsakymuose vaizdavo A. Daudet: „Sur 
le pont dAvignon on y dansait, on y dansait les 
Farandoles — Ant Avignono tilto žmonės šoko ir 
šoko les Farandoles" (ratel ius) . Vakarais 
pasilinksminti žmonės dabar turi kur rinktis — 
didžiojoje miesto aikštėje, prie katedros, vasaros 
metu čia pilna įvairiausių pramogų. Kalbant apie 
šį kraštą, norėtųsi dar paminėti dažną Rhone 
upes deltoje siauru ruožu pučiantį sausą šiaurės 
vėją — Mistral, net ir vasarą. Gražią saulėtą 
dieną, kai lankėmės Avignon, pavėsyje buvo šalto
ka. Tą pati jautėme ir keletoje kitų Provence 
vietų. Teko girdėti, kad žiemos metu, Mistral gali 
būti labai įkyrus. 

Kaip minėjome, pietų Prancūzija turi gilią 
istorinę praeitį, ja didžiuojasi, turi taip pat ir tu
ristams ką parodyti. Iki V šimtmečio šiose apy
linkėse tvarkėsi romėnai kaip jiems patiko. Dau
gelis legionierių, at i tarnavę nustatytą laiką, užsi
liko gyventi kiekvienoje stambesnėje vietovėje ir 
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kur bepasisuktum, daug kur dar yra išlikusios jų 
statytos tvirtovės, unikalūs paminklai, tiltai, van
dentiekiai — „aąueducts". Išliko taip pat prieš 
daug šimtmečių statytos šventovės, sporto arenos, 
jose ir šiuo metu vyksta koncertai, įvairūs folk
loriniai renginiai. Senamiesčius ištisai ar iš dalies 
dar supa tvirtovės, gerai išsilaikę kariniai sutvir
tinimai. Vasaros metu čia vyksta programos, pil
na turistų, juos aptarnauja restoranai ir valgyklos 
su vietiniais patiekalais. Taip pat yra gausi, gerai 
išvystyta turistinių prekių pasiūla — tai nemažas 
įnašas į krašto valstybinį biudžetą. Karnos dabar 
eurais, jos yra gerokai 
aukštesnės negu kadai
se buvusiais frankais. 
Panašiai turbūt bus ir 
Lietuvoje, kai litus ir 
ten pakeis eurai. 

Artėjame prie Vi
duržemio jūros. Ant 
Rhone upės stebimės 
didžiuliu istoriniu pont 
du Guard tiltu, o delto
je , Camargue rajone, 
dar vis jautėsi Šaltokas 
Mistral vėjas. Žeme c:a 
vietomis, nors negilia;, 
bet buvo apsemta van
deniu. Platūs ganyklų 
laukai, juose ganėsi ne
dideli baltos BpaJyos 
arkaai . žinomi de'i s a v--, 

nėse, daug kur tie arkliukai stovėjo surišti turistų 
maloniam pasijodinėjimui. Kitur matėme žąsele 
vadovų vedamus jodinėtojus. Arkliai ristele bėgo 
per vandenį, kuris nors ir negilus, bet ant arklio 
sėdinčiuosius t ikriausiai galėjo aptaškyti. Dėl lai
ko stokos pajodinėti mum neteko, o be to, mūsų 
grupę sudarė vyresnio amžiaus, daugiausia pen
sininkai, nelabai nusiteikę tokiems pasijodinėji
mams. Prieš metus a r daugiau kai šiomis vietomis 
važinėjo Salikliai su mergaitėm, tai jie susigundė 
ir pajodinėti. Visi liko patenkinti, tik minėjo, kad 
bėgdami arkliai juos aptaškę. Paprasta i žentas 
sakydavo negalįs arkliais jodinėti, nes jį už-
puolančios alergijos, bet nuo šitų baltaplaukių, 
kažkodėl, jokios alergijos nejautęs — įdomūs ark
liai. Reikia paminėti, kad šiose vietose vyravo ne 
vien baltos spalvos arkliai, bet ganėsi ir juodų jau
čių. Apylinkės miestuose iš romėnų laikų gerame 
stovyje yra išlikusių arenų, kuriose ir šiuo metu 
vyksta bulių kautynės. Camargue apylinkėse prie 
vandens matėme rausvos spalvos ilgakojų fla
mingų. Bus daugiau. 

i i 1. i t i :. J : 

žinomi 
patvar 

mo. Prie kelio pavesi- Avignon teatralai kviečia j jų spektaklį. 
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S. Ušinsko dailės palikimas 
apžvalginėje parodoje 

Premjero pasiaiškinimas nuvylė visuomenę 

Dailininko Stasio Ušinsko apžvalginėje parodoje — unikalios lėlės-marionetės. 
Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vi ln ius , lapkričio 23 d. (ELTA) 
— Lietuvos dailės muziejaus Radvi
lų rūmuose at idaryta didelė retro
spektyvinė dailininko Stasio Ušins
ko kūrybos paroda „Valingo grožio 
konstrukcijos". 

Išsamioje apžvalginėje ekspozi
cijoje — S. Ušinsko tapyba, grafika, 
piešiniai,, scenografijos ir taikomo
sios dailės kūriniai , vitražai, uni
kalios lėlės-marionetės , dokumen
tinė medžiaga — iš viso net 300 dai
lininko kūrinių. Lankytojams bus ro
domas ir pirmasis garsinis S. Ušins
ko lėlių filmas „Storulio sapnas". 

Dailininko 100-mečio minėjimo 
programą užbaigiančios parodos pla
ną parengė Nacionalinis M. K. Čiur
lionio dailės muziejus, o sostinės 
Radvilų rūmuose šis projektas pa
pildytas Lietuvos teatro , kino ir mu
zikos muziejaus parengta S. Ušinsko 

teatro meno paroda. Iš abiejų muzie
jų, Lietuvos dailės muziejaus fondų 
ir S. Ušinsko šeimos surinktas daili
ninko kūrybos palikimas yra Vilniu
je atidaromoje parodoje. 

Vienas žymiausių XX a. Lietu
vos dailininkų S. Ušinskas (1905-
1974) mokėsi Kauno meno mokyklo
je, Justino Vienožinskio tapybos stu
dijoje, vėliau studijavo Paryžiuje. S. 
Ušinskas lietuvių dailę praturtino 
konstruktyvizmo principais, šiuolai
kiškomis monumentaliomis bei de
koratyviomis formomis. Jis buvo ir 
originalaus braižo scenografas, lėlių 
teatro bei garsinio lėlių filmo Lietu
voje pradininkas. 

1937 m. pasaulinėje Paryžiaus 
parodoje „Meno ir technikos vieta 
šiuolaikiniame gyvenime" už lėles ir 
scenografijos eskizus dailininkas bu
vo apdovanotas aukso medaliu. 

* V i l n i a u s m i e s t o t a r y b a p r i 
t a r ė , k a d Nau jo jo je Vi ln ioje iški l 
tų m o d e r n u s fu tbo lo k o m p l e k 
s a s , ku r galės treniruotis ne tik Lie
tuvos nacionalinė r inkt inė, bet ir 
sostinės gyventojai. Miesto taryba 
patvirt ino Naujosios Vilnios futbolo 
komplekso detalųjį planą, kuriame 
numa ty t a Karklų gatvėje įrengti ke
tur ias dirbtinės bei natūral ios žolės 
dangos futbolo aikštes. Vienas iš sta
dionų bus įrengtas po stogu, todėl 
aktyviai sportuoti čia bus galima iš
tisus metus . Sis sprendimas taip pat 
sus t ipr ins Lietuvos pozicijas, sie
kiant 2009 metais surengti Europos 
jaunių futbolo čempionatą. 

* L i e t u v o s m o t e r ų rankin io 
r i n k t i n ė p e r g a l i n g a i p r a d ė j o 
P o r t u g a l i j o j e v y k s t a n t į 2006 m e 
tų Europos moterų rankinio čempio
nato šešių komandų kvalifikacinį 
* :r:iyrą. Pirmosiose turnyro rungty
nėse Lietuvos rankininkes 37:21 nu
galėjo Suomijos komandą ir šiuo me
tu pirmauja turnyre. Net 9 įvarčius 
nugalėtojoms pelnė Ingrida Bartaše-
vičiūte. po 5 — Aušra Stankute ir 
Ramune Pekarskytė, po 4 — Gabija 
Bugemene ir Rūta Latakai tė . 

* Ukra inoje v y k u s i a m e Euro
pos j a u n i m o (iki 23 metų) dz iudo 
i m t y n i ų č e m p i o n a t e ger iaus ia i 
is lietuvių pasirodęs Karolis Bauža 
užeme penktą vietą. Svorio kategori
joje iki 90 kg varžęsis lietuvis pirmo
je kovoje nugalėjo estą Renee Ois-

maa, antrajame rate įveikė latvį Jev-
genij Borodavko, tačiau ketvirtfina
lyje turėjo pripažinti bronzinio prizi
ninko gruzino Levan Zoržolian pra
našumą. 

* Ketvirtadienio ULEB Euro-
lygos r u n g t y n i ų namuose su Tre-
viz „Benetton" (Italija) komanda 
gali nežaisti Kauno „Žalgirio" ko
mandos gynėjas Vidas Ginevičius. 
Vakarinėje treniruotėje krepšinin
kas pasitempė kojos čiurną. Tai jau 
trečiasis Kauno „Žalgirio" krepši
ninkas, pastaruoju metu patiriantis 
traumą. Sekmadienio rungtynėse su 
„Panevėžiu" kojos čiurną pasitempė 
Simonas Serapinas, o anksčiau tokią 
traumą patyrė amerikietis Tanoka 
Beard. 

* Devintą pergalę vienuolik
tose NBA regul iariojo s e z o n o 
rungtynėse iškovojo du l ietuvius 
savo g r e t o s e turinti Cleveland 
„Cavaliers" komanda. Tai buvo aš
tuntoji „Cavaliers" pergalė iš eilės 
bei šeštosios savo arenoje šiame se
zone laimėtos rungtynės. Antrąją 
vietą Rytų konferencijos Centrinia
me pogrupyje užimanti „Cavaliers" 
komanda namuose 115:93 nugalėjo 
Boston „Celtics" komandą. Starto 
penkete rungtynes pradėjęs Žydrū
nas Ilgauskas pelnė 19 taškų, atko
vojo 7 ir perėmė 1 kamuolį, blokavo 
du varžovų metimus, kartą suklydo 
bei surinko keturias asmenines pra
žangas. 

Atkelta iš 1 psl. 
iš širdies, bandė demonstruoti jaus
mus. Bet man pasirodė, kad toje kal
boje trūko konkretumo", — sakė A. 
Paulauskas. Jis vadovauja Naujajai 
sąjungai, kuri, kaip ir A. Brazausko 
vadovaujama Socialdemokratų par
tija, yra valdančiosios koalicijos 
partnerės. 

Jo nuomone, nors A. Brazauskas 
negalėjo atsakyti į visus 450 klau
simų, kuriuos gavo iš piliečių telefo
nu ir elektroniniu paštu, tačiau rei
kėjo pasirinkti „vieną-du charakte
ringiausius", dažniausiai pasikarto
jančius klausimus, ir į juos atsakyti. 

Antradienį Lietuvos televizijos 
tiesioginiame eteryje kalbėjęs A. 
Brazauskas neatsakinėjo į konkre
čius klausimus, o tiesiog pasakė 
maždaug pusvalandžio kalbą, kuri, 
anot premjero atstovų, buvo pareng
ta remiantis gautais iš visuomenės 
klausimais. 

Interviu A. Paulauskas sakė ma
nantis, kad šis premjero pasisaky
mas buvo skirtas Lietuvos žmonėms, 
o ne politikams, kurie „verda savo 
sultyse". 

Seimo opozicijos vadovas kon
servatorius A. Kubilius, komentuo
damas premjero kalbą, pažymėjo, jog 
į esminius klausimus visuomenei 
taip ir nebuvo atsakyta. 

„Tenka tik apgailestauti, kad 
premjeras pasirinko tokį nenuoširdu 
kalbėjimosi su piliečiais būdą. Tai 
tikrai nebuvo tai, ko prašė preziden

tas — atsakyti atvirai ir aiškiai. Lie
tuva lieka su klausimais be atsaky
mų, o ministras pirmininkas — su 
savo baime kalbėti nuoširdžiai ir at
virai", —pareiškė A. Kubilius. 

Pasak Seimo opozicijos vadovo, į 
esminius klausimus taip ir neatsa
kęs Vyriausybės vadovas „padarė 
viską, kad ministro pirmininko krizė 
ir toliau tęstųsi". 

Prez identas Valdas Adamkus 
teigia, kad premjero A. Brazausko 
pasisakymas per nacionalinę televi
ziją apie savo žmonos verslo reikalus 
nepateisino jo vilčių. 

„Nei mano, nei turbūt Lietuvos 
visuomenės vakarykšt is premjero 
pasisakymas nepateisino visų vilčių, 
kurios buvo sudėtos į tą pasisaky
mą", — sakė V. Adamkus. 

Paklaustas , ar prašys premjero 
dar kar tą pasiaiškinti visuomenei, 
prezidentas teigė, kad „aš savo esu 
padaręs". 

J is dar kartą akcentavo politikų 
a tsakomybę prieš valstybę ir vi
suomenę. 

„Mano požiūris, kiek tai susiję 
su morale politikoje, kiekvieno poli
tiko atsakomybe, nėra pasikeitęs. Aš 
tikiuosi, kad šiuo savo pasisakymu 
priminsiu visiems politikams dar 
kartą jų atsakomybę prieš valstybę 
ir prieš visuomenę", —kalbėjo šalies 
vadovas. 

J i s neatsakė į klausimą, ar ne
manant i s , jog būtų geriau, kad A. 
Brazauskas atsistatydintų. 

Lietuviai t rokš ta st iprios rankos 

Atkelta iš 1 psl. 
nuo 43.8 iki 46.6 proc. (arba nuo 56 
iki 58 proc, skaičiuojant tik turin
čiuosius nuomonę šiuo klausimu), o 
nepalaikančių dalis liko panaši — 
apie 34 proc. 

Rugsėjo mėnesį atlikta apklausa 
rodo, kad daugiausia tvirtos rankos 
šalininkų yra tarp Liberalų demo
kratų partijos, kuriai vadovauja pa
šalintas iš prezidento pareigų Rolan
das Paksas, rėmėjų (66.7), o mažiau
sia — tarp Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko vadovaujamos Naujosios 
sąjungos (4=3.6 proc.) šalininkų. 

Tarp Darbo partijos, vadovauja
mos milijonieriaus Viktoro Uspaski-
cho, ir Socialdemokratų partijos, va
dovaujamos premjero Algirdo Bra
zausko, rėmėjų stipraus vadovo, ku
rio nevaržo parlamentas ir partijos, 

šalininkų dalis yra panašiai aukšta 
— at i t inkamai 55 proc. ir 56.7 proc. 

Daugiausia atmetančiųjų „stip
rios rankos" politiką kaip Lietuvai 
net inkamą yra tarp Naujosios sąjun
gos (50.9 proc.) ir Tėvynės sąjungos, 
kuriai vadovauja parlamentinės de
šiniosios opozicijos vadovas Andrius 
Kubilius (48.9 proc.) šalininkų. Tarp 
Darbo partijos ir Socialdemokratų 
partijos rėmėjų tokių yra mažiausiai 
— tik apie 30 proc. 

Duomenys rodo, kad kaimo vie
tovėse palaikančių „stiprios rankos" 
politiką yra mažiau nei vidutiniškai 
(41.3 proc) , o daugiausia autoritari
nį vadovą remiančių yra sostinėje 
Vilniuje ir Šiauliuose — apie 59 
proc. 

Labiausiai demokratiški miestai 
yra Klaipėda ir Panevėžys. 

Vyriausybė pradėjo derybas su TNK-BP 

Atkelta iš 1 psl. 
kurias bendrovė norėtų aptarti . Jo 
nuomone, kaina priklauso „nuo to, 
kaip ją skaičiuosi, ir nuo to, kokios 
sąlygos bus suteiktos". 

S. McCormick pabrėžė, kad tre
čiadienį vyko labai rimtos derybos, 
tačiau kol kas dar anksti progno
zuoti, kiek jos užtruks. 

„Tai labai sudėtingos derybos, ir 
kalbama ne apie dienas, o apie sa
vaites. Norime visas temas aiškiai ir 
atvirai iškelti diskusijoms. Jei tai 
užims kelias savaites — puiku, jei il
giau — irgi gerai", —komentavo S. 
McCormick. 

Jo teigimu, tikimasi bendradar
biauti su Lietuvos Vyriausybe, sie
kiant ilgalaikių abipusiai naudingų 
santykių. 

Vyriausybės sudarytos darbo 
grupės vadovas ūkio ministras Kęs
tutis Daukšys sakė, kad derybos pra
sidėjo, o pirmame pokalbyje aptart i 

konkretūs klausimai, kuriuos numa
toma nagrinėti derybose. 

„Apie kainas kalbėti dar negali
me, Vyriausybė svarsto, kaip išside
rėti pačią geriausią kainą ir turėti 
geriausią rezultatą. Derybų laikas 
priklausys ne tik nuo derybinių gru
pių pastangų, bet ir teismo sprendi
mo, todėl numatyti derybų pabaigą 
yra labai sunku", — komentavo K. 
Daukšys. 

Anot jo, Amsterdamo teismas ar
t imiausiu metu turėtų priimti vie
nokį ar kitokį sprendimą dėl „Jukos" 
valdomų „Mažeikių naftos" akcijų 
arešto, ir jis lems tolesnę derybų ei
gą. 

TNK-BP yra suinteresuota pirk
ti ir „Jukos", ir Vyriausybės valdo
mas „Mažeikių naftos" akcijas. 
Bendras paketas būtų apie 74 proc. 
akcijų. Susivienijimas į „Mažeikių 
naftos" modernizavimą ketina inves
tuoti apie 300 mln. JAV dolerių. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, !ntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agento rų pranešimais) 

„Oranžinės revoliucijos" vadovai 
ragina šalininkus vienytis 

E U R O P A 

Jul i ja Tymošenko 

K i j e v a s , l a p k r i č i o 23 d. 
( , ,Reuters" /BNS) — D u „o ranž inės 
revol iuci jos" v a d o v a i , p r e z i d e n t a s 
Viktor J u š č e n k o ir buvus i m i n i s t r ė 
p i r m i n i n k ė Ju l i j a Tymošenko , pa ra 
gino savo š a l i n i n k u s v ienyt i s a r t ė 
j a n t 2006 m e t ų p a r l a m e n t o r ink i 
m a m s , k a d buvus io s valdžios a t s to 
vai nega l ė tų sugr įž t i . 

Tač iau a b u p o p u l i a r i a u s i Uk
ra inos pol i t ikai kalbėjo apie sk i r t in 
gus da lykus . 

-* P r e z i d e n t a s , kur io m a ž d a u g va
landą t r u k u s i ka lba buvo p e r t r a u k t a 
s k a n d a v i m u , ,Juli ja, Julija!", kalbėjo 
apie visų 2004 m e t a i s Nepr ik l auso -
mvbės a i k š t ė s akciiose da lvvavus ių 
jėgų vienybę, o J . Tymošenko a iškia i 
parag ino d a u g i a u k a i p 100.000 su
s i r inkusiųjų į mi t ingą r e m t i jos po
l i t inę jėgą r i n k i m u o s e į p a r l a m e n t ą . 

„Mes r e n g i a m ė s nau j i ems par
l amen to r i n k i m a m s suvokdami , k a d 
ta i — a n t r a s i s m ū š i s , kur į m e s tu r i 
me la imėt i" , — pa re i škė J . Tymo
šenko, k a l b ė d a m a Kijevo Nepr ik 
l ausomybės a ikš tė je per „o ranž inės 
revoliucijos" pradž ios 1-ąsias met i 
nes . 

Ofic ia l ia i r i n k i m ų k a m p a n i j a 
p ras ideda lapkr ič io 26 dieną. 

„ A t e i n a n t y s p a r l a m e n t o r inki 
mai ne tok ie , k a i p buvo a n k s t e s n i : 
įsigaliojus Konst i tuci jos p a t a i s o m s , 
p rez iden tas beveik n e t e n k a įgalioji
mų, k u r i e p e r e i n a m i n i s t r u i p i rmi
n i n k u i i r p a r l a m e n t o d a u g u m a i . 
P a r l a m e n t o r i n k i m u o s e m e s iš t ik
rųjų r i n k s i m e va l s tybės vadovą", — 
sakė J . Tymošenko . 

„ E s u į s i t ik inus i , jog t a i p , ka ip 
aš ir visa m ū s ų kompani ja r ė m ė Vik
tor J u š č e n k o prez iden to r i nk imuose , 
d a b a r m e s t u r i m e sus iv ienyt i , kad 
i š r i n k t u m e m i n i s t r ą p i r m i n i n k ą , 
ku r i s į k ū n y s t a i , už ką mes kovojo
me", — p a r a g i n o J . Tymošenko , ku r i 
buvo m i n i s t r ė p i rmin inkė , bet va ls 
tybės v a d o v a s j4 a t le ido rugsėjį del 
skanda lo valdžios komandoje ir ta r 
pusavio k a l t i n i m ų korupcija . 

P r e z i d e n t a s , p r ipaž inęs , k a d yra 
n e s u t a r i m ų t a r p jo buvus ių bendra
žygių, t a i p p a t pa re i škė , k a d bū t ina 
pergalė 2006 me tų kovą 

, ,Jeigu širdyje yra U k r a i n a , mes 
t u r i m e a t m i n t i v i ena - i š šūk i s 
m u m s — 2006 metų p a r l a m e n t o rin
k imai — ta i ne p a r l a m e n t o r inki
mai , tai ne min i s t ro p i rmin inko rin

kimai, o a t s a k y m a s į ta i , ką mes va
diname Ukra inos laisve, Ukrainos 
demokratija; a r ji išliks, a r mes per
duosime j ą anks tesn iam režimui", — 
sakė V. Juščenko . 

„Mes t u r i m e pasiekti , kad de
mokrat inės jėgos iškovotų pergalę 
2006 metų kovą — ta i mūsų paža
das. Nes pergal ingi Ukra inos prezi
dento r ink ima i gali būt i pergalingi 
t ik esant pergal ingiems r ink imams į 
parlamentą 2006 metais . Tai vie
ninga visybė, kurios negal ima skai
dyti", — sakė Ukrainos prezidentas. 

J. Tymošenko po atleidimo ne 
kartą sakė , jog nepyksta a n t prezi
dento, y r a įsi t ikinusi , kad jos vy
riausybės veikla buvo sėkminga ir 
ketina bū t ina i sugrįžti į vyriausybės 
vadovo postą. 

J. Tymošenko paaiškino, jog jei
gu rinkėjai r ems jos komandą per 
parlamento r ink imus , ta i nereikš, 
kad jie i šduoda V. Juščenko. 

„Šiandien peršama mint is , kad 
per par lamento r ink imus Tymošen
ko kovos su Juščenko. Tai — propa
ganda, J u š č e n k o nesibalotiruos į mi
nistrus p i rmin inkus , nes j is — šalies 
prezidentas", — sakė J. Tymošenko. 

Kal t in imus sau ir savo vyriau
sybei ji pavadino intrigomis žiniask-
laidos pr iemonių, priklausančių oli
garchams, kur ie prarado valdžią po 
„oranžinės revoliucijos", bet nori ją 
susigrąžinti per a te inančius parla
mento r i n k i m u s ir išr inkti premjeru 
Viktor Janukovič , pagrindinį V. Juš 
čenko varžovą per buvusius prezi
dento r i nk imus . 

„Jeigu ka lbama, kad šiandien 
viskas gerai , mūsų varžovas Janu
kovič k a ž k u r poilsiauja, ta ip nėra ... 
Šiandien Janukovič tu rės galimybę, 
jeigu mes nieko nepadarys ime — ir 
tai jam bū tų puiki galimybė", — 
įspėjo J . Tymošenko. 

Buvusi premjere davė aiškiai 
suprasti žmonėms, skanduojant iems 
jos vardą Nepriklausomybes aikštė
je, jog j i ir jos politinė jėga priklauso 
tai daliai prezidento komandos, ku
ri, būdama valdžioje, nesuteršė savo 
gero vardo korupcija ir pasiryžusi 
kovoti u ž tai . kad būtų suKurta nau
ja Ukraina . 

„Mano širdis su jumis , jeigu iš
syk nepavyko, pavyks an t rą kartą. 
Mes negal ime sustoti pusiaukelėje". 
— sakė J . Tymošenko. . 

J. Tymošenko buvo atnešta ant 
rankų pr ie scenos Kai buvusi prem
jere išlipo iš automobilio Instituto 
gatvėje, ją žmones pakele ant rankų 
ir per minią atnešė prie tribūnos. 

Susir inkusiej i Nepriklausomy
bes aikštėje Socialistu partijos vado
vo U.eKsai.cr Moroz siūlymu laip 
uat tv.os minute Dasrerbė žurnalisto 
Georgij Gongadze a tminimą 

Kalbėdamas ;š t r ibūnos O. Mo
roz pažymėjo, kaa ne viena revoliu
cija neprae ina be aukų. tokia buvo ir 
2004 metų ..oranžine revoliucija"". 

Pasak U S P vadovo, pernai šioje 
aikštėje stovėjo Georgij Gongadze 
palapine, kuri pas ta ty ta ir šiandien 
' a m a t m7 r 11 

O. Moroz pažymėjo, jog geda. 
kad teismo vis dar nepasiekė byla 
del šio žurnal is to nužudvmo 

PARYŽIUS 
Nacionalinio s t re iko sukrės tas 

Prancūzijos geležinkelių e ismas t re 
čiadienį lėtai a t s igauna , profesinių 
sąjungų organizuotam sost inės met
ro t inklo darbuotojų p ro tes tu i vis ne-
į g a u n a n t didesnio mas to . Nors t re
čiadienio ryte veikė t i k m a ž d a u g pu
sė greitųjų ir reguliariųjų ta rpmies
t in ių t raukinių , savo m a r š r u t u s ap
t a r n a u j a 60 proc. a r daug iau Pary
ž iaus priemiesčių t r auk in ių . „Euro-
s t a r " ir „Thalys" t r auk in i a i , ap tar 
n a u j a n t y s m a r š r u t u s į Londoną, 
Briuselį bei Ams te rdamą veikia be 
s u t r i k i m ų . N e t r u k u s profsąjungų 
na r i a i tu r i balsuoti dėl pasiūlymo, 
a r re ikėtų tęst i protes to akciją a r 
p r i imt i vadovybės pas iū lymą sumo
kė t i darbuotojams po 120 eurų pre
miją ir sugrįžti į darbą. 

VATIKANAS 
Prakt ikuojan t iems homoseksua

l i s t ams , vyrams su „giliai įsišakni
jus iu" polinkiu į homoseksual izmą ir 
t i ems , kurie remia gėjų kul tūrą, tu
r ė tų būt i užd raus t a t a p t i kata l ikų 
kun iga i s , sakoma Vat ikano doku
m e n t e , kur is t ikrai nuvi l s gėjų teisių 
gynėjus. Tačiau n e k a n t r i a i l aukta
me dokumente nurodoma, kad Ka
ta l ikų Bažnyčia leis polinkį į homo
s e k s u a l u m ą t u r ė j u s i e m s v y r a m s , 
k u r i e „aiškiai įveikė" jį ir tai įrodė 
mažiaus ia i trejų pas ta rų jų metų gy
venimu, siekti kunigys tės . Washing-
ton, DC, įsikūrusios dis identinės or
ganizacijos „Catholics for a F ree 
Choice" prezidentė F rances Kissling 
sakė . kad šis dokumen ta s reiškia 
„ l iūdną akimirką Bažnyčiai". Įvai
r ia i s duomenimis, kun igų gėjų JAV 
y r a nuo 10 iki 60 procentų. 

MINSKAS 
Baltarusijos p rez iden tas Alek-

s a n d r Lukašenka pare i škė , jog j a m 
n ė r a būtinybės klas tot i 2006 meta is 
vyksiančių prezidento r inkimų re
zu l ta tus , ir išreiškė įsit ikinimą, kad 
salyje išliks stabili politine situacija, 
nors ..Vakarai ir daro sDaudima". 

Vakara i suklas to ta is va-dina praėju
siais meta i s įvykusios re-ferendumo 
rezu l t a tus , pagal kuriuos daugiau 
ka ip 75 proc. šalies gyventojų pri
t a r ė siūlymui, kad A. Luka-šenka 
b ū t ų l e i s t a trečiąjį ka r t ą kand i 
da tuot i į prezidento postą. A. Lu
kašenka pažymėjo, kad jam nereikia 
klas tot i r ink imų, nes jo populiaru
m a s siekia 73-75 procentus. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Pentagon šiuo metu a t sa rg ia i 

svars to p lanus , pagal kuriuos jau ki
t ų metų pradžioje galima būtų su
mažin t i kar in į JAV kontingentą I ra 
ke , rašo į t ak ingas JAV la ikraš t i s 
„The Washington Post". Remdama
sis a u k š t a i s ka r in i a i s ša l t in ia i s , 
d ienraš t i s teigia, kad nagr inėjama 
galimybė išvesti iš šios arabų šalies 
3 i š 18 JAV brigadų. Beje, viena iš iš
vestųjų b ū t ų dislokuota Kuvei te , 
kad , pr i re ikus , gal ima būtų ją grei
ta i permest i į Iraką. Prognozuoda
m a s padėt ies I rake plėtrą, Pentagon 
galėtų d a r daug iau apkarpyti kon
t ingentą I rake . Tuomet iki 2006-ųjų 
pabaigos I r a k e l iktų maž iau ne i 
100,000 amerikiečių karių. 

South Carolina karo kalėjime 
daugiau nei t rejus metus kal inčiam 
į ta r iamajam priešo kovotojui Jose 
Padil la pa te ik t i kal t inimai dėl są
mokslo nužudyt i ir pagalbos teroris
t ams . Vienuolikos punktų federali
nės valdžios kal t inimą J. Padilla, į 
kurį ta ip į t raukt i dar ketur i į taria
mieji, Miami apygardos teisme pa
teikė federalinė didžioji žiuri. Kalti
namieji dalyvavo Siaurės Amerikoje 
veikusios kuopelės, kuri s iuntė pini
gus ir užverbuotus mudžahidus į 
konflikto zonas užjūriuose. 

KANADA 

VANCOUVER 
Kanadoje nus ta ty tas j au an t ra 

sis per savai tę paukščių gripo atve
j i s . Atsak ingos šalies inst i tuci jos 
į tar t ia , kad ta i H5 tipo gripas, pap
litęs t a rp S iaurės Amerikos laukinių 
paukščių. Apkrės tas paukšt is r a s t a s 
v iename iš 62 ūkių, kuriems, nus ta 
čius pirmąjį paukščių gripo atvejį, 
paskelb tas ka ran t inas . 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr.f Šuite A 

JolietJL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxartBrfDtsurgefyarxtyBasthea>hjom 

Dr . V IL IUS MIKAtT IS 
Dr . A N D R I U S KUDIRKA 
Dr . JUSTYNA STENCELE 

Šeimos d a k t a r a i i r ch i ru rga i 
10811 W. 143 rd St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

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

630-941-2609 

Chiropraktika ir • stuburo ir skausmo ligos 
manualinė terapija ™ 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

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

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo, gaivos skausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų speca&astas 
. 6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

S 
Dr. Vida I.PuodžifJnienė 

Heatthy Connection 
Cnkopractic & Rehafo Cinic 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kakio 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, gerklės 
ligos 

^ ^ V Y T E N I S GRYBAUSKAS M. D 
/ SUSAN T LYON. M.D. 
) Ausų. Nosies, Gerklės Ligos 
C Chirurgija, Klausos aparatai 
\ 7350 W CoHege Drive, Suite 208 
L - Palos Heights. IL 60463 

\ Tel. 708-361-9199 

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. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LiGOS 

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

Lemom. IL 60439 
630-^19-4799. 

Priklauso Good Samantan, Central DuPage. 
Edvvard ir Elmhurst ligorunėms 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRL^SKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tei. (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 ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

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 VENAS, M.D., S.C. 
VI I • r-• \ 

• _ . - J , ;--r OJAS 
Ka'ba^e lietuviška* 

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

,3.5a ,s-ta-

Ginekotogija 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-S85-9500 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 
JUSTINAS PIKUNAS 

Tai lietuvių kultūros, mokslo, 
meno, literatūros ir švietimo institu
cija pavadinta Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo centru 
(PLKMSC). Centro misija - Lietuvos 
tautinės kultūros išsaugojimas bei 
jos vystymas. Jis buvo Lietuvos ir 
išeivijos mokslininkų bei humani
tarų įsteigtas 1989 metais tuo pačiu 
aktu kaip ir a tkurtasis Vytauto 
Didžiojo universitetas (VDU). Tais 
metais Lietuvos kultūros fondo 
klubas „Aukuras", talkinamas Lie
tuvos mokslų akademijos ir tuome
tinio Lietuvos sąjūdžio, įsteigė šį 
centrą. Centro direktoriais buvo 
išrinkti profesoriai A. Avižienis ir V. 
Statulevičius, kurių iniciatyvos dėka 
buvo gautos kritiškai reikalingos už
sienio pašalpos. Vien iš JAV LB cen
tras gavo 15,000 dolerių. Skubiai 
buvo įsigyta moderni technologija. 
Keleto metų bėgyje PLKMSC teikė 
reikšmingą paramą VDU, kvies
damas viso pasaulio lietuvių moks
lininkus edukaciniam darbui, leis
damas mokslinę ir pedagoginę lite
ratūrą, ruošdamas konferencijas, 
simpoziumus, globodamas kultūrinį 
Lietuvos paveldą. 

1997 metais PLKMSC buvo per
organizuota į viešą pelno nesiekian
čią organizaciją. Centras ir toliau 
siekia išsaugoti ir plėsti tautinę 
kultūrą leisdamas ir pristatydamas 
knygas ir kt. leidinius, organizuo
damas kultūrinius renginius, paro
das, menui kurti stovyklas, ekskur
sijas po Lietuvą ir užsienio šalis. 
Centras teikia studentams ir jau
nimui galimybes studijuoti bei pabu
voti kitose šalyse, įgyti darbo 
įgūdžių, lavintis kalbose. Populiari 
tapo „Dirbk ir keliauk JAV" („Work 
Travel USA") programa, leidžianti 
studentams užsidirbti, pakeliauti ir 
įsirašyti į vid. ir aukštųjų mokyklų 
kursus. Panašios programos buvo 
sukurtos ir kt. šalyse — D. Britanijoj, 
kiek vėliau Prancūzijoj, Airijoj, 
Ispanijoj, Vokietijoj, Kanadoj, Bra
zilijoje ir kt. bioje veikloje centras iš 
anksto pasirūpina darbdaviais bei 
mokyklomis, taip kad 15-mečiai ir 
vyresnieji žino kur važiuoja ir kas 
juos globos. Tai didina lietuvių tau
tos pažinimą ir tautų tarpusavio 
supratimą. Su XXI šimtmečio pra
džia pačio centro vardas sutrumpėjo 
į Pasaulio lietuvių centrą (PLC). 

Tarp plačių kultūrinių užmojų 
pažymėtini: Nobelio premijos laure
ato Czeslaw Milosz kultūrinio pavel
do apžiūra 1996-2004 metais, jo 
gimtines tvarkymas bei Kultūros 
centro beteniuose Kėdainių raj. 
įkūrimo projektavimas. Milosz poe
zijos ir literatūros muzikiniu vakaru 
..Neaprėpiama žeme" pastatymai 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagai susitarimą 

Lietuvos ir Lenkijos miestuose 
(2002-2003 m.). 

Vaikų literatūros poeto An
zelmo Matučio kultūrinio paveldo ir 
sodybos puoselėjimas (1996-2004 
m.). Tarptautinis medžio drožėjų 
simpoziumas „Igliauka 99" Matučio 
gimtinėje (Zomčinės k., Marijam
polės sav.). Vaikų medžio drožėjų 
stovykla „Igliauka 2000". 2003 m. 
poeto A. Matučio 80-mečio minėji
mas VDU koncertų salėje. A. Ma
tučio poezijos knygų vaikams išleidi
mas: „Žilo šilo darbininkai", „Kas 
žmogaus širdyje". 

Platėjančioje veikloje 1991 m. 
centras suorganizavo Tarptautinę 
mokslinę konferenciją „Baltijos 
šeima"; 1999 m. Austrijos - Lietuvos 
menininkų draugystės parodą; 2001 
m. Sūduvos krašto medžio skulp
torių stovyklą „Marijampolė 2001"; 
2001 m. Tarptautinį medžio drožėjų 
simpoziumą „įsos slėnis"; 2003 m. 
Tarptautinį medžio skulptorių sim
poziumą „Kražių kelias 2003". 
Ruošiami ir kiti projektai. 

Kaip knygų leidėjo PLKMSC 
išleistų knygų/leidinių lentyna pas
toviai auga. Czeslaw Milosz „įsos slė
nis", Nobelio paskaita"; Rimas Kal
vaitis „Žodžiai vaikams, Dievui, Tė
vynei"; Zina Gaidienė „Finansų val
dymas"; Robertas Jucevičius „Stra
teginis organizacijų vystymas"; Jus
tinas Pikūnas „Meilės psichologija", 
Pikūno „grafoskopinės skalės vado
vas, Rorschacho metodikos asmeny
bei tirti integruotoji sistema"; Jus
tinas Pikūnas ir Aldona Palujanskie-
nė „Asmenybės vystymasis, Stresas: 
atpažinimas ir įveikimas"; Aldona 
Vasiliauskienė „Mokslo ir idealo ke
liu", dar apie 20 knygų bei leidinių. 

PLC veikia Kaune: S. Daukanto 
g. 11, tel. 37 321320, mob. 612 
23315; www.plc.lt ir Studentų g. 
54, tel. 37 759048; turi filialus 
Vilniuje: Pamėnkalnio g. 19-2, 
tel. 52107048, mob. 611 32032, 
www.lwc.lt ir Klaipėdoje: H. Manto 
g. 84, tel. 46 390784, mob. 615 . 
40794, info@lwc.lt. 

Šiuo metu vien knygų leidimas 
duoda nuostolio, todėl lietuvių moks
lo ir poezijos knygų mėgėjai galėtų 
atsiliepti ir suteikti galimybę teigia
mai recenzuotiems rankraščiams 
išvysti dienos šviesą, tuo prisi
dedant prie lietuvių kultūros skleidi
mo. Pasaulio lietuvių centrui profe
sionaliai ir sumaniai vadovauja 
Valdas Kubilius. Jis yra pasišventęs 
centro misijai ir plėtotei - darbuo
jasi nuo ryto iki vėlaus vakaro. 
Apimanti daug kultūros ir mokslo 
skleidimo sričių, centro veikla rei
kalauja didelių pastangų. Daug 
dirbama su jaunimu. Viskas daroma 
Lietuvos tėvynės kultūros, mokslo ir 
švietimo labui. 

P n -j r 

S D I ' - C 
io Pikuno knygos „Stresas: atpažinimas ir įveikimas sutiktuvių š.m. 
Dievo Apvaizdos parapijos kavinėje, Southfieid, M!. Iš kairės, para 

pijos klebonas kun . Ričardas Repšys, dr. Romualdas Kriaučiūnas, Birutė 
Bublienė, dr. Justinas Pikūnas, dr. Algis Norvilas, Laimutė Maziiiauskienė. 

http://www.illinoispain.com
http://www.plc.lt
http://www.lwc.lt
mailto:info@lwc.lt
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JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Smulksttenė 
2711 West 71 Street, 
C h k ago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655: fax. 77*436-6906 

Dantų gydytojai 

ATSAKYMAI Į RUPIMUS KLAUSIMUS 
Lapkričio mėn. „AARP Bulletin" 

pateikia skaitytojams 65 aiškius 
klausimus ir atsakymus apie įsira
šymą į Medicare receptinių vaistų 
apdraudą. 

Jei gaunate šį žiniaraštį, gerai 
įsiskaitykite. Daug kas paaiškės. O 
čia keletą atsakymų ir paaiškinimų 
apie rūpimus klausimus. 

Žmonėms labiausiai rūpi, kiek 
kainuos ta receptinių vaistų apdrau
dą ir kiek naudos iš to turės. 

Pirmiausia įsirašant į vieną iš 
daugybės siūlomų vaistų planų, kas 
mėnesį vidutiniškai reikėtų mokėti 
32 dol. 2006 m. O paskiau mokėjimai 
pasiskirsto taip: Iš savo kišenės pa
čiam reikia užsimokėti 250 dol. už 
vaistus. Tai yra vadinamasis „de-
ductible". Toliau eina vadinamoji 
pradinė apdraudą (Initial Coverage) 
apimanti 2,000 dol. Iš jų pačiam už 
vaistus reikia užsimokėti iki 500 dol. 
(25 proc. Co-insurance), o vaistų 
planas apmoka iki 1,500 dol. (arba 
75 proc. C-insurance). Trečias tarps
nis yra „Coverage gap" (= apdraudos 
spraga) ir tai dėl 2,850 dol., kuriuos 
išleistumėte už vaistus, pats už juos 
mokėdamas iš savo kišenės, nes 
vaistų planas už tai nemokės. Ir 
paskutinis tarpsnis — kai žmogus 
yra jau iš savo kišenės užmokėjęs už 
vaistus vienų metų eigoje 3,600 dol. 
(Tą sumą sudaro 250 dol. „deduc-
tible", 500 dol., „co-insurance ir 
2,850 dol., užmokėtų už vaistus pa
čiam), tada vaistų planas moka 95 
proc. už vaistų išlaidas iki neribotos 
sumos, iki metų galo. Pačiam te
reikia mokėti 5 proc: 2 dol. už „ge-
neric" vaistus ir 5 dol. už „brand" 
vaistus. 

Už Medicare Part B 2006 m. kas 
mėnesį bus atskaitoma 88.50 dol. 
Medicare Part B užmoka už vaistus, 
kuriuos gaunate atsigulus ligoni
nėn, ar gydant ligas daktaro kabi
nete. 

Jei įsirašytumėte į receptinių 
vaistų planą, galite paprašyti „Sočiai 
Security", kad atskaitytų iš jūsų 
mėnesinio „soc. security" čekio, arba 
galite tiesiogiai mokėti pasirinktam 
receptinių vaistų planui. 

Reikėtų žinoti, kad vaistų 
apdraudoje metai yra kalendoriniai 
metai — nuo sausio iki gruodžio 31 

d., nepaisant datos, kada į apdraudą 
įsirašėte. 

Kitas rūpimas klausimas yra — 
ar galėsiu gauti visus vaistus, ku
riuos dabar naudoju? O atsakymas 
yra — nebūtinai. Kiekvienas vaistų 
planas turi sąrašą vaistų, už kuriuos 
moka. Tas sąrašas vadinasi „For-
mulary" (preferred drug list). 

Kiekvienas vaistų planas vaistų 
sąraše turi turėti mažiausiai du 
vaistus kiekvienoje vaistų klasėje, 
naudojamus gydyti tą pačią ligą. 
Sąraše turi turėti beveik visus 6 ka
tegorijų vaistus: ant idepressants , 
antipsychoticks, ant iconvulsants , 
antiretrovirals (dėl HIV/AIDS), 
immunosuppressants (dėl organų 
persodinimo) ir anticancer vaistus. 

Dalis vaistų pagal įstatymus yra 
neįrašyta į Medicare vaistų sąrašą. 
Tai vaistai dėl svorio problemų, vai
singumo (fertility), kosmetinės prie
monės, vaistai, kuriuos galima pirk
ti vaistinėje be recepto ir kai kurie 
„antianxiety" vaistai, kaip „barbitu-
rates" ir „benzodiazupines", pvz., 
„valium". 

Receptinių vaistų planai metų 
laikotarpyje gali pakeisti kai kuriuos 
turimus vaistus. Jei tai būtų jūsų 
vardojami vaistai, planas turi jums 
pranešti apie tai 60 dienų prieš 
pakeitimą. 

Jei įsirašytumėte į receptinių 
vaistų planą, vaistus reiktų pirkti 
vaistinėje, kuri yra to plano tinkle, 
kitur perkant, gali brangiau kai
nuoti. 

Pasirinktas receptinių vais tų 
planas turi kas mėnesį jums atsiųsti 
pranešimą, kiek išleidote vaistams. 

Jei būtumėte nepatenkin tas 
pasirinktu vaistų planu, turėsite 2 
galimybes pakeisti jį iki 2006 m. 
gegužės 15 d. Po to galėsite keisti 
planą tik kartą per kalendorinius 
metus, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 
31 d. Bet tam yra išimčių, pvz., jūs 
persikeliate gyventi kitur, ar vaistų 
planas nustoja veikęs jūsų apylinkė
je. Tada galėsite vaistų planą pa
keisti per specialų įsirašymo laiko
tarpį (special enrollment period). 

(Bus daugiau) 

(Medžiaga — pagal lapkričio 
mėn. „AARP Bulletin"). 

TEISIAMA RŪKALE 
Pirmadienį prieš Sydney teismą 

stojo 34 metų prancūzė, kaltinama 
mėginimu skrydžio metu atidaryti 
lėktuvo duris, kad galėtų... parūkyti 
gryname ore. 

Pasak pareigūnų, rūkalė sukėlė 
pavojų kitiems keleiviams. Kadangi 
moteris labai gailėjosi dėl savo poel
gio, todėl teismas jai paskyrė tik 
1.000 Australijos dolerių (730 JAV 
dolerių) baudą. 

Beje, Sandrine Helene Sellies 
teigė nepris imenanti incidento. 

Pasak aviacijos bendrovės „Cathay" 
lėktuvo, skridusio Honkongo į 
Brisbane, įgulos, moteris buvo smar
kiai apsvaigusi nuo alkoholio. J i 
netikėtai atsistojo ir su cigarete 
burnoje bei žiebtuvėliu rankoje ėmė 
krapštytis prie lėktuvo durų. Tik 
įgulos įsikišimas ją privertė grįžti į 
savo vietą. S. E. Sellies gynėjas 
aiškino, kad alkoholis turėjo padėti 
jo klientei ilgo skrydžio metu ir kad 
praeityje ją buvo ištikę lunatizmo 
priepuoliai. PAP-ELTA 

Remkite ir platinkite katalikiška spauda 
• -— 

T M £ L I T M I J A N I A N W O R l D - W I D E D A I L Y 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 a 640 a Kingery Hwy, Wfcwbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem 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 sutvartys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai aiba lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjatminimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 

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, Chcago, !L 60655 
773-233-0744 ama 773-469-4441 

/ i 

PIGIAUSI AVIArSILiETAJ Į UETUVAJR EUROPĄ, 

vw. autotradeusa.com 

PADEDAMO SURASTI, NUPIRKTT IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BEI KURK) JAV AUKCIONO. 
P E R S I U N Č I A M E AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ ! 
TeL 708-430-6880,630-774-1192 

http://autotradeusa.com
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

EISIME MUDU ABUDU 
Žodžiai ir muzika, parašyta Fausto Strolios 1975 metais, Balio Pakšto 

70 metų gimimo jubiliejaus proga, priedainyje, atsiremiant į jo šeimos 
mėgstamą lietuvių liaudies dainą „Eisime mudu abudu". 

Prisimeni, kai du kalnų takeliai 
Vingiavo šokinėjo per kliūtis. 
Kalną viršūnėje takeliai susitiko, 
Jie suvedė mus abu kartu. 
Jie suvedė taipgi ir mūsą dalią — 
Dainuot ir džiaugtis, ir vargt kartu. 

Eisime mudu abudu, 
Kursime laimę abudu, 
Tėviškę sapnuosim abudu, 
Ašarą nubrauksim abudu, 
Guosimės, dalinsimės, 
Meile džiaugsimės, 
Eisime mudu abudu, abudu... 

Žiūrėjom, žiūrėjom į pakalnę — 
Koks vaizdas nuostabus ir žavus 
Miestelio šviesos — žvaigždes jos 

atspindėjo, 
O geras Dievulis, rodos, pats gėrėjos. 
Dangus po kojomis mums atsivėrė, 
Kai meilę viens kitam mes pažadėjom. 

Eisime mudu abudu, 
Kursime laimę abudu, 
Tėviškę sapnuosim abudu, 
Ašarą nubrauksim abudu, 
Guosimės, dalinsimės, 
Meile džiaugsimės, 
Eisime mudu abudu, abudu... 

Balio Pakšto 100—ųjų gimimo metinių minėjimas ruošia:.: 
ansamblio „Gabija" penkmečio sukaktuvėlių koncertu, š.m. lap 
šeštadienį, 7 vai. vak., Jaunimo centre, Čikagoje. 

3a :;c " a k j t c ;uc rgarMzuotc ;aunin--o kanklių ansamblio dalyviu dal's ^971 m. 
Viduryje sėdi jauniausia Pakštu šeimos atžala — Rūta Pakštaitė; viduryje stovi 
Emilija Pakštaitė dabar Sakadolskienė. gyvenanti Vilniuje. 

V. Noreikos nuotr 

Šį rudenį, vykstant Jaunimo rūmų statybos darbams prie Pasaulio lietuviu 
centro. Lemont. IL, buvo susirūpinta aplinkos, kuri dėt statybos kiek 
„nukentėjo", dailinimu, naujų medelių ir kitų augalų sodinimu. Iš 
VVisconsin valstijos miško, savininkui leidus, vyrai parvežė jaunų pušelių ir 
jas pasodino prie PLC. Indrės Tiįūnėlienės nuotraukoje: Gintaras 
Lietuvninkas (kairėje), Darius Sifiūnas ir Michaei Verachtert darbuojasi, 
kasdami pušeles iš miško. 

LIETUVAITĖ KAIP DANGIŠKA RASA 
Š.m. „Travel News" laikraštėlio 

lapkričio numeryje Lew Toulmin 
pasakoja apie vasarą vykusią savo ir 
žmonos kelionę Viduržemio jūroje 
,,Crystal Symphony" laivu. Ten 
jiems įspūdį padarė viena jauna, 
energinga, patraukli patarnautoja, 
Rasa Janonytė iš Klaipėdos. 

Paklausus, ką reiškia jos toks 
neįprastas vardas, Rasa atsakiusi, 
kad angliškai tai yra „dew". 

Paprašyta daugiau papasakoti 
apie save, Rasa sakė, kad turi dve
jais metais jaunesnę seserį, tėvas 
anksčiau dirbo laivų statyboje, da
bar perėjęs į mėsos perdirbimo įmo
nę. Motina šeimininkauja namie. 

Rasa gimė ir augo Lietuvoje. 
1991 m. ji buvo vos 10 metų, bet ge
rai prisimena, kai sovietų tankai Vil
niuje suvažinėjo daug žmonių. Vė

liau sovietai paliko Lietuvą, o lietu
viai labai džiaugėsi ir linksminosi. 

Rasa turi bakalaurą iš teologijos 
ir sociologijos, nors tie mokslai tikrai 
jos neparuošė dirbti laive ir valyti 
kajutes... Kadangi jos anglų kalba, 
kaip autorius sako — be priekaištų, 
Rasa paaiškino, kad gimnazijoje 
mokėsi rusų ir anglų kalbos, o ko
legijoje viskas buvo dėstoma tik 
angliškai. 

Darbas laive yra sunkus, bet ir 
įdomus, nes gali susitikti įvairių 
žmonių, aplankyti daug naujų vie
tovių. Diena prasideda 6 vai. ryte ir 
baigiasi apie 1:30 p.p., bet reikia dar 
nemažai darbų atlikti ir vakare, tad 
darbo diena iš esmės baigiasi apie 1 
vai. ryto... Turėdama laisvo laiko, 
Rasa išeina ant denio, stebi jūrą ir 
džiaugiasi, galėdama pakvėpuoti 

Rasa janonytė 

šviežiu oru. Kai laivas aplanko kurį 
uostą, Rasa mėgsta pasivaikščioti 
mieste, stebėti architektūrą, užsukti 

į muziejų, nusipirkti kokią knygą. 
Ji prisipažino, kad už darbą 

laive mokama daug daugiau, negu 
uždirbtų Lietuvoje, tačiau visam 
laikui šio darbo nenorėtų. Ateityje ji 
svajoja Lietuvoje atidaryti jaunimui 
namus, nes daug vaikų turi prob
lemų su narkotikų, alkoholio įpro
čiais. Centre jiems būtų teikiamas 
religinis auklėjimas ir proga palikti 
„gatvės vaikų" dalią. Beje, visame 
pasikalbėjime labai išryškėja Rasos 
religingumas, artimo meilė (Lietu
voje ji dažnai savanore dirba su aso
cialių šeimų vaikais, ypač vasaros 
stovyklose). 

Straipsnelio autorius, prisimi
nęs, ką žodis „rasa" reiškia ang
liškai, apie Rasą Janonytę pasakė: 
„Aš manau, kad truputis dangiškos 
rasos nusileido ir ant mūsų laivo" 
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Velnią apsėstas 
IU LMA S V AB AITE 

- Eik aplankyt Benediktą, -
skambino, - įkišo galvą pro garažo 
duris Šilinienė. 

- Tai kas čia vėl jam dabar? -
atsitiesė nuo šiukšlių dėžės jos žmo
gus. Rengėsi išnešt už tvoros, - rytoj 
atvažiuoja šiukšlininkai. 

Na, gal reikia nueit, pasi
krapštė galvą. Jaučia Šilinis, kad 
Benediktui kažkas negerai. Jei jau 
skambina... Tai kaimynas dar iš 
Suvalkijos. Kartu augo. Atsimena, 
kai Benediktas Brusas metė gimna
ziją. Po kelių klasių užsispyrė ir liko 
namie, ūkyje. Lyg norėjo stot į 
kunigų seminariją, nuvažiavo, bet jo 
nepriėmė. Ir nežinia, kodėl. „Ne
noriu daugiau tų mokslų, kas iš jų, -
žemė tai vis žemė", - aiškindavo jis 
Vincui Šiliniui, kai šis padejuodavo 
negalėjęs baigt gimnazijos. Anksti 
mirus tėvui, reikėjo likti ūkyje, 
padėti našlei motinai ir jaunesnei 
seseriai, kuri buvo silpnos sveikatos. 

Labai norėjo toliau mokytis Vin
cas, bet motina nepajėgė tvarkytis 
tik su vienu samdiniu nedideliam 
ūkelyje. Skaudėjo širdį berniukui, 
bet gerai nors tiek, kad kaimynystė
je buvo inžinieriaus Mockaus tėvų 
sodyba. Ten iš didelės jų sūnaus 
knygų lentynos seklyčioje, parsi
nešęs šūsnis knygų, jaunuolis skai
tydavo ir skaitydavo iki gaigysčių. 
Dar vis turėjo vilties toliau mokytis. 
Todėl ir dabar, po daugelio metų, 
Šilinių namuose nemažai knygų ir 
spaudos. 

Visas viltis sugriovė antrasis di
dysis karas. Mirė motina, mirė džio
va ir neištekėjusi sesuo... Vincas dar 
spėjo pabūti ir jaunu viršaičiu, bet 
neilgai... 

Dabar štai, vėl juodu su Bene
diktu, tuo svieto perėjūnu, po šitiek 

metų, vėl kaimynai, vėl bičiuliai. 
- Turiu eit pas kunigą Minkų, -

iš karto pradėjo Benediktas. -
Duosiu šimtą dolerių, išvarys visus 
velnius! Ačiū, Vincai, kad atėjai. 
Patarsi, ką daryt. 

- Kokius velnius? 
- Apsėdo. 
- Apsėdo? Tai kaip tu jauti, kad 

nei iš šio, nei iš to ir apsėdo? 
- Na, ypač šiandien. Nerimstu, 

nerandu sau vietos, einu nuo lango 
prie lango, noriu kalbėt, ginčytis su 
žmonėmis, klausinėti visko. O jie 
pyksta, kam trukdau. Taip kartą ir 
pasakė: „Tu, Brusai, tai kaip velnio 
apsėstas!" 

Žino Šilinis Bruso bėdas. Gabus 
jis, geros'atminties. Žiūrėk ir deda 
kaip iš enciklopedijos. Kartais ko
kiam susirinkime atsistoja ir kad pa
klaus klausimą, tai, vyruti, ne 
kiekvienas gali atsakyti. Ypač tie, 
kaip jis pats sako, kur vaikšto galvas 
iškėlę, su žemesniais už save nė 
kalbėt nenori. Prie tokių Benediktas 
ir kimba. Klausinėja tai iš istorijos, 
tai iš religijos, politikos. Tie gi daž
niausiai arba nenori su juo prasidėti, 
arba šiaip sau tyli, o jis jau ir džiau
giasi: - matai, jie nieko nežino... 

- Ėjau į bažnyčią ir net Kryžiaus 
kelius... 

- Na, tai jau jeigu ėjai į bažnyčią 
ir net Kryžiaus kelius, tai, Beniau, 
tavęs tikrai jokie velniai neapsėdo. 
Būt neleidę į bažnyčią eit, o tu 
visvien ėjai? 

- Ėjau... - nusijuokė Benedik
tas. - Ale aš manau, Vincai, kad vis 
dėlto esu labai protingas! Juk aš per 
visą savo gyvenimą esu perskaitąs 
daugybę knygų, jas dar ir dabar 
prisimenu. Man tik įdomu patikrin
ti, ar tie mūsų didieji tokie išprusę, 
kokius vaizduoja? O man visą laiką 
kyla daug abejonių. Net kunigas 

Minkus kartą pasakė, kad daug ko ir 
jis negali išsiaiškinti. Nebara jis 
manęs, patapšnoja per petį ir sako -
geras tu, Brusai, žmogus, tik gal 
kartais truputį susimaišęs... Bet 
daug kas šiais laikais susimaišę... O 
man, Vincai - gudriai mirktelėjęs 
akimis, vėl kalbėjo Benediktas, - vis 
knieti kunigo Minkaus paklausti 
štai ko: nagi, kai Adomas su Ieva 
turėjo vaikų, tai ar jie galėjo vieni su 
kitais ženytis, kad atsirado iš jų visa 

* žmonija? Čia tai turbūt tik pasa
kėlės? Sykį aš kunigui Minkui įrodi
nėjau, kad tikėjimui nereikia proto. 
Kiekviena bobelė, kuri turi jausmus 
ir tiki nieko nesiaiškindama, gal ge
resnė katalikė ir už tuos, kurie sėdi 
prie šventų "knygų ir jas visą laiką 
skaito. Jie turbūt labai bijo Dievo. O 
aš Jo visai nebijau. Ko bijoti, jei 
pasakė, kad visus myli? 

- Tu jau burnoji, Benai! 
- Aš neburnoju, aš tik kalbu. 

Pasakyk dabar man, kodėl Marijėlė 
leido, kad bolševikai mus kankintų, 
žudytų? Lietuva juk Marijos žemė. 
Tai kodėl ji nepadėjo? Kai numirsiu, 
aš jai viską pasakysiu. 

- Tu jau tikrai pateksi peklon, 
šitaip piktžodžiaudamas! 

- Aš į peklą tai jau neisiu. Ma
nęs neprivers. O dar pasakyk, kaip 
galėjo Dievas Tėvas leist nukryžiuot 
savo Sūnų už mūsų griekus? Jis 
turėjo žinot, kad visvien kaip grieši-
jom, taip ir griešysim? 

Atsiduso Šilinis, nuleidęs galvą 
tylėjo. Ar buvo prasmės ginčytis, jei 
jau ir kunigas Minkus jam nepade
da? Leido savo bičiuliui išsikalbėt. 
Žinojo, kad tai ne pirmas ir ne pas
kutinis kartas. Kad nieko negelbės, 
jei prieštaraus. Svarbu tik pabūti su 
juo, išklausyti, gal po kiek laiko 
nukreipti kalbą kitur. 

- Mes, lietuviai, Vincai, tai turė
tume sudaryt tokią bendruomenę, 
kad visas pasaulis stebėtųsi. O 
žiūrėk, kai kurie, atėję vadovaut, iš 
tikrųjų tik mėtosi akmenimis, žemi
na vienas kitą, pavydi, apkalba. 
Vaidina mandrus. O kai jau pra
turtėja, tai ir visai nėra žmogaus. 
Nemato savo pažįstamo, kuris su juo 
Vokietijos lageriuose paskutiniu 
kąsniu dalindavosi. O kurie davat
kos, tai tik bėk nuo jų! Prie alto
riaus nusižeminę, sudėję rankas 
klūpo, o nuo Dievo stalo grįžę tik 
ieško, kas prieš juos, - tuoj tą ant 
laužo! Už ką žuvo partizanai? Už 
tėvynės meilę, už taiką be jokio 
išskaičiavimo! O mes bėgom iš bai
mės, palikę savo artimuosius... Bai
liai mes, va, kaip! Ir aš - pirmutinis 
bailys! 

Benediktas susijaudino, išrau
do. 

- O tie poetai, kam jie? Draskosi 
prie mikrofonų, varvina ašarą, 
skaito žiūrėdami į publiką, ar ta 
nemiega... O jei mato, kad nesiklau
so, tai parėję namo, naktį nesu
merkia akių draskydami savo kū
rinius... Tai šitaip, brolau!.. 

- Ką tu čia pliauški? - neiškentė 
Šilinis. - Tik kritikuoji ir kritikuoji. 
Tu, kaip ir tie, kur nieko neveikia, 
niekur neina, nė į jokius susirin
kimus, net nė į renginius ar koncer
tus. Ir viskas jiem negerai. Geriau 
patylėk! Ar girdėjai, kad jie kur 
aukotų, padėtų Lietuvai ir jos žmo
nėms? O yra tiek daug pasiauko-
jėlių, kurie siunčia ir siunčia siun
tinius ne tik savo artimiesiems, bet 
ir našlaičiams, mokykloms... O tu 
pasakyk man dabar atvirai, ar daug 
siuntinių išsiuntei kad ir savo sesers 

šeimai? Gyveni vienas kaip ponas, 
turi namą, nemažai susitaupęs. Tik 
niekada nė man nepasakai, ar juos 
šelpi? 

- Pasakė... Rusus šelpt? 
- Beniau, Beniau, ar tai tavo 

giminės rusai? 
- Visi jie ten komunistai! 
- Na, brolau... 
- O ko nekovoja? Kad duočiau 

ruskiui į padalkas! 
- Tai grįžk ir duok! 
- Tuojau į cypę įgrūstų! 
- Aha, matai, pats cypės bijai, o 

kitus tai nori, kad grūstų. Apie par
tizanus tai labai gražiai pašnekėjai, 
o jei būtų reikėję, tai kažin ar būtum 
ėjęs kovot? Šneki pats prieš save. Po 
teisybei, Beniau, turiu tau dabar 
pasakyt, kad esi kietas, kaip titna
gas. O tą šimtą dolerių, kur ketini 
duoti kunigui Minkui, tai jis matys 
kaip savo ausis. Tu net pats sau 
gailiesi. Uždaręs spintoj naftalinu 
smirdančius kostiumus gal nuo 
krakosmečio, batų kelias poras, o 
dėvi vis tas pačias prozaikines 
kelnes, dar iš Lietuvos, prieš daugelį 
metų tavo motinos išaustas. Ir tą 
nuzulintą švarką. Užtatai ir mergos 
į tave nežiūrėjo. 

Užsiplieskė Benediktas, pašoko 
kaip įgeltas: 

- Nežiūrėjo... Ką čia skiedi? Tu 
daug metų negyvenai šitam mieste, 
o aš čia nuo pradžių pradžiųjų dir
bau prie geležinkelio. Visokių mo
terų teko sutikt. Net kelios siūlėsi. 
Visos tos moterys man tai kaip pa-
kaškės vištos. Joms tik pinigai... 

- Tai papasakok, papasakok! -
draugiškai apsikabino savo bičiulį 
Šilinis. Jau nebenorėjo daugiau 
ginčytis. 

Sublizgo Benedikto akys, išpūtė 
jis savo krūtinę: 

- Va, ir papasakosiu, ba niekada 
tau nesisakiau. Tik paklausyk! 

Apsigyvenau pas tokią gyva
našlę Helen, Amerikos lietuvę. Tu
rėjo ji karčemą. Po motinos mirties 
paveldėjo. Aš jai kartais toje karče
moj pagelbėdavau. Atidaro, būdavo, 
alaus statinę, pripila tokių miltelių, 
kad neprarūgtų. 

Tai tie kostiumeriai geria ir 
geria kasdien. Jų kepenis ta tručizna 
ir suėsdavo... Heien iš jų labai 
praturtėjo. Gundydavo ji ir mane, 
kad gerčiau, o aš ir po šiai dienai 
alaus - nė į burną! Kalbindavo ji 
mane ženytis, sakydavo, - tu labai 
rimtas, Benny, man būtum geras 
vyras, sumeskim skudurus! Ką ten 
skudurus, ji turėjo net kelis bran
gius kailinius. O aš jai, kad dar ne, 
dar ženytis nepasiruošęs, dar turiu 
daug laiko... Jos kojų gyslos mėly
nos, pirštų panagės purvinos, o na
gai nulakuoti raudonai kaip lūpos. 
Rankas laikydavo delnais į viršų, 
kad nebūtų matyt išsišokusių gyslų. 
Pirštai tai susisukę, jau tango šoka, 
o ant tų pirštų net keli žiedai... Tai 
vis prieš tuos kostiumerius puoš
davosi. Kelnes nešiodavo plačias, o 
baltą bliuze su labai iškirptu kaklu. 
Ji pati - aukšta, stambi, krūtinė 
kaip pumpa, plaukai nudažyti juodai 
kaip varnos, kuodas ant paties vir
šugalvio. O buvusi kadaise graži 
moteris... 

- Tai ko neapsiženijai? Būtum 
dabar bagotas karčemos savininkas? 

- Prapuolęs būčiau, brolyti! Die
na naktį prie tų statinių, o žiurkės, 
pelės, tarakonai... Geriau prie gele
žinkelio. Valgykloj gaudavau kopūs
tų, dešrų, ir taip diena iš dienos... 

Nukelta i 13 psl. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
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it Again! 
Ymį Equa< Houartg Oppooumty 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reaitor 

GREIT PARDUODA 
j n | x . First L a n d m a r k Reaity 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

GnlUfc 2 Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lavra, Dlinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

Te/.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas J ~ $ 5 l & 
* Pardavimas Jd/įmmT 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

I 
I 
! 
i 
I 
I 
I 

(^UQ\na PIRKIMAS — PARDAVIMAS 

Peters-Montelia RfcMSCpartners 
REALTOR®, CIPS, CRI, CLHMS 2S/_ nas: ~>ak;ar.c 

5 2 T K B l V G 
Fluent in Itallan 6r Lithuanian, Knoowledge of French - , * i , AC -«-«-

Fort Lauaeraate, 
Direct: (954) 254-3598 m '- 33306 
Fax:(954)785-2947 . . „. * . . . „ 

Each office i ndeoenden t i y 

E-Mail: regina@reginapeters.com owned and ope-a.ec 

SKILO IŠNUOMOTI SIŪLO DARBĄ 
YVoodridge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg.— $670-5710; 

2 mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

IŠNUOMOJAMAS 
atskiras kambarys su baldais 

Summit rajone. 
$350/mėn. 

Tel. 708-476-1155 

SIŪLOME D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

ĮVAIRUS 

* Perku darbą senų žmonių priežiūroje. Gerai 
sumokėsiu. Turiu dokumentus, kalbu angliš
kai, vairuoju automobilį. Tel. 708-656-6599. 

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

* Moteris nori išsinuomoti kambarį šiauriniuo
se Čikagos priemiesčiuose. Tel. 847-722-
7212. 

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

LVHOME 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. 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESiDENTS ONLY. 
ALLSH1FTS, OVERTiME, 
S8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

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 ar 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 ? N e b ė d a . D R A U C A S j&sų 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 - 5 8 5 - 9 S O O a r u ž s u k t i f 

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 5 4 5 W . 6 3 St. , C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 . 

Always Wlth Flowers 
• Įvairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės j Lietuva m 

• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• B a ž n y č i ų , p o k y l i ų sal ių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais ( n u o l a i d a 2 0 % ) 

1120 S. State St., Lemont, IL 
8015 W. 79 St., Justke, IL 

Nemokamas tel . 8 8 * 594-6604 
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www. a lway s wit hflowers .com 

D R A U D I M O PASLAUGOS 

I STATE FARM INSURANCE 
; Automobilio, namų, 
I 
I 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
i 5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 
I 708-423-5900 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

1 STATB * . « M 

Į A 
I IMVIAMCI 
v i a 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1.2 v/ est 95th St.. 

Evergreen Park . IL 60805 
Tei. 708-424-8654:7^3-581-8654 

AMERICA I* FAMILY 
I N S U R A N C E 

RUT0, NHMRI, UERSLRS. 
SUEIKRTfi, GVUVBĖ 

Aukšto rygio 
aptarnavimas, 

patikimas 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

ALINA 
GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

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 

FKRMANENT. 81-SIPKNT CARO 

***xmš«*(^5 fe0T£RUA 

\&PimOtoE ANKETĄ 

ctus GAusrrs mmnoM UŽPILDYTOS « 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 
Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kedzie Cricago, IL 60629 
Prekyba instelavirnas, aptarnavimas 

Licensed •— Bonded— Insured 
ESTIMATE 

C 7 d ienos 
per savai te 

775-778-4007 
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. 

tl* 

Siif uoti parketą ir lakuoti 
7 k v. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
7 kv. pėda SI.75. 

uetuviškai 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 r d St., Darien. IL 60561 

Tei. 630-427-0929; 630-935-5073 
!-V! nuc S v.r. j V . V , 

Vtl nuo 10 v.r. - 9 v.v. 
Priimami maisto užsakymai pobūviams 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Ieškome senesnių kaip 1980 m. 
automobilių, motociklu ir ju 
detalių, bet kokiame stovyje. 
Atsilyginsime. Free towing. 

Iš a n k s t o d ė k o j a m e . 

Te!. 708-415-1999, 708-323-6587 

Atnaujinu baldus, keičiu gobe
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus. Į 

Tel . 7 0 8 - 4 6 7 - 0 6 5 4 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

ROKMENYS 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 
tel» 1 771-585-9500 

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

Tel. 773-581-8500 
• L i e t u v i š k a d u o n a i r r a g u o l i a i 
• V e s t u v i n i a i i r į va i r us t o r t a i 
• S i u n č i a m e m ū s ų p r o d u k t u s UPS 
• A t i d a r y t a 7 d i e n a s s a v a i t ė j e 
• A p l a n k y k i t e m ū s ų s v e t a i n ę — w w w . r a c i n e b a k e r y . c o m 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 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. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:regina@reginapeters.com
mailto:agrinkev@amfam.com
http://www.racinebakery.com
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Velnio apsėstas 
Atkelta iš 11 psl. 
Darbe vienas, namie vienas... 

Kiti šoka, linksminasi, o manęs ne
traukia ir gana. Naktims neužmig
davau, visokios šmėklos vaiden
davosi. Būdavo, žybsi tokiom mėly
nom šviesom, lyg sparnais šmėžuoja. 
O sapnuose tai kalbuosi su princais 
ir karaliais... 

- Taigi, tie sapnai, - numykė 
Šilinis, - Visiems visko prisisapnuo
ja. 

- Atsibundu, - galva svaigsta. 
Tai mergų iš tolo vengdavau. Helen 
nebuvo įkyri. Gerai sugyvendavom. 
Atsimenu, įsigijo ji šuniuką, tokį 
Reksą, šešių mėnesių. Dar neiš
mokytą. Lakstė po visus kambarius, 
dergė, apgraužė sofos kampus , 
draskė laikraščius, sukramtė batus. 
Nunešė ji tą šuniuką į rūsį. Tai dar 
blogiau. Ėmė jis taip graudžiai cypt, 
kaip mažas vaikas. Pagailo tai vėl 
perkėlė į viršų. Išeina, būdavo, pasi
vaikščioti su juo į parką. Pasiima 
lopetėlę, krepšiuką. Sykį paklau
siau, kam gi tas krepšiukas, - tai ji 
atsakė, matai , reikia surinkt šuns ... 
Parke negal ima palikt. Turėčiau 
mokėt štriuopą... 

- Tai ta ip ir likai viengungiu. Ar 
nesigaili dabar? 

- Ar aš durnas? Jau gal už trijų 
vyrų buvo ji ištekėjusi. Paskui atsi
rado toks pagalbininkas. Prisimeili
no prie jos ir apsiženijo. Žvelgdavo 
visą laiką kaip arklys ir mane greit 
išgrūdo. Girdi pasieškok sau kito 
kambario, čia tau ne vieta! 

Įsismagino Benediktas, vis kal
bėjo ir kalbėjo, kartais tą patį per tą 
patį, kad Šiliniui jau užteko. Prieš 
išeidamas dar stabtelėjo prie durų: 

- Žinau, Benai, kad tu čia man 
tik juokus pasakojai. Bet dabar pa
sakyk ant tikrųjų, ar daug tų siun
tinių išsiuntei į Lietuvą? Apie tai kai 
paklausdavau, tai vis nusukdavau 
kalbą į šalį. O kai eisi į bažnyčią, 
brolau, tai papoteriauk, kad ta 
Marijėlė mums padėtų, sulauktume 
Lietuvos nepriklausomybės... Paau
kok šv. Mišioms. 

Susigraudinę Benediktas. 
- Čia geras tavo pa ta r imas , 

Vincai. Eisiu vėl pas kunigą Minkų, 
paaukosiu, o Lietuva bus laisva, 
pamatysi! Mes tos Marijėlės išpra-
šysim tik reikia nesipykt, nepavydėt, 
neapkalbėt, nekeršyt vieni kitiems. 
Tu tik man vienas toks geras drau
gas, Vincai, kiti vengia manęs... O į 
tą siuntinių bendrovę tu su savo 
Aiese mane palydėsite? Rašė sesuo, 
kad labai vargsta... 

Eidamas namo, prisiminė Šili
nis, kiek j au kartų ramino savo 
draugą. Nusipirko Benediktas tą 
namelį, kad nereikėtų mokėt nuo
mos. Su visais senais baldais, naujų 
pirkti nenorėjo. Gyvena apsileidęs, 
daiktai visur išmėtyti. Langai visada 
aklinai uždaryti, bijo, kad kas ne-
įsiveržtų. Pinigus laiko namie, ban
kais nepasitiki. Kažkada gyveno pas 
tokią senutę, tai pinigus slėpė čiu
žiny, ant kurio ir miegodavo. Čiu
žinys buvo senas, nudėvėtas, apiręs. 
Senutė, norėdama pasigerinti nuo

mininkui, nupirko naują, o senąjį 
išnešė prie šiukšlių dėžės. Benedik
tas buvo darbe, o kaip t ik tą dieną 
vežė šiukšles... Išvežė ir Benedikto 
čiužinį su visais jo pinigais. Grįžęs 
vakare iš darbo, vos galo negavo, kai 
senutė pasigyrė nupirkusi jam naują 
čiužinį... Susiėmęs už galvos dejavo 
ir keikėsi, bet nedrįso senutei pa
sisakyti apie savo nelaimę. Tik atsi
gulė ant naujo čiužinio ir pasiskundė 
sergąs... 

Rado Benediktas š i tame na
melyje ir seną didelį fotelį ant veran
dos. Dažnai jis ten sėdėdavo ir 
skaitydavo laikraštį. Kartą atėjęs Ši
linis pamatė, kad aplink Benediktą 
zuja širšės. Kas gi čia dabar? Vos 
nesugėlė abiejų. Apžiūrėję rado fote
lyje širšių lizdą! O kitą sykį savo 
garaže, sename automobilyje, kurio 
nenorėjo atiduoti nė parduoti, bet vis 
dar laikė, rado Benediktas prie 
motoro visą čimpukų šeimynėlę. Tie 
nenaudėliai naktimis šmirinėjo ta rp 
medinio namo sienų, įvarydami 
Benediktui nemažai baimės... Vieną 
dieną rado savo batuose ryžių. Kad 
juos kur perkūnai, šaukėsi vėl Šili
nio, skųsdamasis, galgi kokias nege
ras dvasias kas užsiundė. 

Atrodo, kad visokiems nuoty
kiams nebuvo galo. Kažkada vieną 
popietę Benediktas vėl šaukėsi 
Šilinio: „Ateik, ateik greičiau!" 

Įžengęs į kambarį, Šilinis nu
stėro: prie durų lyg nesavas, baisiai 
išsigandęs stovėjo Benediktas. Nagi 
jo plaukai ryškiai žali! Kiek ten tų 
plaukų, net gerai plikės neuždengia, 
bet, matai, - prisipažino jis, kad su
tikęs tokią moteriškę, patikę vienas 
kitam, tai ir pakvietęs ją į gegužinę. 
Prieš tai nutarė pasijauninti, paslėp
ti žilus plaukus. Nuėjo parduotu
vėn, peržiūrėjo plaukų dažymo bu
teliukus, pagalvodamas, kam gi čia 
eit į tas kirpyklas, kad gali jis pats 
savo plaukus sutvarkyti. Sutaupy
siąs ne vieną dolerį... Kaip tarė, taip 
ir padarė. Parsinešė namo, pasi
skaitę. 

Nieko lengvesnio - ant bute
liukų nupiešti besišypsantys vyrai, 
atjaunėję dešimtimis metų. Taip ir 
nudažė savuosius... O Jergutėliau, 
kaip ten atsitiko, nė pats nesuprato. 
„Gelbėk, Vincai!" - beveik verk
damas šaukė telefonu savo geriausią 
draugą. Plovė tada juodu abudu, 
trinko galvą keliais muilais, net oda 
pašiurpo, perštėjo, o plaukų spalva -
nė iš vietos... 

Ilgai Benediktas nekėlė kojos iš 
namų, slapstėsi ne tik nuo visų 
žmonių, o ypač nuo tos simpatingo
sios našliukės. Plaukus teko visai 
nukirpti, žinoma, Vincui padedant.. . 

Grįždamas namo, šypsojosi pats 
sau vienas Šilinis: kaip dabar 
atrodytų, jei Benediktas būtų su 
visam pasilikęs pas Helen. Būtų jis 
karčemos savininkas, eitų su ja pasi
vaikščioti į parką. Aukšta, stambi 
Helen, vedanti už dirželio savo 
Reksą, ir šalia, mažais žingsniukais 
tipenantis nedidukas, liesas, atsi
kišusiais petinkauliais Benediktas, 
nešantis rankoje tą krepšiuką... 

YALE UNIVERSITETO 
STUDENTAI 

LIETUVOS AMBASADOJE 
Lapkričio 17 d. Lietuvos Res

publikos (LR) ambasadoje JAV Yale 
universiteto Pasaulio bičiulių pro
gramos (Yale University World Fel-
lows Program) studentams prista
tyti Lietuvos pasiekimai. Priėmime 
ambasadoje taip pat dalyvavo JAV 
Valstybės depar tamento pasekre-
torė globaliniams reikalams ir de
mokratijai Paulą J . Dobriansky. 

Susirinkusius svečius pasveiki
nęs, LR ambasadorius JAV Vygau-
das Ušackas kalbėjo: „Lietuva yra 
puikiausias pavyzdys kaip per 15 
metų galima atsikratyt i komunis
tinio palikimo, sukurt i stabilią poli
t inę aplinką, įgyvendinti demokrati
nius idealus ir tapti viena sparčiau
siai besivystančių ekonomikų visoje 
išsiplėtusioje, 25 nar ius vienijančio
je , Europos Sąjungoje (ES). 

Tikiuosi, kad Lietuvos sėkmės 
istorija, įgyvendinant demokratines 
vertybes ir laisvosios rinkos refor
mas , taps pavyzdžiu tokioms šalims, 
kaip Baltarusija, Ukraina, Gruzija, o 
t a ip pa t ki toms Juodosios jūros 
regiono valstybėms." 

Priėmimo metu kalbėjusi VD 
pasekretorė Paulą J . Dobriansky pa
brėžė Vidurio ir Rytų Europos šalių 
demokratinių reformų patirties per
davimo svarbą kitoms valstybėms. 
„Lietuva išsiskir ia savo aktyvia 
veikla, kuri padeda šiuo metu t ik 

dar bežengiančioms demokrat iniu 
keliu valstybėms. Mes esame dėkin
gi Lietuvai, kad pastaroji savo ini
ciatyva apmokė irakiečius, rengian
tis pirmiems šalyje demokratiniams 
rinkimams. Lietuvos patirtis buvo 
jiems labai svarbi," - pažymėjo JAV 
pareigūnė. 

Svečiai ta ip pat turėjo progą 
susipažinti su šiuo metu ambasadoje 
eksponuojama paroda „15 metų Lie
tuvos nepriklausomybei". Tai yra 
bendra Užsienio reikalų ministerijos 
ir Lietuvos instituto paroda, ats
pindinti naujausių laikų Lietuvos 
istoriją: nuo Sąjūdžio laikų iki pro
tokolų dėl pilnateisės Lietuvos 
narystės ES ir NATO pasirašymo. 

Šiais metais Yale universiteto 
Pasaulio bičiulių programoje daly
vauja 18 studentų iš skirtingų pa
saulio valstybių, tame tarpe ir LR 
prezidento vidaus politikos ir ana
lizės grupės vadovas patarėjas Da
rius Gudelis. 

Yale universiteto Pasaulio bičiu
lių programa - tai vieno semestro 
kursa i j au dirbantiems j aun iems 
vadovams iš įvairių pasaulio šalių. 
Daugiau apie programą galite su
žinoti, apsi lankę tinklalapyje ad
resu: http://www.yale.edu/world-
fe l lows/ 

LR ambasados praneš imas 

PAŠVENTINTA NAUJA BAŽNYČIA 
Spalio 9 d. suėjo 100 metų, kai šių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Taip 

buvo įkurta Sv. Pranciškaus Asy
žiečio parapija Mažeikiuose. T a 
proga mieste pašventinta naujoji Šv. 
P ranc i škaus Asyžiečio parapinė 
bažnyčia. Iškilmėms vadovavo Tel-

pat dalyvavo Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartul is bei nemažas 
būrys Telšių vyskupijos kunigų iš 
įvairių Telšių vyskupijos dekanatų. 

BŽ 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro Unijomis iš 

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

IEŠKO 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

IEŠKOMA LAIMA MATULEVIČIŪTE (LAIMA MATULA). Laima yra 
duktė a.a. Stasės Matulevičienės, mirusios 2003 m. spalio 19 d. 
Pažįstančius Laima, arba žinančius kur ji gyvena, prašom pranešti 
testamento vykdytojams. Pranui Čeponkui, tel. 416-233-5249 arba 
Teodorui Stanuliui tel. 416-231-4937, mobilus tel. 416-879-4937, fak
sas 416-769-1524 (Max West Realty Inc.), arba rašyti: T. Stanuliui, 81 
Norseman St. Toronto, Ont. M8Z 2P7, Canada. 

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

Bronė Barakauskiene tei. — 5-^:3-5^-
Fax "'08-4C3-44M. E-mail: ' ^ m ^ i , " 

-

http://www.yale.edu/world-
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
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POVILAS TAUTVAISAS 
1916-1980 

Tu nemirei, ko! mes tave prisimenam 
Povilas gimė gydytojo Povilo 

Tautvaišo ir mokytojos Zofijos Pet
rauskaitės šeimoje 1916 m. gegužės 
6 d. Bychov, Rusijoj. 1918 m. šeima 
grįžo į Lietuvą ir 1920 m. apsigyveno 
Mažeikiuose, kur Povilo tėvas buvo 
Mažeikių apskrities gydytojas. 1934 
m. Povilas baigė Mažeikių gimnaziją 
ir išvyko į Kauną studijuoti teisę, 
tačiau nuo mažų dienų užsikrėtęs 
šachmatų aistra ir dėl karo įvykių, 
jis teisės nebaigė. 1939 m. Povilas 
atsiduria Vilniuje - darbas išdavi
nėti naujus lietuviškus pasus vietos 
gyventojams. Tais laikais provincijoj 
saugiau, 1941 m. grįžta į Mažeikius, 
pirmas darbas - brolių Sadauskų 
aludėje. 1943 m. Povilas sukūrė 
šeimą su Monika Liutkute ir tapo 
Povilo-Romano tėvu. Deja, šį laimin
gą gyvenimą nutraukė 1944 m. karo 
įvykiai. Iš Mažeikių į Palangą, vė
liau atsidūrė Kuršių Nerijoje, pajū
rio smėliu stumdami vaiko vežimėlį, 
apšaudomi iš abiejų pusių, Taut-
vaišai bėga nuo sovietų iš Lietuvos į 
bombarduojamą, alkstančią Vokie
tiją, tikėdami tik laikinai pasitrauk
ti iš tėviškės, kurios, jau niekad 
nebeteko matyti. 

Dar būdamas Lietuvoje, Povilas 
tapo šachmatų čempionu, pradžioje 
žaisdamas su motina, vėliau su ge
riausiais Lietuvos šachmatininkais. 
Įstojus į Lietuvos šachmatų rink-

Povilas Tautvaišas 

tinę, Povilas dalyvavo turnyruose 
Latvijoj, Estijoj, Suomijoj, Vokietijoj 
ir Rusijoj. Argentinoje Lietuvos šach
matų komandą užklupo Antrojo pa
saulinio karo pradžia, ir jiems teko 
su nuotykiais^gįžti į Lietuvą. Gy
vendamas Vojfcie^ej nuo 1944 iki 
1949 m., PovilaV su pasisekimu 
ldalyvavo daugelyje Vokietijos šach
matų pirmenybių dar Vokietijoj, 
gimė Tautvaišų antras sūnus Arū-
nas-Michael. Tėvai sugebėjo išmoks
linti abu sūnus universitetuose. Abu 

Tautvaišų vaikai dabar gyvena 
Indian Head Park, IL. 

Povilas domėjosi sportu, politi
ka, filosofija, mokslo pažanga, muzi
ka, kinu ir opera, ypač „bel-canto" 
dainininkais. Povilo aistra, kaip 
minėjau, buvo šachmatai. Pasiekęs 
2,363 taškų įvertinimą, jis tapo 
„Master for Life". Kita aistra, dar 
nuo gimnazijos laikų - plaukimas. 
Union Pier, Michigan, Povilas iš
plaukdavo gilyn į ežerą. Vasarotojai, 
vaikščiodami ežero pakrante, stebė
davosi, kad nebesimato į tolį iš
plaukusio Povilo, kuris parplaukda
vo po poros valandų. Dar besimoky
damas gimnazijoj buvo gabus mo
kinys, ypač matematikoje ir lotynų 
kalboje. Jam lengvai sekėsi rusų, 
vokiečių, šiek tiek prancūzų ir vėliau 
anglų kalbos. Daug skaitė įvairiom 
temom ir keliomis kalbomis. Povilas 
mėgo diskusijas, draugiją ir šokius. 
Išprovokuoti diskusijas užimant 
priešingą požiūrį - buvo jo mėgiama 
taktika. 

Lietuvoje ir JAV Povilas, draugų 
kalbinamas, retkarčiais parašydavo 
spaudoje šachmatų, kelionių arba 
politinių įvykių temomis. Tai būdavo 
gyvi, išsamūs ir pilni aštraus proto ir 
gero humoro straipsniai mūsų spau
doje. Pasaulinėje politikoje Povilas 
visada būdavo kuo geriausiai infor
muotas ir galėjo pateikti išsamią 

objektyvią įvykių interpretaciją. 
Pažiūrų atveju Povilas buvo visiškai 
nepriklausomas-liberalus. Jis manė, 
jog priklausyti bet kokiai partijai, 
frontui, sektai ar kokiama „izmui" -
beprasmybė. Savo kritišku pro
tavimu ir sugebėjimu analizuoti jis 
visada matė abi medalio puses ir 
galėjo objektyviai pateikti argumen
tus iš abiejų dialogų pusių. Vienin
telės dvi organizacijos, kuriom Po
vilas priklausė — šachmatininkų 
klubas ir nuo 1935 m. VDU Kauno 
studentų korporacija „Fraternitis 
Baltiensis". Povilo pažiūros nebuvo 
.sustabarėjusios, jis visada rasdavo 
bendrą kalbą su jaunimu ir buvo 
pats judrus, greitas ir humore -
aštrus. Povilas buvo kantrus, tole
rantiškas, taikus, flegmatiškas, tei
singas, geras žmogus. Povilas nebu
vo nei veržlus, nei ambicingas, jis 
nebuvo nagingas ar praktiškas. Jo 
sugebėjimai, talentai ir būdas jam 
turtų nesukrovė, tačiau likimu - ne
siskundė. 

Prie šachmatų lentos jis buvo 
taktiškas, korektiškas ir savo var
žovui kartais net pasiūlydavo ati
taisyti padarytą klaidą. Deja gyveni
mas Povilui to nepasiūlė. Toks buvo 
mano per šešiasdešimt metų drau
gas Povilas. 

Kostas Burba 

ĮSPŪDINGAS HALLOVVEEN 
VAKARAS 

Jau ruduo - pilnas džiaugsmo, 
spalvotų, nukritusių nuo ąžuolų rau
donų, geltonų lapų, dar šiltų saulėtų 
dienų! Štai jau septinti metai iš eilės 
vyksta Brighton Parko parapijos 
choro Halloween šventė, kuri buvo 
choro pirmininkės Sabinos Henson 
mėgiamiausia šventė! 

Tą užburtą vakarą, spalio 29 
dieną, Brighton Parko parapijos salė 
pavirto baidyklių, vorų bei raganų 
buveine, kur kiekvienas žengiantis 
vidun turėjo būti su kauke, bijoti 
įvairių baisių garsų bei vaiduoklių, 
kurie kabojo salės kampuose. Atvyko 
daug žmonių su kaukėms, nors ne 
visi, o norėtųsi, kad visi svečiai būtų 
su kaukėmis, tai būtų įdomiau ir 

smagiau spėti, kas iš parapijos ap
lankė šią šventę. 

Žinoma, buvo skanus ^Antano 
kampo" maistas, svečius vaišino gė
rimais choro nariai, o muzika salėje 
aidėjo visą vakarą! Choro vadovas 
Algimantas Barniškis paruošė me
ninę programą, kurioje pasirodė 
įvairios kaukės: Iš Italijos atvyko du 
žymūs solistai: L. Pavarotti (Jurgis 
Vidžiūnas, Lietuvių operos valdybos 
vicepirmininkas) ir P. Domingo, 
(Vladas Kybartas, žymus solistas 
Jie nustebino publiką savo garsiomis 
arijomis ir dainomis. Iš Nashville, 
Tennesee, atskrido „Rock and Roll" 
žvaigždė, kuri sujudino publiką 
modernia muzika ir šokiais; atvyko 

Gintarė ir Deivis — Čikagos lituanistinėje 
mokykloje 

Šeštadieni atlikėfai iš Lietuvos Gintarė ir Deivis buvo atvykę ir į Čikagos 
lituanistinę mokyklą. Atlikėjai ne tik atliko dainas iš savo repertuaro, bet ir 
dalyvavo piešimo konkurso „Gražiausias mol iūgas ' nugalėtojų apdovano
j ime. Laimėtojai buvo apdovanot i Gintarės ir Deivio kompaktinėmis 
plokštelėmis, o visi konkurso dalyviai gavo paguodos prizus - saldainių. 

Gintarė ir Deividas papasakojo mokiniams apie savo darbą, klausinėjo 
mokinių apie mokslą ir gyvenimą Amerikoje. Mokinių prašymu. Gintarė 
padainavo „Boružėle septyntaškę" ir „Debesėli, debesėli", jai gražiai pritarė 
mokiniai. 

Į 

Hallovveen 
Domingo (VI 
Pavarotti (Jurgis Vidžiūnas) 

ir Elvis Preslis iš Memphis, Ten-
nessee, pradžiuginęs svečius savo 
populiariomis dainomis; su gitara 
atvyko juokdarys, kuris su raga-
r.nitf -r.v.s -v;;,:-;-; padamav; kf-Uas 
dama.-; Licita su Edu t e atliko daina 
..Pumpurėliai" ;š ..Mansio" trupes 
repertuaro Gausiais plojimais publi
ka dėkojo dam nmKems už gražiai 
atliktą dainą; atvykusi iš kitos plan
etos paslaptinga kaukė pasakojo 
apie gyvenimą kitoje planetoje. Ne
įmanoma buvo suprasti šios kaukės 
kalbos, nes jinai kalbėjo svetima -
kitos planetos - kalba; raganaitės 
šoko jom specialiai pagrotą šokį, o 

visos kitos kaukės įsijungė į šokio 
ratą ir tikrai linksmai praleido 
vakarą. 

Geriausios kaukės buvo apdo
vanojamos. Algimanto Barniškio 
grupė dar ilgai grojo, o svečiai su 
kaukėmis ir be jų smagiai linksmi
nosi salėje. Tikėkimės, kad ir kitais 
metais įvyks ši šventė. Brighton 
Parko parapijos choras ne tik gražiai 
gieda per pamaldas ir šventes 
bažnyčioje, bet" taip pat suruošia 
smagius įvairius vakarėlius jaukioje 
parapijos salėje! Tad - iki pasimaty
mo kitoje šventėje! 

V i l i i a Vakar1- U-
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EUROPOS SĄJUNGOS 
PINIGŲ PARODA 

Lapkričio 17 dieną Lietuvos 
banko Kauno skyriuje atidaryta pa
roda „Eurų monetų kilmė", kurią 
surengė Lietuvos bankas kartu su 
Europos Komisija. Joje pirmą kartą 
viešai rodomi eurų monetų su Vyčio 
simboliu technologiniai pavyzdžiai. 
Eurų monetas su savo nacionaline 
puse Lietuva išleis į apyvartą įve
dusi eurą. 

Parodoje „Eurų monetų kilmė" 
pristatoma, kaip buvo pasirinktas 
eurų monetų bendrosios bei na
cionalinės pusių dizainas ir išrinktas 
euro simbolis. Joje eksponuojamos 
euro zonai priklausančių valstybių 
išleistos eurų monetos, pateikiama 
informacijos, kaip eurų monetų ga
mybai ruošiasi Lietuva ir kitos būsi
mos euro zonos šalys. 

„Tikiuosi, kad ši paroda sudo
mins Lietuvos gyventojus, ypač jau
nimą, moksleivius ir prisidės prie 
euro populiarinimo šalyje", — paro
dos atidarymo metu sakė Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas Rei
noldijus Šarkinas. 

Jis pažymėjo, kad Lietuva sėk
mingai rengiasi euro įvedimui. 
„Sklandžiai dirba Euro įvedimo 
Lietuvos Respublikoje koordinavimo 
komisija ir jos darbo grupės. Aišku, 
didžiausias šio darbo krūvis tenka 
Lietuvos bankui, Finansų ministeri
jai , kitoms valstybės institucijoms. 
Dar daug darbų laukia priekyje, 
ypač komerciniams bankams pa
sirengti euro įvedimui. Manau, kad 
viską atliksime laiku ir sėkmingai 
įvykdę Mastrichto kriterijus, eurą 
įvesime 2007 metų pradžioje, kaip 
numatyta", — kalbėjo R. Šarkinas. 

Ši paroda — vienas iš Lietuvos 
banko ir Europos Komisijos žings
nių, s iekiant supažindinti visuo
menę su eurų monetomis, suteikti 
kiek galima daugiau žinių apie ben
drą Europos valiutą ir sudaryti sąly
gas t inkamai pasiruošti euro įve
dimui Lietuvoje. Šį mėnesį buvo 
pasirašytas Lietuvos Respublikos ir 

Europos Komisijos Partnerystės su
sitarimas dėl visuomenės informavi
mo ir komunikacijos kampanijos 
apie euro įvedimą organizavimo. 
Susitarime numatyta, kad Europos 
Komisija finansuos kai kurias 
Lietuvos visuomenės informavimo 
apie eurą priemones. Paroda „Eurų 
monetų kilmė" organizuota įgyven
dinant Partnerystės susitarimą. 

Parodos pagrindines idėjas pris
tatė atidaryme kalbėjęs Europos 
Komisijos Ekonomikos ir finansų ge
neralinio direktorato generalinio di
rektoriaus pavaduotojas (Herve Car-
re). „Tikiuosi, kad ši paroda jums bus 
įdomi, o euras taps artimesnis pilie
čiams", — sakė svečias baigdamas 
kreipimąsi į renginio dalyvius. 

Atidarymo ceremonijoje dalyva
vo Lietuvos Respublikos finansų mi
nisterijos sekretorius Giedrius Rim
ša, kiti svečiai. 

Informacija apie parodą ir kvie
timai ją aplankyti išsiųsti visoms 
Lietuvos švietimo įstaigoms, infor
macija apie tai bus teikiama ir ži-
niasklaidoje. Parodos lankytojai ga
lės ne tik susipažinti su ekspozicija, 
bet ir su naujausiais leidiniais apie 
euro įvedimą Lietuvoje, eurų bank
notus ir monetas, Europos Sąjungą. 
Paroda veiks iki 2006 m. sausio 17 d. 
Lietuvos banko Kauno skyriuje 
(Maironio g. 25, Kaunas). 

Atvykusiems į parodą ir pagei
daujantiems parodos lankytojams 
bus surengta ekskursija po Lietuvos 
banko Kauno skyriaus pastatą. 
kuris pastatytas 1922 m. įkurtam 
Lietuvos bankui ir buvo vienas iš 
gražiausių ir įspūdingiausių statinių 
to laikotarpio Lietuvoje. 

Parodoje rodomus eurų monetų 
su Vyčio simboliu technologinius 
pavyzdžius nukaldino Vilniuje vei
kianti valstybės įmonė „Lietuvos 
monetų kalykla", kuri rengiasi euro 
monetų su nacionaline puse kaldi
nimui. 

Ryšių su v i suomene skyrius 

PAMINĖTA LIETUVOS KARIŲ DIENA 
IR KARIUOMENĖS SUKAKTIS 

Lapkričio 10 d., Lietuvos Res
publikos (LR) ambasadoje VVashing-
ton, DC, paminėta Lietuvos karių 
diena ir Lietuvos kariuomenės 87-
erių metų sukaktis. 

Kreipdamasis į ambasadoje 
susirinkusius užsienio šalių gynybos 
atašė, diplomatinio korpuso atstovus 
ir svečius, Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas pažymėjo, 
kad Lietuvos kariuomenė per neilgą 
15 nepriklausomybės metų laiko
tarpį tapo pasirengusi apginti savo 
valstybę ir jos piliečius, prisidėti prie 
taikos ir pastovumo užtikrinimo 
„karštuose" pasaulio taškuose. 

„Lietuvių tautos skaudi patirtis 
mums parodė, kad kai gėris tyli, blo
gis nugali. Todėl šiandien Lietuvos 
kariai petys petin su amerikiečiais ir 
kitais sąjungininkais gina laisvės ir 
demokratijos idealus Irake ir Af
ganis tane. Gindami laisvę šiuose 
kraštuose, kartu giname ir Lietuvos 
laisvę", — kalbėjo Lietuvos diplo

matas. 
Sveikindamas susirinkusius 

svečius Lietuvos gynybos atašė JAV 
pulkininkas Romualdas Petkevičius 
pažymėjo, kad Lietuvos kariai jau 
nuo 1994 m. dalyvauja tarptautinėse 
misijose, o karių skaičius misijose 
kasmet didėja. „Šiemet Lietuva pra
dėjo vadovauti provincijos atstatymo 
komandai Afganistane. Tai yra di
delė atsakomybė, kar tu demonstruo
janti ir tvirtą sąjungininkų pasi
tikėjimą Lietuvos kariais", — sakė 
pulkininkas R. Petkevičius. 

Priėmimo metu taip pat vyko 
paroda „15 metų Lietuvos nepri
klausomybei". Tai yra bendra Už
sienio reikalų ministerijos ir Lie
tuvos instituto paroda, atsispindinti 
naujausių laikų Lietuvos istoriją. 
Parodoje eksponuojamos nuotraukos 
nuo Sąjūdžio laikų iki protokolų del 
visateisės Lietuvos narystės ES ir 
NATO pasirašymo. 

LR a m b a s a d a JAV 

A t A 
Rašytojui, žurnalistui 

ANTANUI BIELIAUSKUI 

mirus, jo broliui, Lituanistikos tyrimo ir studijų cent
ro tarybos pirmininkui, prof. dr. VYTAUTUI BIE
LIAUSKUI, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro taryba ir valdyba 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

B R I G H T O N P A R K 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. A R C H E R AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
L E M O N T , 12401 S. A R C H E R AVE. (& D E R B Y RD.) 

E V E R G R E E N PARK, 2929 W. 87 ST. 
T I N L E Y PARK, 16600 S. O A K P A R K AVE. 

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

Tel. 1-800-994-7600 
w w w . petkusfuneralhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
v 

laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 
kiekvienam lengvai pasiekiami. 

Atl iekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 
GERALD F. DAIMID — 

nepriklausomas direktorius 
4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVIC1US) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
U ALL SUBURBS 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos 
ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapiniu 

1102B S Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974^4410 

LIETUVIU LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

aid vių patalpas visose Čikagos miesto 
yHnkžsc Ii priemiesčiuose 

Pata rnav ima i 21 va! 

T u r 
a r 

http://petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

• U ž sute iktą gal imybę tobul int i 
bei siekti užsibrėžtų tikslų Lietuvių 
fondo nar iams nuoširdžiai dėkoja 
Erika Kušlevič, studijuojanti ekono
miką Lenkijoje. Kviečiame visus 
prisidėti prie pagrindinio tikslo — 
kuo daugiau lėšų skirti mokslui, švi
etimui, kul tūrai . Mūsų adresas : 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630- 257-1616. 

• J A V LB Lemonto apy l inkė 
maloniai kviečia visus pradėti 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 
tel. 630-257-2330 (Milda) arba tel. 
708-974-0591 (Irena). 

• P r o f . Virgilijaus Nore ikos mo
kinys Arūnas Dingelis lapkričio 27 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre atl iks įdomią programą. 
Skambės populiarios lietuvių ir 
pasaulio kompozitorių dainos. Bilie
tus į koncertą bus galima nusipirkti 
prie įėjimo. Po šeimyniškos Padėkos 
dienos bus dvasinė puota. 

• L a p k r i č i o 27 d., s ekmadien į , 
3 vai. p.p. Jaunimo centre vyks 23-
oji Premijų šventė. Šventės pirmoje 
dalyje pagerbsime žurnalistą Ro
mualdą Kriaučiūną, dailininką Vy
tautą Virkau, muziką Antaną Skri
dulį, režisierę Iloną Čiapaitę, radijo 
darbuotoją Kazį Gogelį, tau t in ių 
šokių mokytoją Antaniną Bulotienę. 
Specialia padėka bus a tžymėtas 
Pranas Zapolis. Šiais metais į premi
jų įteikimo šventę atvyksta Lietuvos 
Respublikos kultūros viceministras 
Faustas Latėnas, kuris atveža spe
cialius atžymėjimus. 

• M a ž o s i o s L i e t u v o s l i e t u v i u 
draugija Čikagoje su Šaulių sąjun
gos daliniais ruošia Tilžės Akto 87-
erių metų sukakties visuomeninį 
paminėjimą šį sekmadienį, lapkričio 
27 d. 2 vai. p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. Iškilmių invokaci-
ją skaitys vyskupas Hansas Dum-
pys. Istorinio akto deklaraciją skai
tys jaunimo atstovė Gabrielė Auš-
raitė. Paskaitą „Mažoji Lietuva be
sikeičiančioje laiko tėkmėje" skaitys 
Algis Regis. Meninėje dalyje — 
„Spindulio" tautinių šokių ansamb
lis. Po programos — kavutė ir paben
dravimas. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti. 

• Č i k a g o s l i e tuv ių T a u r a g ė s 
klubo metinis susir inkimas įvyks 
gruodžio 1 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

• V i s u s kv ieč iame da lyvaut i 
Kalėdinėje mugėje, kuri įvyks 
gruodžio 3-4 dienomis, šeštadienį ir 
sekmadienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. 
p.p. PLC didžiojoje salėje. Norintys 
užsisakyti stalus prekių pardavimui, 
prašome kreiptis į Aldoną Palekienę 
tel. 708-448-7436. 

• A l g i m a n t o Kezio retrospekty
vinės fotoparodos „Chicago" uždary

mas PLC Dailės muziejuje įvyks 
gruodžio 4 d. 1 vai.p.p. Bus pristaty
tos naujausios A. Kezio knygos apie 
Čikagą. Maloniai kviečiame visus 
atvykti į parodos uždarymą. 

• J a u n i m o centro trad ic inė v a 
karienė įvyks š. m. gruodžio 4 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 3 vai. 
p.p. šv. Mišias už mirusius centro 
narius ir rėmėjus a tnašaus kun . 
Antanas Gražulis, SJ. Mišių me tu 
giedos Margarita ir Vaclovas Moni
kai . Meninę programą a t l iks dr . 
Vilija Kerelytė ir Algimantas Bar-
niškis. Bus gardi vakar ienė , lai
mingų bilietų t raukimas. Maloniai 
kviečiame užsisakyti svečių stalą a r 
pavienes vietas. Tel. pasiteiravimui: 
708-447-4501 (Milda Šatienė) a rba 
708-636-6837 (Anelė Pocienė). 

• Š i ų m e t ų gruodž io 4 d. Šv. An
tano parapijoje rengiamas 87 metų 
Lietuvos kar iuomenės a t k ū r i m o 
minėjimas. Programoje: 10:30 vai . r. 
šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje. Šv. 
Mišias a tnašaus vyriausias Šaulių 
sąjungos išeivijoje kapelionas kun . 
Alfonsas Babonas. 12:15 vai. parapi
jos salėje — akademija. Žodį t a r s 
Šaulių sąjungos išeivijoje v a d a s 
Mykolas Abarius. Meninę programą 
praves muzikas Stasys Sližys. Mi
nėjimą rengia Detroit ramovėnai , 
ta lkinant Švyturio jūrų kuopos šau
liams, Dariaus ir Girėno klubui bei 
birutietėms. Organizacijos dalyvau
j a su vėliavomis. Gausiai daly
vaukime šiame svarbiame minėjime, 
kur iame pagerbsime mi rus ius ir 
žuvusius bei nukankintus mūsų ka
rius, šaulius ir part izanus. Lapkričio 
23-oji yra Jų diena, ir mes prieš Juos 
lenkiame savo galvas. 

• L i e t u v i u r a š y t o j ų d r a u g i j o s 
kalėdinis pobūvis įvyks gruodžio 10 
d., šeštadienį, 1 vai. p.p. J aun imo 
centro kavinėje. Visi kviečiami kalė
dinėj nuotaikoj praleisti šią popietę. 
Malonėkite registruotis tel. 708-974-
4742 (Daiva Karužaitė) arba 773-
580-4503 (Daiva Petersonaitė). 

• JAV LB S o c i a l i n i ų r e i k a l ų 
taryba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Čikagoje kviečia visus į kasmetinį 
labdaros vakarą š. m. gruožio 10 d. 
6:30 vai. v. „Seklyčioje" (2711 W. 
71st. Street , Chicago, IL). J ū s ų 
laukia skani vakarienė bei tradicinė 
prel. Juozo Prunskio premijos įteiki
mo ceremonija. Meninę programą 
atliks Stasė Jagminienė su talki
ninkais. Auka — 30 dol. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

• G e n o v a i t ė B i g e n y t ė , L i j a n a 
Kopūstaitė-Pauletti, žinomos solis
tės, Ričardas Šokas, muzikas ir var
gonininkas, Rima Polikaitytė, flei-
tistė, Dainora Petkevičiūtė, smui
kininkė, — visi šie talentai dalyvaus 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos choro Kalėdiniame koncer te . 
Koncertas įvyks gruodžio 11 d. 1:30 
vai. p.p. Po pamaldų 12 vai. bus pie
tūs, po pietų — koncertas. Bilietai 
pietums ir į koncertą parduodami 
nuo lapkričio 27 d. prie įėjimo į 
bažnyčią. Taip pat juos galima už
sisakyti paskambinus Irenai J a k š 
tienei tel. 815-588-0494. 

• Mažos ios L i e t u v o s f o n d a s 
kviečia visus tautiečius įsijungti į 
mūsų narių gretas ir savo auka rem
ti mūsų pastangas išleisti ketur ių 
tomų „Mažosios Lietuvos enciklope-

Lietuvių rašytojų draugija, surengusi kun. Alfonso Lipniūno 
minėjimą spalio 30 d. Čikagoje, Jaunimo centre, yra labai dėkinga 
,,Draugo" vyr. redaktorei Danutei Bindokienei už labai gražų 
„Draugo" vedamąjį straipsnį apie kun. A. Upniūną. Labai ačiū 
„Draugui" už visą minėjimo reklamą. 

Lietuvių rašytojų draugija širdingai dėkoja žurnalistams, labai 
gražiai aprašiusiems šį minėjimą: Ramutei Kubiliūtei „Drauge"; 
Aldonai Šmulkštienei „Tėviškės žiburiuose"; Antanui Paužuoliui 
„Lietuvių balse". 

Ačiū fotomenininkui Jonui Kupriui už meniškai padarytas kun. A. 
Lipniūno ir minėjimo fotonuotraukas. 

Visi straipsniai spaudoje, pasakytos kalbos minėjime, Dainės 
Naruty t ės Quinn filmas ir jono Kuprio nuotraukos bus persiųstos 
Lietuvos kančių genocido muziejui. 

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 

6247 S. K e d z i e Avenue 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. n u o 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chkago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

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

Š I L U M A IR DĖMESYS 
M Ū S Ų SENOLIAMS 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose LosAnggjgS. Čia iaukia puikus 
klimatas, draugiška namų aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežerskienė 

Ol impic Senior Living 
Tel. 323-353-2140 

E-mail: jurateus@yahoo.com 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

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. 

• L i e t u v i ų m e n o ansambl io 
„Dainava" 60-mečio sukakties proga 
ruošiamas leidinys/programa. No
rintys pasveikinti ir paremti LMA 
„Dainava", sveikinimus siųskite 
adresu: 13140 Moorfield Ct„ Le
mont, IL 60439 iki gruodžio 16 d. 
Auksinis sveikinimas — 250 dol.; 
visas puslapis — 100 dol.; pusė pus
lapio — 50 dol. 

• Union Pier Lietuvių draugija 
rengia tradicines kūčias sekmadienį, 
gruodžio 18 d„ 3 vai. p.p. (Michigan 
laiku). Kūčios įvyks Šventos Marijos 
parapijos salėje, 718 W. Buffalo St. 
(Hwy 12), New Buffalo. Visi apylin
kės lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti ir prisidėti prie šventės. Tel. 
pasiteiravimui: 269-469-4477 (Regi
na Vaitkienė). 

• Gruodžio 19 d. 10 vai. v. t e l e 
vizijos kanalu WTTW11 bus rodo
mas filmas apie XVII a. Lietuvos 
baroko perlą — Pažaislio vienuoly
ną. Apie tai j au skelbia ir amerikie
čių televizijos programų leidinukai. 

• Miel i t ė v e l i a i ir v a i k u č i a i . 
Kviečiame visus i kalėdine eglutę 

„Rasos" lituanistinėje mokykloje 
gruodžio 17 d. 12 vai., Naperville. 
Jūsų lauks moksleivių paruošta pro
grama, Kalėdų senelis su dovanė
lėmis, vaišės ir linksmybės. Bilieto 
kaina vaikui — 3 dol., suaugusiam 
— 6 dol. Surinktos lėšos skiriamos 
„Rasos" lituanistinei mokyklai. Tel. 
pasiteiravimui: 630-854-9224 (Aiva
rą) arba 815-823-5955 (Loreta). 
Paskubėkite, bilietų skaičius ribo
tas. Lauksime Jūsų. Šventės organi
zatoriai — „Rasos" l i tuanist inė 
mokykla, Naperville bendruomenė ir 
Kalėdų senelis. 

• 2 0 0 6 m. sausio 14-19 dienomis 
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) kar tu su Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo sporto 
sąjunga (ŠALFASS) kviečia visus į 
žiemos kurortą Telluride, Colorado. 
Slidinėsime, varžysimės, bendrau
sime. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
8882 (Jurgi ta Travel), e-paštas: 
Jurgita@earthlink.net 

• G r u o d ž i o 23 d. 7:30 vai. v. visi 
Akademikai, jų draugai ir kandi
datai kviečiami į Allstate Arena, 
6920 N. Mannheim Rd., Rosemont, 
IL, kur vyks Chicago „Wolves" žai
dimas. Bilietų kaina — 14 dol. asme
niui. Kiekvienas atvykęs asmuo 
gaus nemokamą bilietą \ 2006 m. 
sausio 18 d. žaidimą. Kad gautume 
pigesnius bilietus, reikia sudaryti 15 
žmonių grupę. Tel. pasiteiravimui: 
70^-363-4111 Onute arba rašykite: 
dl'-'-ht-^'i ti-vuriasCcVahno m m 

mailto:jurateus@yahoo.com
mailto:Jurgita@earthlink.net

