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Ar pasaulyje įsiviešpataus anarchija? 

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos kaime. Hyungwon Kang r.uotr. 

Kęstutis Girnius 
Bernardinai.lt 

Tarptautinėje visuomenėje pra
deda įsiviešpatauti anarchija. Pro
cesas dar nėra toli pažengęs, bet tra
dicinių taisyklių ir normų vis mažiau 

paisoma, ir nėra ganos, Kuri privers
tų valstybes joms paklusti. Tai tikrai 
ne Amerika, kuri leido suprasti, kad 
ji teiks pirmenybę savo nacionali
niams interesams, ne tarptautinėms 
normoms. Ir ne Jungtinių Tautų Or
ganizacija, kurios pasenusi struktū

ra, suteikianti veto teisę penkioms 
nuolatinėms narėms, verčia ją dažnai 
tenkintis bedančiais kompromisais. 

Nepadeda ir tai, kad tos pačios 
normos neaiškios, neapibrėžtos, daž
nai ir nelabai teisingos. Antai itin 
svarbi branduolinio ginklo neplatini
mo sutartis penkioms šalims suteikia 
išimtinę teisę turėti branduolinį gin
klą, tad šiuo atveju teisingumas nėra 
aklas, visų lygiai netraktuoja. 

Pastaruoju metu tarptautinei vi
suomenei metama vis daugiau iššū
kių, vis daugiau valstybių nepaiso 
nei raginimų, nei protestų. Sudanas 
pareiškė, kad į savo teritoriją neįsi
leis Jungtinių Tautų Organizacijos 
taikdarių, nors Darfuro regione gal 
net vyksta genocidas. Nepaisydamas 
nuoseklaus galingiausių šalių spau
dimo, Iranas sekmadienį vėl pranešė, 
kad jis nenutrauks urano sodrinimo, 
nors dar kartą pabrėžė, jog jo bran
duolinės programos tikslai yra tai
kūs. O pirmadienį Šiaurės Korėja pa
skelbė, kad susprogdino branduolinį 

Naujasis JT 
vadovas — 

Ban Ki-moon 
Jungtinės Tautos, spalio 13 d. 

(AFP/BNS) — Jungtinių Tautų (JT) 
Generalinė Asamblėja penktadienį 
Pietų Korėjos užsienio reikalų minis
trą Ban Ki-moon, kurio paskyrimą 
aptemdė Siaurės Korėjos atliktas 
branduolinis bandymas, formaliai 
patvirtino naujuoju šios organizacijos 
vadovu. 

192 narių Generalinės Asamb
lėjos balsavimas tebuvo formalumas, 
nes pirmadienį Ban Ki-moon į JT ge
neralinio sekretoriaus postą reko
mendavo 15 narių JT Saugumo Ta
ryba. 

68 metų Koii Annan, kilęs iš Ga
nos, savo darbą baigs gruodį, genera
linio sekretoriaus poste praleidęs dvi 
kadencijas. 

Ban Ki-moon, tiek eidamas Pietų 
Korėjos užsienio reikalų ministro pa
reigas, tiek anksčiau atstovaudamas 
Pietų Korėjai Jungtinėse Tautose at
liko svarbų vaidmenį mėginant sure
guliuoti Šiaurės Korėjos branduolinę 
krizę. 

62 metų Pietų Korėjos karjeros 
diplomatas liko vieninteliu kandida
tu į aukštą postą, kai likę šeši preten
dentai pasitraukė iš kovos. 

Ban Ki-moon pirmadienį santū
riai sutiko žinią apie jo paskyrimą, 
nes jį labai nuliūdino tą pačią dieną 
Pyongyang atliktas požeminis bran
duolinis bandymas. 

„Tai turėtų būti džiaugsmo mo
mentas. Tačiau stoviu čia su skauda
ma širdimi", — sakė jis per spaudos 
konferenciją. Nukelta į 6 psl. 

Ką vadinsime lietuviška virtuve? 
Egidijus Aleksandravičius 

Alfa.lt 

Sakoma, kad žmogus yra tai, ką 
atStineiHL'Kiti taria: pasakyk, kas ta
vo draugaį pasakysiu kas tu. Tačiau 
galime tarfi, kad esame tai, ką valgo
me. Arba l^ip valgome. 

-Nacionalinės virtuvės bruožai 
šiandienos globaliajame pasaulyje 
įgyja labai didelę svarbą. Nekalbėki
me apie kinus. Ir be jų virtuvės pa
saulis negalėtų nepastebėti Kinijos. 
O kas būtų škotai be škotiško viskio 
ir kiltų? Italai, patys to nepastebėda
mi, užmėtė pasaulį picomis. Kauka
ziečiai apleido daugelį pozicijų, bet 

neatimsi jiems virtuvės pergalių. 
Šiandien daugelis lietuvių ir ne

lietuvių ginčijasi, ar yra tokia lietuvių 
virtuvė. Virtuvę suprantant kaip 
„cuisine", jei ne „nouvelle cuisine". 
Tad virtuvė gali reikšti maisto gami
nimo būdus. Kai kurie tokių būdų su
kuria prielaidas aukštajai, aukštojo 
skonio, virtuve|. Ar yra toįpų lietuviš
kos virtuvės elgsenos būdų, kurie 
mus skirtų nuo artimiausių kaimy
nų? 

Esame teisūs manydami, kad da
lį savo maisto ir valgymo tradicijų tie
siog paveldėjome iš protėvių. Bet su
klysime manydami, kad iš protėvių 
tiesiogiai Nukelta į 6 psl. 

Nobelio taikos premija paskirta 
Bangladešo ekonomistui M. Yunus 

Yunus ir jo įkurtam bankui „Gra-
meen", kuris teikia paskolas netur
tingiems žmonėms be jokių finansi
nių garantijų, paskelbė Nobelio ko
mitetas. 

„Patvari taika bus neįmanoma 
tol, kol didelės gyventojų grupės ne
ras būdų, kaip išsivaduoti iš skurdo. 
Mikrokreditai yra viena tokių prie
monių. Vystymasis iš apačios taip 
pat pasitarnauja demokratijai ir 
žmogaus teisėms", — sakoma Norve
gijos Nobelio komiteto pranešime. 

„Yunus ir bankas 'Grameen' pa
rodė, kad net patys skurdžiausieji, 
nepaisant kultūros ir civilizacijos 
skirtumų, gali savo jėgomis laiduoti 
savo vystymąsi", — sakoma penkių 
narių komiteto pranešime. 

Nukelta į 7 psl. 

Muhammad Yunus 
AP nuotr. 

Oslas, spalio 13 d. (AFP/BNS) — 
2006 metų Nobelio taikos premija 
penktadienį netikėtai buvo paskirta 
Bangladešo ekonomistui Muhammad 
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ginklą, sukeldama visuotinį pasipik
tinimą. 

Padėtis rimta, bet dar nekritiš
ka. Ginklo susprogdinimas nereiškia 
jo turėjimo. Vienas dalykas - po že
me susprogdinti branduolinį užtaisą, 
kitas -jį sumažinti ir paversti karine 
galvute, kuri būtų pritaikyta lėktų-
vams, raketoms ar artilerijai. Siau
rės Korėja kol kas nepajėgia gaminti 
karinių branduolinių galvučių. 

Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkių veiklos. 
•Antroji JAV LB Tarybos 
sesijos diena. 
•Lietuvybės židinys 
gamtos prieglobstyje. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Baltijos apokalipsė. 
•Žymiausias Čikagos 
„blusų" turgus. 
•Kredito taškai. 
•Mūsų šeimose. 
• Gera ž inia operos 
mėgėjams. 
•Naujovė Draugo fonde. 
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Sendraugių Ateitininkų poilsio 
studijų savaitė Kennebunkport 

Monika Sabalienė 

Sių metų rugpjūčio 5-12 d. Atei
tininkai sendraugiai su šeimo
mis ir pavieniai susibūrė pran

ciškonų vasarvietėje Kennebunkport 
tradicinei ateitininkų poilsio ir studi
jų savaitei. Visą savaitę džiaugėmės 
saulėtomis dienomis, nematėm nei 
debesėlio, nei lašelio lietaus. Toks 
puikus oras davė progą pilnai džiaug
tis'Kennebunkport gamtos grožiu, 
Atlanto jūros uolėtu krantu ir netoli
mais paplūdimiais. Pati pranciškonų 
žemė (kurios takeliai vedžioja prie 
lietuviškų kryžių, paminklų, koplytė
lės, per miškus iki upės ir jūros kran
to) visada atgaivina poilsio savaitės 
dalyvius. Kiekvienais metais taip ge
ra sugrįžti ir susitikti su draugais ir 
pažjstamais. 

v 

Šeštadienio vakarą dalyviai pri
pildė Pranciškonų vienuolyno biblio
teką fotepijoninės muzikos koncer
tui. Muzikos mokslų daktarė, pianis
tė ir mokytoja, Frances Covalesky-
Kavaliauskaitė, parašiusi disertaciją 
apie M. K. Čiurlionį, mums pasakojo 
apie kompozitorių gyvenimus, jų me
lodijų ir ritmų stilius ir kompozicijų 
reikšmę. Tokie pasakojimai atskleidė 

Ateitininkų sendraugių stovykloje Kennebunkport po šeštadienio koncerto: Al
fonsas Dzikas, pianistė Frances Covaiesky Kavaliauskaitė, Tėvas Placidas Barius, 
koresp. Monika Vygantaitė Sabalienė ir jauna koncerto klausytoja. 

Esame dėkingi kapelionui prel. Al
bertui Kontautui, kurio pamokslai 
taip taikliai išryškino Kristaus moky
mo reikšmę ir padėjo mums kas rytą 
pajusti Kristaus meilę. Po Mišių visi 
kartu ėjom valgyti pusryčius. Toks 
kasdieninis dvasinis ir socialinis ben
dravimas tarp draugų, naujų pažįs
tamų ir šeimų teikė daug malonumo, 
sudarydamas draugišką nuotaiką. 

Izabelė Savickaitė-Zmuidzinienė, 

Ateitininkų sendraugių stovykloje Kennebunkport vakarinės programos atlikė
jai: Simas Žmuidzinas, Izabelė Savickaitė-Zmuidzinienė, Antanina Žmuidzinaitė 
ir gitaristas Michael Rohm. 

klausytojams pilnesnį Šopeno, Listo 
ir Čiurlionio kompozicijų įdomumą 
nei grožį. Žavėjomės pianistės talen
tais grojant komplikuotus kūrinius. 

Kas rytą turėjome progą dalyvau
ti šv. Mišiose. Šis tikinčiųjų susitelki
mas ir dalyvavimas Kristaus aukoje 
įprasmino kiekvieną savaitės dieną. 

Studentų 
ateitininkŲ 
savaitgalis 
Dainavoje 
spalio 20-22 d 

Registruokitės el-paštu: 
sas@ateitis.org 

Antanina Žmuidzinaitė su Micheal 
Roam ir Simu Žmuidzinu sekmadienį 
vakare pristatė nepaprastą programą 
— „Lyrika ir styga". Ponia Izabelė, 
ilgametė grožinės literatūros puose
lėtoja, aiškiai perdavė savo šeimos 
jaunajai kartai meilę lietuvių kalbai, 
literatūrai ir menui. Programos pra
džioje buvom apsupti Lietuvos kai
mo, gamtos ir meno vaizdais, kol 
klausėmės gitaros stygų akompanavi-
mo. Ponia Izabelė ir jos duktė Antani
na deklamavo, o geriau pasakius, iš
gyveno ir padėjo mums išgyventi 
„Eglę žalčių karalienę", „Išdalink sa
ve" ir kitas poezijos eiles. Į programą 
sumaniai buvo įpinta gitara, kurią 
puikiai valdė Michael Rohm. Motinos 
ir dukters deklamavimas pradžiugino 
ir sujaudino klausytojus. 

Pirmadienį iš Philadelphia atvy
ko Onilė Šeštokienė su dukromis 

Rima ir Laura. Jos papasakojo apie 
savo šeimos labdaros veiklą Lietuvo
je. Jau treti metai, kai visa Šeštokų 
šeima važiuoja į Nekalto prasidėjimo 
seselių vedamąjį ūkį Rumbonių 
kaime prie Alytaus. Savaitgaliais ir 
per atostogas seselės priima pas save 
į ūkį internate gyvenančius našlai
čius. O Šeštokų šeima, kelintą sykį 
organizuoja šiam jaunimui stovyklą, 
pasinaudodami patyrimais, įgytais 
JAV ateitininkų stovyklose. Sakė, 
kad per kelerius metus jau matyti 
didelė vaikų pažanga. Motinai ir 
dukrom ši patirtis parodė, kad seselių 
ir kitų rodyta „meilė ir dėmesys gali 
žmogų atskleisti ir pakeisti". Mums 
paliko didelį įspūdį šios ateitininkų 
šeimos pasiaukojimas ir šūkio „Visa 
atnaujinti Kristuje" įgyvendinimas. 

Antradienį Gitą Kupčinskienė, 
ilgametė Bostono folklorinio ansamb
lio „Sodauto" vadovė, paaiškino lie
tuvių liaudies dainų, šokių ir tradici
jų reikšmę ir istoriją. Tarp mūsų 
buvo daug dainos mėgėjų, tad Gitą iš
dalino dainorėlius ir pravedė dainavi
mą. Ilgai antradienio vakare skambė
jo lietuviška daina iš konferencijos 
kambario... 

Trečiadienį vakare Tėvas Placi
das Barius, kuris yra pranciškonas 
jau 62 metus, pristatė temą — 
„Krikščionybė ir krikščioniškumas". 
Tėvas Barius išdėstė, kaip besikei
čiančių pasaulėžiūrų kontekste Kata
likų Bažnyčia yra išlaikius savo tikslą 
skelbti Kristaus mokslą. Mūsų mo
dernaus amžiaus materializmo, re
liatyvizmo ir apatijos akivaizdoje, Tė
vas Barius teigė, kad yra įmanoma at
laikyti šių įtakų antplūdį persiorien
tuojant į Kristų ir einant su Kristumi. 

Ketvirtadienio vakare Paulius 
Sabalis ir Danutė Norvilaitė-Chotin 
supažindino mus su internetu ir 
aprodė mums daugybę lietuviškų 
svetainių. Dideliame ekrane matėme 
Lietuvos ateitininkų, JAV ateitinin
kų, JAV LB, Vatikano, Bernardinų ir 
kitas ateitininkams įdomias tinkla-
vietes. Čia norintieji galėjo patys da
ryti paieškas pagal savo interesus ir 
išspausdinti rezultatus. 

Penktadienio vakare baigėsi mū
sų poilsio ir studijų savaitė su tradici

niu operos solistės Danutės Mileikie-
nės - Grauslytės koncertu, akompa-
nuojant Brian Moli. Žavėjomės jos 
balsu. Taip pat džiaugėmės jaunosios 
kartos besivystančiais talentais, sep
tyniolikmečių Emilijos ir Onos Ryge-
lyčių fortepijoniniu grojimu. Forte
pijono studento Kristofo Staknio (9 
metų) trumpas koncertas buvo su
ruoštas penktadienio popietę. Visi 
stebėjomės jų muzikiniais gabumais. 

Ilgamečiai studijų savaitės daly
viai ypatingai džiaugėsi ateitinin-
kiško jaunimo dalyvavimu savaitės 
programose. Tikimės kitais metais 
sutikti dar daugiau naujų dalyvių 
mūsų mielame Kennebunkport. Dė
kojame savaitės programos vedėjui 
Alfonsui Dzikui už puikiai suruoštą, 
įvairią ir įdomią programą. O taip pat 
ačiū visam ruošos komitetui: Eligijui 
Sužiedėliui, Pauliui Sabaliui, Danu
tei Norvilaitei-Chotin, Aldonai Ryge-
lei ir Juozui Rygeliui. Iki pasimaty
mo ateinančiais metais!! 
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Antroji JAV LB Tarybos sesijos diena 
renkame valdžią 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

Šeštadienio, rugsėjo 30 d., rytas 
Philadelphią išaušo niūrus, su per
traukomis krapnojo lietutis. Tik sė
dėk sau r amus viešbučio salėje, 
gurkšnok kavą, džiaukis gera ben-
druomenininkų kompanija ir įdomia 
tarybos sesijos darbotvarke. Vaka
rykštis tarybos posėdis buvo skirtas 
„senosios valdžios" atsiskaitymui už 
nuveiktus darbus. Šiandien valdžių į 
įvairius postus rinkimų diena, o po 
pietų — darbo grupių posėdžių 
pradžia. Jose suformuluoti pasiūly
mai sekmadienį bus svarstomi tary
bos plenume ir bus priimtos arba 
atmestos rezoliucijos. 

JAV LB XVIII Tarybos sesija: buvusioji 
JAV LB Krašto valdybos pirm. Vaiva 
Vėbraitė perduoda Rūpintojėli naujai 
išrinktam pirmininkui Vytui Maciūnui. 
Šis Rūpintojėlio perdavimas yra jau 
tapęs bendruomenine tradicija. 

Sauliaus Garalevičiaus nuotr. 

Pirmiausia renkamas JAV LB 
XVIII Tarybos prezidiumas. Į penkių 
asmenų prezidiumo sąstatą kandi
datuoja septyni asmenys. Iš jų šeši 
— Los Angeles pašonėje gyvenantys 
kaliforniečiai, septintas iš Čikagos 
artumos — dr. Dainius Skripkaus-
kas. Kiekvienam kandidatuojančiam 
suteikiamos trys minutės papa
sakoti apie save, apie turimą ben
druomeninę patirtį. Balsuojama 
slaptai. Prezidiuman išrenkami pen
ki kaliforniečiai: Danguolė Navic
kienė (50), dr. Rimtautas Marcinke
vičius (45), Violeta Gedgaudienė 
(44), Angelė Nelsienė (39) ir Jurgis 
Joga (39). Skliausteliuose parašytas 
surinktų balsų skaičius. Kandi
datais lieka Ant. Polikaits ir dr. D. 
Skripkauskas. Tarybos prezidiumas 
nedelsiant pasiskirsto pareigomis. 
D. Navickienei patikimas tarybos 
prezidiumo pirmininkės postas, J. 
Joga išrenkamas sekretoriumi, 
likusieji trys tampa prezidiumo na
riais. Pažymėtina, kad dr. Marcin
kevičius tapo pirmuoju „trečia-

bangiu", išrinktu į tarybos prezi
diumą. Pareigomis pasiskirstęs nau
jai išrinktas tarybos prezidiumas 
perima vadovavimą JAV LB XVIII 
Tarybos pirmajai sesijai. 

Naujoji tarybos prezidiumo 
pirm. D. Navickienė nėra naujokė 
bendruomeninėje veikloje. J i yra 
vadovavusi Los Angeles LB apy
linkės valdybai, dirbusi Vakarų LB 
apygardos valdyboje, buvusi JAV LB 
XVII Tarybos prezidiumo nare, 
veikusi su Los Angeles lietuvių inži
nierių sąjungos (ALIAS) ir birutiečių 
organizacijos padaliniais. Pasku
tinįjį dešimtmetį D. N. atsidėjo 
„Vaikų vilties" komiteto Los Angeles 
skyriaus vadovavimo veiklai. Jai 
vadovaujant, 2001 metais Vilniaus 
universitetinėje vaikų ligoninėje bu
vo įsteigtas Nudegimų gydymo cen
tras, kurio rėmimu iki šių dienų ji 
pasiaukojančiai rūpinasi. D. Navic
kienei vadovaujant tarybos prezidiu
mui, galima tikėtis, kad JAV LB 
Tarybos sesijos taps kiek mažiau for
malios, jose rasis laiko bendruo
meninių veiklos problemų gilesniam 
nagrinėjimui, sumažėjusi įtampa 
ves prie didesnio tarybos narių susi
bičiuliavimo ir tarpusavio suartėji
mo. 

Gyvenant palyginti mažame 
lietuviškame telkinyje ir stebint 
vietinę bendruomeninę veiklą, už
klysta mintis, kad gal ta mūsų LB 
tikrai maža žuvis plačiuose vande
nyse. Tačiau nuomonė pasikeičia, kai 
tarybos sesijos metu tave supažindi
na su JAV LB kontrolės komisijos 
pateikiamu revizijos aktu. Pamatai, 
kaip mūsų dešimtinės ir šimtinės 
virsta tūkstančiais, sužinai, kad 
JAV LB yra milijonine apyvarta ope
ruojanti institucija. Dar labiau nu
stebina revizijos akto rodoma LB 
veiklos apimtis, LB prisiimta visuo
meninė atsakomybė. Kontrolės ko
misijai (Gintaras Čepas, pirm., Ire
na Veitienė, Andrius Jurkūnas) teko 
tikrinti JAV LB Krašto valdybos, 
Kultūros, Švietimo, Socialinių rei
kalų tarybų iždus. Taip pat tikrinti 
Valdovų rūmų paramos fondo, Lie
tuvių tautinių šokių festivalių kor
poracijos, žurnalų „Lituanus", „Pen
sininkas", „Eglutė", JBridges", res
torano „Seklyčia" finansines apy
skaitas. Artimoje ateityje teks tikrinti 
ir VIII Dainų šventės iždą. Tikrin
ta ir Lietuvos žmones remiantys 
„Lietuvos Vaikų viltis", „Lietuvos 
Partizanų globos fondo", „Lietuvos 
Našlaičių globos komiteto" iždai. 
Finansinių prasižengimų nerasta. 
Dėmesio reikalauja ant ribos esan
tys Kultūros tarybos žurnalo „Eg
lutė" ir nuostolingus metus turėjusio 
„Bridges" žurnalo iždai. Apžvelgus 
apyskaitas, į akis krenta faktas, kad 
išeivijos daugiau rūpinamasi Lie
tuva, o ne savuoju kiemu. Vertėtų 
susimąstyti, jei mūsų tikslas yra su
kurti išeiviją, stiprią tautiniu po
žiūriu. Silpna išeivija nebus pajėgi 
padėti Lietuvai. 

JAV LB Krašto valdybos pir
mininkės Vaivos Vėbraitės ataskai
tiniame pranešime minima „vietinė" 
bėda, kurią reiktų spręsti aukščiau
siu lygiu. Jos teigimu, dar vis neran
damas kompromisas tarp „Lietuvių 
sodybos" Cleveland ir JAV LB. Ne
paisant KV pirmininkės 2005 m. su
sitikimo su „Sodybos" vadybininke 
Dana Čipkiene, juridiškai būtina 

knygų revizija (kurią privalo atlikti 
JAV LB kontrolės komisija) taip ir 
neįvyko. Revizijos negalėta įvykdyti 
ir 2006 metais. Nesusitariama dėl 
revizijos sąlygų. „Sodybos" reikalus 
kuruoja JAV LB Socialinių reikalų 
taryba, kuriai talkina SRT teisinis 
patarėjas adv. Saulius Kuprys. V. 
Vėbraitės nuomone, „...naujajai LB 
valdybai teks dar kartą peržiūrėti 
'Sodybos' įstatus ir galbūt pasitarus 
su taryba priimti principingus 
sprendimus dėl ateities teisinių san
tykių". „Sodybos" klausimu plačiai 
pasisakyta tarybos sesijoje. Tai ne-
uždelsto gydymo ir plačiosios visuo
menės reikalaujanti „visuomeninė 
žaizda". Praeityje stengtasi ją gy
dyti, ieškant teisybės amerikiečių 
teismuose. Byla laimėta, tačiau ge
ros valios stokojanti kita pusė vis 
dar stengiasi trukdyti, delsti, statyti 
reikalavimus, teisėjo sprendimą 
apeiti. Vargu ar tolimesnis bylinėji
masis reikalą išspręstų. Su Cleve
land lietuvių ir mūsų žiniasklaidos 
pagalba tuos kenkėjus visuomeni
niam solidarumui geriausiai galėtų 
paveikti graikiškasis ostrakizmas. 
Būtina imtis žygių juos izoliuoti nuo 
lietuviško gyvenimo. 

Lietuvos Respublikos Seimo — 
JAV LB komisijos pranešimą pa
teikė Vytas Maciūnas. Pranešime 
plačiau svarstyti šią vasarą Lemont, 
IL vykusieji komisijos posėdžiai, 
dabartiniu metu komisijos svarstybų 
metu iškylantys rūpimi klausimai. 
Tai bevizis su JAV režimas, nute
kėjusių protų į Lietuvą susigrąžini
mas, JAV emigracijos reforma, kuri 
padėtų atvykusiems legalizuotis, 
parama užsienio lietuvių lituanis
tiniam švietimui bei kultūrinei veik
lai. Pasidžiaugta, kad Lietuvos val
džios dėmesys išeivijai didėja. 
Ateityje komisiją teks pertvarkyti, ją 
plėsti, priimant Kanados LB ir PLB 
atstovus. 

PLB seime išrinkta naujoji PLB 
valdybos pirmininkė Regina Naru-
šienė kalbėjo apie naujai išrinktos ir 
iš dalies papildytos PLB valdybos 
veiklos planus. Prisimintas tarybos 
sesijoje negalinčios dalyvauti buvu
sios PLB valdybos vicepirm. Liudos 
Rugienienės indėlis, PLB seimo 
priėmimui kuriant PLB misijos bei 
vizijos dokumentą. Kvietė prenu
meruoti žurnalą „Pasaulio lietuvis". 
Privačiai diskutuota, kad sėkmingai 
po platųjį pasaulį pasklidusiems 
naujosios PLB valdybos nar iams 
pavyks išvystyti sėkmingą veiklą. 

Papras ta i pirmosios tarybos se
sijos įdomiausiu punktu būna JAV 
LB Kraš to valdybos pirmininko 
r inkimai . Dėl neabejotinai visuo
menės labiausiai matomo bei įta
kingo LB Kraš to valdybos pirminin
ko posto papras ta i varžosi keli kan
didatai. Dar prieš susirenkant į sesi
ją, skelbiamos kandidatuojančių 
veiklos programos, vyksta supažin
dinimai su jų organizacine patirtimi, 
taryboje t e lk i ami rėmėjai. Šiais 
metais t ebū ta t ik vieno kandidato — 
inž. Vyto Maciūno. J a m buvo suteik
t a dešimt minučių pristatyti savąją 
programą. Plačiau j is minėjo LB 
finansų, jaunimo, tautinio tapatumo 
išlaikymo, lietuvių kalbos stiprinimo 
klausimus. Nesan t kitų kandidatų, 
V. Maciūnas buvo išrinktas ploji
mais. 

V. Maciūnas bendruomeninėje 
veikloje nė ra naujokas. 1991 metais, 
j am esant 39 metų amžiaus, buvo 
išrinktas JAV LB Krašto valdybos 
pirmininku. Tada jis nurungė LB 
veikloje dar palyginti naujokę, vi
suomenininke Reginą Narušienę. V. 
Maciūno t ada t ap t a pirmuoju, JAV 
LB vadovauti stojusiu, JAV gimusiu 
lietuviu. Veikloje V. Maciūnas yra 
kliūčių nepr ipaž į s tąs opt imistas , 
nebijantis rizikos vadovas, asmuo, 
turintis plačias pažintis tiek čia, tiek 
Lietuvoje. J i s drąsiai reiškia savąją 
nuomonę, greitai orientuojasi prob
lemose, veikloje siekia ieškoti kom
promisų. Jo esama, ką amerikiečiai 
vadina, „idėjų žmogaus". Kar ta i s 
bėda, kad tų idėjų V. M. turi per 
daug, jog prabėgus pusmečiui j is 
„pavargsta", bandydamas įgyvendin
ti pasirinktą mintį. Skubant į gyve
nimą išmesti kitą naujovišką idėją, 
pirmosios įgyvendinimas nukenčia, 
neduoda lauktų rezultatų. 

Norisi t ikėtis , kad į Krašto val
dybos pirmininko postą sugrįždamas 
po 12 metų per t raukos V. Maciūnas 
sprendžiant bus labiau apgalvotas, 
pare iškimais a t sa rgesn is , santy
kiuose su žmonėmis mažiau auto
krat iškas. Linkime sėkmės! 

Išr inkus Krašto valdybos pirmi
ninką, vyko garbės teismo, kontrolės 
komisijos ir atstovų į Lietuvos Res
publikos Seimo — JAV LB komisiją 
rinkimai. Balsuojant 57 tarybos na
riams, į garbės teismą išrinkti Jonas 
Stundžia (52), Teresė Gečienė (50), 
Rimantas Bi tėnas (49), Laima Šilei-
kytė-Hood (42) ir Birutė Litvinienė 
(39). Kandidatė — Birutė Vilutienė 
(31). Nukel ta \ 9 psl . 

JAV LB XVIII Tarybos pirmosios sesijos posėdis. 
Sauliaus Garulevičiaus nuotr. 
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L I E T U V Y B Ė S ŽIDINYS 
G A M T O S PRIEGLOBSTYJE 

Dainava — lietuvių stovyklavie- kalbos kursų vadovų, darbuotojų... 
tė, prieš pusšimtį metų įsteigta 
strategiškame taške tarp trijų Ame
rikos miestų, kuriuose gyvena dau
giausia lietuvių. Kaip ir senovės 
lietuvių šeimynos židinys, Dainava 

Pasiryžę kuo iškilmingiau at
švęsti Dainavos stovyklavietės 50 
metų sukaktį, š. m. Darbo dienos 
savaitgalį čia suplaukė apie 500 lietu
vių, dauguma — jaunosios kartos, 

iki šiol teikia mums dvasinę šilumą, jaunų šeimų. Juos visus traukė noras 
šviesą ir lietuvybės peną. Nuostabu ir prisiminti ir pagerbti nueitą Daina-
džiugu, kad vis naujos kartos į tą ži- vos kelią ir dar kartą pagyventi gerai 
dinį atneša savo įnašą, kad toji pirm
takų — Dainavos steigėjų — įžiebta 
ugnelė neužgestų ir toliau skleistų 
dvasinę gerovę lietuviškai tautai bei 
šeimai. 

organizuotos stovyklos dvasia. Ypa
tingą šventės atidarymo programą 
puikiai suruošė ir įgyvendino jauni 
Dainavos direktorių tarybos nariai: 
Kastytis Giedraitis, Dalia Lietuvnin-

Dainavos vardas simbolizuoja kienė, dr. Marius Laniauskas. 
Lietuvos istorinį kelią, rezistenciją: Vakaro meninė programa vyko 
kovas prieš kryžiuočius, taip gražiai milžiniškoje palapinėje, kurioje su-
aprašytas Vinco Krėvės „Dainavos ša- tilpo ir žiūrovai, ir programos atlikė-
lies senų žmonių padavimuose". Dėl jai, padovanoję stebuklingą liaudies 
to Dainava lietuvių pasąmonėje yra muzikos, Lietuvos ir išeivijos muzikų 
neatskiriamai susieta su daina, lyri- sukurtų dainų, poezijos skaitinių pro-
ka, o taip pat su žūtbūtinėmis parti- gramą. 
zanų kovomis su sovietiniu okupantu. Gražiai pasireiškė „Dainavos" 

ansamblio vyrų vie
netas, kurį suda
ro: vadovas Darius 
Polikaitis, Liudas 
Landsbergis, Audrius 
Polikaitis, Kastytis 
Šoliūnas, Marius Po
likaitis, Vidas Neve-
rauskas (koncert
meisteris). Žiūrovai 
juos sutiko entu
ziastingu plojimu, 
ypač Dariaus Polikai-
čio sukurtą dainą 
„Dainava". Poezijos 
kūrinius sklandžiai 
deklamavo Vija Si-
drytė, Vija Underytė 
ir Vytas Vaitkus. 

Iš videojuostos (paruošė Dalia 
Lietuvninkienė, Viktutė Siliūnienė) į 
žiūrovus prasmingai prabilo Dai-

Rambyno, ir Kryžių kalnas, didinga navos pirmtakai: Bronius Polikaitis, 
Rūpintojėlio skulptūra, Spyglio ežero dr. Petras Kisielius, Jadvyga Damu-
smėlėta pakrantė, graži gamta. Tad šiene, kuri paliko itin gilų įspūdį, 
nenuostabu, kad į tą brangų, Lietuvą sakydama, kad „Dainava, tai tas 

„Dainavos" vyrų vienetas atlieka programą jubiliejinė
je stovyklos šventėje. Iš kairės: vad. Darius Polikaitis, 
Kastytis Šoliūnas, Audrius Polikaitis, Marius Polikaitis, 
Liudas Landsbergis. 

Čia mano minima Dainava yra 
ne Dzūkijoje, bet Amerikoje, 
Michigan valstijoje. Tačiau joje yra ir 

primenantį kampelį plaukia visų 
kartų ir įvairaus amžiaus lietuviai, 
norėdami atsigaivinti, atsinaujinti, 
bestovyklaudami, besiklausydami 
paskaitų, koncertų, besigėrėdami 
parodomis, bedalyvaudami kursuose. 

Ir, rodos, net šiandien čia dar 
jaučiame ankstesniųjų lietuviško žo
džio puoselėtojų, dvasinių vertybių 
skiepytojų dvasią — dr. Adolfo Da-
mušio, dr. Antano Salio, dr. Antano 
Klimo, dr. Rimvydo Silbajorio, Stasio 
Barzduko. kunigų: Stasio Ylos, Juozo 
Vaišnio, Viktoro Dabušio, prel. Juozo 
Prunskio, kitų mokytojų ir lietuvių 

kūrinys, sukurtas iš meilės Lietuvai". 
Visi linkėjo dirbti, kad Dainava 
sulauktų ir kitų 50 metų sukak
ties. 

Jaunoji karta, ruošdamasi 50 
metų sukakčiai, įkūrė Dainavos 
fondą (pirm. dr. M. Laniauskas), kad 
lėšos būtų telkiamos tolimesniam 
stovyklavietės išlaikymui. Atsižvel
giant į gausų (ypač jaunų šeimų) 
dalyvavimą Dainavos sukaktuvinėje 
šventėje, galima tvirtinti, kad mielo
sios Dainavos ateitis tikrai bus šviesi. 

Viktoras Stankus 

Dainavos stovyklos tarybos pirm. Kastytis Giedraitis. 

DAINAVOS STOVYKLOS TARYBOS 
PIRMININKO SVEIKINIMAS, 

pasakytas 50 metų jubiliejaus proga 

?a ''dva T ariinr1 - neatskir iamai sus i jungi nuo pat stovyklavietes 'kum---
prieš 50 metų. Jubiliejinėje sventėj< dainoms vadovatga Audrius tairtjc) ir 
Darius Polikaičiai. 
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Dainavos stovyklos tarybos var
du sveikinu visus ir dėkoju už apsi
lankymą ir prisidėjimą prie šios šven
tės, minint Dainavos 50 metų gar
bingą jubiliejų. Ypatingą padėką reiš
kiu Daliai Lietuvninkienei ir dr. Ma
riui Laniauskui už visas pastangas ir 
darbą, ruošiant šio savaitgalio iškil
mes. Dėkoju Rasai Karvelienei, Vik-
tutei Siliūnienei, Pranui Prancke-
vičiui, Kaziui Razgaičiui, Ričardui 
Širvinskui, Eglei Laniauskienei, dr. 
Romualdui Kriaučiūnui, Pranui Za-
rankai ir Vytui Petruliui, kurie pri
sidėjo prie įvairių iškilmės ruošos 
darbų; ačiū Taurai Underienei už 
sukurtą Dainavos jubiliejaus ženklą, 
Natai Zarankaitei, Taurai ir Vitui 
Underiams už įvairius stovyklos 
papuošimo darbelius; Lori Petrulie
nei ir Petrulių giminei už loterijos 
pravedimą; Dainavos darbininkėms 
Linai Dumbliauskienei ir Birutei 
Pavlovskienei, kurios jau 3 metus 
mus gražiai globoja Dainavoj; Zitai 
Kušeliauskienei ir jos šeimai už šio 
savaitgalio maisto paruošimą; Artū
rui Stapušaičiui ir jo draugam už 
„šašlykų" pietus; Dariui Polikaičiui ir 
„Dainavos" ansamblio vyrų vienetui; 
Sauliui Gyliui, Vijai Underytei, Vijai 
Sidrytei ir Vytui Vaitkui už šio vakaro 
vakarinę programą; Rimui Kaspučiui 
ir Andriui Giedraičiui už muzikos 
sutvarkymą šio vakaro šokiams; Ri
tai Giedraitienei, Vidui Neverauskui, 
Vitui Underiui, Edvardui Skiočiui, 
Linui Mikulioniui ir Pranui Zarankai 
už muzikinį prisidėjimą prie sekma
dienio Mišių; kun. Ričardui Repšiui, 
kuris pasirūpino pas mus atskubėti 
po Mišių Dievo Apvaizdos parapijoje. 

Neseniai teko kalbėtis su Bro
nium Polikaičiu, kuris buvo vienas iš 
grupės žmonių, pradėjusių tą milži
nišką darbą, steigiant Dainavos sto
vyklą. Klausiau jo, ar tuo metu buvo 
kalbėta ir diskutuota kokia nors 
tolimesnė stovyklos vizija? Atsakė, 
jog dauguma galvojo, kad būtų gerai, 
jeigu stovykla išliktų 15 metų, o opti
mistai galvojo, kad gal — net 20 
metų. Rūpėjo jiems, ar po tiek metų 
neatsiras žmonių, kurie perimtų 
darbą, rūpėtų ateitis arba suprastų 
stovyklos prasmę jaunimui. Kaip 
gerai, kad Broniaus ir kompanijos 

prastos pranašystės neišsipildė. Pa
galvokit, kiek savanorių per daugelį 
metų* prisidėjo prie Dainavos steigi
mo ir išlaikymo. Planavo, statė, dažė, 
elektrą ir vandens vamzdžius tvarkė, 
kelius liejo, žolę pjovė, ežerą tvarkė, 
šventes ruošė, stovyklas rengė, vado
vavo ir įvairiais kitais darbais prisi
dėjo. Tad kviečiu visus atsistoti ir 
minutėlės tyla prisiminti bei pagerbti 
tuos visus Dainavos geradarius, kurie 
jau iškeliavę pas Aukščiausiąjį! 

Kodėl Dainava išliko? Manau, 
kad jau kelios kartos mato ir jaučia tą 
patį: Dainavos nepaprastai gražioje 
gamtoje ir lietuviškoje, krikščioniško
je aplinkoje yra puoselėjama, jauni
mui net nejaučiant, nepaprastai daug 
gerų ir gražių vertybių. Per užsiėmi
mus, žaidimus, iškylas ir draugystes 
jaunimas išmoksta viens kitą su
prasti ir gerbti. Per daugelį stovykla
vimo metų jaunimas išmoksta, geriau 
supranta ir pradeda didžiuotis savo 
lietuviška kilme. Per diskusijas, su
sikaupimus, Dainavos grožį ir net 
pasitaikančias audras jaunimas ge
riau supranta, kad Dievas dalyvauja 
mūsų kasdieniniame gyvenime ir kad 
Jo negalima pamiršti. 

Aš teigiu, kad šiandien Dainavos 
vaidmuo ir prasmė jaunimo gyveni
me yra net svarbesnė negu prieš 30 
ar 40 metų! Jaunimas, apsuptas tele
vizijos, muzikos, interneto ir mokyk
los draugų gundymų, turi progą ir 
vietą kur pabėgti nuo tos aplinkos. 
Dairavoj vaikas lieka vaiku, jaunuo
liai gali atsipūsti nuo kasdienybių, 
prisidėti prie darbų ir vadovavimo, ir 
net mes, tėvai, kažkaip išsiblaškom, 
paliekam „stresus" namuose ir patys 
„atjaunėjam", dirbdami bei vadovau
dami! 

Jaučiu, kad Dainava sveika! Dai
nava gyva! Linkiu Dainavai Dievo 
palaimos ir daug, daug gražių, sau
lėtų dienų! Tikiu, kad Dainavos dar
buotojai ir vadovai nepavargs, atsiras 
naujų talkininkų ir idėjų, o aukotojai 
nepamirš Dainavos. Baigdamas, rizi
kuosiu pranašauti, kad dalis mūsų 
sėdėsim panašioj palapinėj 2056 
metais, švenčiant Dainavos 100 metų 
jubiliejų! 

Kastytis Giedraitis 
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Randolph Street Market District - žymiausias Čikagos „blusų" turgus 
Kai kurie dalykai ar reiškiniai 

ilgainiui tampa pavyzdžiu visam 
pasauliui. Taip atsitiko kad ir su New 
York SoHo rajonu. Nors SoHo per 
pastaruosius keliasdešimt metų iš
gyveno daug pasikeitimų ir iš apleis
tos bei bohemos atstovų apgyvendin
tos apylinkės tapo prestižiniu tur
tuolių rajonu. Nepaisant demografi
nių bei ekonominių pokyčių, SoHo 
visame pasaulyje išlaikė meno Mekos 
statusą; kiekvienas didesnis miestas 
stengiasi pasigirti turįs savo SoHo. 

Atrodo, kad tokia galimybė atsi
rado ir Čikagai. Per pastaruosius 
dešimt metų tapti vietiniu SoHo pre
tendavo ne viena apylinkė, tačiau 
panašu, kad šiuo metu Čikagos SoHo 
vardo labiausiai nusipelno Randolph 
Street Market District, apimantis 
Randolph gatvės atkarpą tarp Ada ir 
Ogden. Si Randolph gatvės dalis savo 
architektūriniu stiliumi vis labiau 
ima priminti Europą, o ir veikla, ku
ria Randolph Street Market District 
pradeda garsėti, labiau būdinga Eu
ropos didmiesčiams nei JAV Vidurio 
vakarams. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį Randolph Street Market 
District vyksta europietiško stiliaus 
,,blusų'' turgūs. Čia organizuojami 
sendaikčių turgūs pritraukia antik
varinių vertybių mėgėjus ne tik iš 
Čikagos apylinkių, bet ir iš aplinkinių 
valstijų. 

Kai oras pakankamai šiltas, ma
žiausiai 200 antikvarinių vertybių 
prekiautojų savo gėrybes pardavinėja 
po atviru dangumi. Čia pat galima 

gėrėtis ir atsiveriančia miesto pa
norama bei užkąsti puikiai įrengtoje 
lauko kavinėje. Artimiausias sendaik
čių turgus, kai dar tikimasi prekiauti 
lauke, vyks paskutinį spalio sekma
dienį, spalio 29 d. Po to senienų 
prekiautojai persikels į Beaux Arts 
Plumbers Hali kompleksą (įėjimas iš 
W. Washington gatvės). 

Kaip žino tikri sendaikčių mėgė
jai, apsilankymas antikvarinių daiktų 
turguje yra daug daugiau nei pirki
mas-pardavimas. | tokius renginius 
galima ateiti kaip į muziejų, čia 
praleisti ištisą dieną ir nieko neįsi-
gyti. Svarbus bendravimas su žmo
nėmis, kurie domisi tais pačiais da
lykais, tikras ir nuoširdus derėjimosi 
procesas, galiausiai, karštos kavos 
puodukas rudenėjančiame mieste 
gali būti pakankama paskata išsi
ruošti į Randolph Street Market. 

Čia renkasi gana įvairi publika. 
Be svarbiausių veikėjų - sendaikčių 
prekiautojų, čia galima sutikti įvairių 
sričių dizainerius, atvykėlius iš kitų 
šalių, mažų parduotuvėlių savinin
kus, atėjusiu o ieškoti laimikio per
pardavinėjamoms prekėms; ir žino
ma, kolekcininkus, aiškiai žinančius 
ko jie nori, puikiai nusimanančius 
apie senovinius žiebtuvėlius, lempas, 
kortų kalades ar dar kažin kokias 
keistenybes, kuriomis jie užpildė visą 
kambarį ir jau kėsinasi į bendrą 
šeimos gyvenamąjį plotą... 

Siame Čikagos SoHo sendaikčių 
turguje iš tiesų pardavinėjama beveik 
viskas - nuo kelis dolerius kainuo
jančių smulkmenų (įsegamų žen

kliukų, pašto ženklų, karinių atri
butų) iki keliais ar keliolika tūkstan
čių dolerių įvertintų prabangių se
novinių stalo įrankių rinkinių, švies
tuvų, antikvarinių kėdžių bei stalų. 

Žvelgiant į tokią gausybę mate
rialios senovės, tiesiog sunku atsiste
bėti, iš kur tie žmonės šiame mobi
liųjų telefonų bei plačiajuosčio inter
netu amžiuje traukia visas tas senie
nas? Tai turbūt visuomet ir liks šiuo 
daug kam egzotiško amato paslapti
mi. 

Dviejų energingų moterų - Sally 
Schwartz bei Kathleen Finely pri
žiūrima sendaikčių prekyvietė per 
trumpą laiką iš niekieno nežinomo 

„blusų" turgaus tapo gerbiamu įvy
kiu. Be sendaikčių, čia taip pat gali
ma įsigyti vadinamųjų „retro" 
drabužių - įvairių stilių skirtingais 
XX a. dešimtmečiais madingais buvu
sių suknelių, švarkų ir aksesuarų. 

Randolph Street Market veikia 
kiekvieno mėnesio sekmadienį nuo 8 
vai. ryto iki 4 vai. popietų. Bilietas 
kainuoja 10 dolerių,, vaikai iki 12 me
tų įleidžiami nemokamai. Jei norite 
atvykti su savo augintiniu, tai taip 
pat leidžiama, tačiau šunys ar katinai 
privalo būti vedami už pasaitėlio (tai 
galioja tiek lauke, tiek viduje esančiai 
prekyvietei). 

Monika Bončkutė 

•a^Qz"zr Sf-ee: Market District prieš šimtą me tu . 

Galiausiai - tėvu namai 

Tuomet Lietuvoje jau ėjo nelengvi nepriklau
somybės kovų 1920 metai. Mano tėvas, Jonas 
Jurgis Gocentas (bus studentas, teisininkas, krašto 
ir bažnyčios rūpintojas), jau savanoris ties Gied
raičiais, į Kiemento ežerą su bendraamžiais stumia 
lenkų generolo L. Želigovskio vyrus. O mano 
mamai tuomet - vos ketveri, brolis Vilius ant moti
nos rankų (mano dėdė - bus dar Lietuvos ulonas, 
stalius, emigrantas, Magadano anglies kasyklų ka
linys...) - tik Marta, vyriausioji duktė, galėjo pagel
bėti tėvams. Visi gyvenimai dar ateityje. Žinoma, 
jei kulkos nepakirs, jei nepritekliai pasigailės... 

Lankai Ameriką, o apninka mintys, lyg bitės 
pabėgėlės - kaip ir tie mūsų lietuvaičiai... 

Kada mes atkeliavome į šį krantą? Istoriškai 
dokumentuotas lietuvis rytinės Amerikos pakran
tėje išlipo 1659 m., pasivadino Aleksandru Karoliu 
Kuršiumi... 

Čikaga skamba kaip cikada... Vietovardis kil
dinamas iš svogūno vardo - jų čia gausiai augo 
senųjų indėnų džiaugsmui. Čikagos pirmasis tro
besys, išlikęs iki šių dienų yra Clark namas (Clarke 
House), datuotas 1836 metais - pasiturinti Clarkų 
šeima atsikėlė iš New York valstijos, statėsi to meto 
madingiausią būstą (plačiau žiūr. M. Bončkutė. Ar 

v 

gali europiečiui būti įdomus senasis Čikagos 
namas?//Draugas, 2006 IX 9, Nr. 174, p. 5) ... Taigi 
čia kilo pirmieji pasaulyje dangoraižiai, vėliau 
įgavę ir Art Deco bei kitą moderniosios naujųjų 
laikų architektūros stilistiką... 

O dailininkas Romanas Borisovas vis taikosi 
ką nors pamatyti iš Bridgeport rajono mielų dvi
aukščių namelių, kuriuose ir parduotuvės, ir kavi
nės - čionai gyvena įvairiatautės Amerikos vaikai, 
iš kartos į kartą vieni kitus pakeisdami... 

Ar mūsų tautietis vienišas Čikagos namuose9 

Be viso ko, kas jau minėta ar bus vėliau pa
sakyta, lietuvybė ir visai šiuolaikišku būdu gelbs
tisi. Ji jau paskubėjo ir „kalėdoti", lankyti savuo
sius namuose. JAV Lietuvių Bendruomenės Socia
linių Reikalų Taryba įkūrė „Paguodos telefoną: 1-
866-438-7400". Žodžiu, tai lyg ir žymusis „911", 
bet tik kiek kitoks - nostalgijos, liūdesio, vienumos 
pagautam tautiečiui kiekvieną ketvirtadienio va
karą nuo 6 iki 9 vai. kaip gerasis parapijos kunigas 
ar kitas žmogaus bičiulis gali nemokamai pašne-

KELIONE TĖVŲ IR BROLIŲ 
TAKAIS: ČIKAGOS SUSITIKIMŲ 
PASTEBĖJIMAI IR NUSTEBIMAI 

VYTAUTAS GOCENTAS 
Nr.3 

kinti, išklausyti, patarti - ištiesti artimo pagalbos 
ranką. 

Lietuvių dailės muziejaus rūpintoja Dalia Sle-
nienė, vieną rugsėjo šeštadienį ir vėl apsilankius 
Pasaulio lietuvių centre, nusivedė į ten pat esan
čius senjorų amžiaus žmonių privačius kamba
rėlius. 106-ajame, kurio įėjimą ženklino tautiškas 
medžio reljefas su „muzikuojančiais" piemenėliais, 
mus stojosi sutikti į 103-ąją gyvenimo kalvą įko
pusi mokytoja, tautodailininkė Jadvyga Tamu-
laitytė-Penčylienė. 

Labinamės, džiaugiamės vieni kitais - mokyto
ja jau rūpinasi, kad p. Dalia pasiektų ir vyno, ir sal
dainių, o taipgi baltojo varškės sūrio - lyg pas savo 
mamą svečiuosna būtumei kada užėjęs. Pokalbis 
užsimezga ir nuneša į tolimus ir artimus lietuvybės 
gyvenimo laikus ir namus. 

Jadvyga yra gimusi lietuviškosios spaudos 
atgavimo metais (1904 m. sausio 28 d.) Zanavykų 
krašte - ten yra Sutkiškės. Nuteka Nemunas gra
žuolis, o kitapus iškilioji Veliuona matosi. Moky
tojos darbų takelis nuvedė ir prie kitų vandenų: ten 
kur Venta ir Kuršių marios, o galiausiai ir už 
Atlanto, prie didžiųjų ežerų, prie mėlynai žaliaakio 
Mišiūgano (angį. Michigan) beribių horizontų... 

Anuomet mokytojos tėvas Stanislovas Tamu-
laitis anglį kasė Amerikoje. Buvo iš trijų brolių, 
kurių vienas ir batsiuviu nagingu bei labai rei
kalingu garsėjo... Jadvygos brolis - vaikų rašytojas 
Vytautas Tamulaitis. Kas Jadvygos sūnus? Klai
pėdoje 1939 metais gimė Giedrius. Gyvenimo duo
ną pelnė inžinieriaus statybininko darbu, dabar jau 
pensininkas... 

Taigi išgirstame Klaipėdos krašto vardą, kur 
Jadvygos vyras pieninėmis rūpinosi, o 1939-ųjų 
metų pavasarį turėjo „Pieno centro" trobesius, 

įrengimus ir visą verslą „savanoriškai" perduoti iš 
Karaliaučiaus atskubėjusiems vokiečių pareigū
nams - kraštas jau Trečiojo Reicho žinioje... Kas 
tuomet galėjo būti Kintuose. Iš Stankiškių kilęs 
santarietis lietuvininkas Kurtas Vėlius buvo į 
tvirtą rūsį „apgyvendintas" savo lietuviškai veiklai 
„apmąstyti", o vėliau į Kauną laimingai pasitraukė 
- sakė, kad ten mergelė viliokė mieste prie Ne
muno laukia... 

Kintų lietuvių pradžios mokykla, jos vedėjo ir 
Jadvygos vyro pastangomis, jau buvo ir antrąjį 
vaikų komplektą mokyklai iš vietos žvejininkų ir 
ūkininkų kiemų surinkę. Ir vyrų diplomatiškoji 
„tarnyba" gelbėjo, bet ir dovanos tam turėjo gerąją 
lietuvybės išeiti... Dar 10-15 vaikiukų motinos kal
ba lietuviškai skaityti, rašyti, dainuoti galėjo... Bet 
atžygiavo nacių kareivėliai, rankomis saliutavo į 
mokyklos langus - dėkui Dievui, kad ryžtingai 
„sukovoję", pasuko link vokiškos mokyklėlės, ku
rioms ir tolimesnio apsilankymo garbė atiteko... 
Kaip zuikučiai nuščiuvę ne tik vaikai, bet ir moky
toja, vedėjas kiek atsikvėpė... Žinoma, vėliau nebe
liko nei mokyklos, nei mokytojos ir vedėjo - lietu
vybė į Lietuvą turėjo iškeliauti... Kažkada iš 
Kuršėnų j Kintus atkeliauta, dabar teko sugrįžti... 

Atmintyje - nuostabus kraštas, jo žmonės. 
Iškyla didžiųjų lietuvininkų vardai. Mokytojos 
atmintis iškelia ir tautiškai tvirtai nusiteikusį 
Grabį. Tuomet krašte veikė lietuviai, mėginę lietu
vybę žadinti. Tų gerųjų lietuvių buvo ir daugiau. 
Sutarė ir Mažosios, ir Didžiosios Lietuvos vaikai, 
šeimas kūrė, vaikus augino, kad ir toli nuo Tėvynės 
kur nublokšti buvo - laimingai, su sąžine gyveno. 

Prūsų lietuviai, sesės ir broliai. 
Karts nuo karto aplankome ir Buntir.ų namelį. 

Lilija Srugytė-Buntinienė (g. 1934 XII 21 Klaipė
doje) prisimena, kad tėvai po karo audrų į JAV at
sikėlė 1951-iais. Balandžio 3-oji ir buvo ta pirmoji 
diena, iškopus į naująjį vilties krantą. 

Iš kur kilę Srugiai? Gal ir mano mamos Lėnos 
Srūgytės-Gocentienės giminės? 

Tėvas Pranas Srugys (1909 II 5 - 1994 VII 9) 
buvo Klaipėdos „Ryto" spaustuvės ir leidyklos dar
buotojas, į žmonas buvo paėmęs Bronę, kurios gi
minės medis ir Rusijos kraštus siekė. Iš Kauno 
Prano ir Bronės Buntinų šeima kėlėsi gyventi į 
Klaipėdą - nuomavo butą Pievų gatvės 6-ajame na
me... Susilaukė gausios šeimos. Bus daugiau. 



o LMUtuizAa, žuvo m. spalio 14 a., šeštadienis 

„ P K N O r l e n n e s i t r a u k i a iš 
„ M a ž e i k i ų n a f t o s " s a n d o r i o 

V. Landsbergio iššūkis Italijos premjerui 

„Mažeikių naftos" bendrovė po gaisro. 
Vilnius, spalio 13 d. (BNS) — 

Premjeras Gediminas Kirkilas pa
reiškė manąs, kad Lenkijos susivieni
jimas „PKN Orlen", kuris atidėjo su
tarties su bankais dėl „Mažeikių naf
tos" pirkimo sandorio finansavimo 
pasirašymą, nesitraukia iš sandorio. 

„Ne, nemąsto 'PKN Orlen' pasi
traukti. Aš su Chalupecu kalbėjau — 
jie sutartį tęsia. O tai, kad reikalinga 
informacija — suprantama. Įvyko 
avarija, daug visko žiniasklaidoje pri
rašyta, ekspertai, specialistai pasakys 
savo nuomonę. Sandoris, aš manau, 
vis tiek įvyks. Dar yra laiko iki metų 
pabaigos", — sakė G. Kirkilas. 

Prezidentas Valdas Adamkus 
taip pat teigia, kad Lenkijos bendrovė 
nesitraukia. ••. o i • •? • • 

Ketvirtadienį Mažeikių naftos 

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 

perdirbimo gamykloje kilusio didelio 
gaisro padaryti nuostoliai galėtų siek
ti keliolika milijonų litų, mano prem
jero patarėjas Saulius Spėčius. 

Tačiau jis pabrėžė, kad šis skai
čius yra labai preliminarus ir nesi
remia jokiais skaičiavimais. Pasak jo, 
tikslesnė nuostolių suma galės būti 
paskelbta, kai Vyriausybės vadovas 
penktadienį susitiks su maždaug pu
se pajėgumų dirbančios „Mažeikių 
naftos" vadovybe. 

Bendrovės „Mažeikių nafta", ku
ri jau pranešė draudimo kompani
joms apie ketvirtadienį kilusį didelį 
gaisrą naftos perdirbimo gamykloje, 
turtas ir nuostoliai dėl veiklos nu
traukimo apdrausti tarptautinėje 
draudimo rinkoje per Londono broke
rį AON. 

Ar je įsiviešpataus 
• Atkelta iš 1 psl. 

Siaurės Korėja yra ypatingas at
vejis, tarptautinės bendruomenės 
rykštė, labiausiai izoliuota šalis pa
saulyje. Ji ypatinga ir kitais atžvil
giais. Pirma, jos vyriausybė yra nepa
prastai nuožmi, prieš kelerius metus 
leido gal net milijonui savo piliečių 
mirti badu. Mažai kas abejoja, kad ji 
ryžtųsi vartoti branduolinį ginklą 
prieš priešą. Antra, šaliai trūksta lė
šų, ir ji pasiryžusi bet ką parduoti. 
Šiaurės Korėja turbūt yra didžiausia 
pasaulio raketų eksportuotoja. Pak
lausa mažėja, nes pagrindinis klien
tas - Iranas - jau pats jas gamina. 

Tad nuogąstaujama, kad Pyong-
yang kitai šaliai, gal net teroristų 
grupuotei parduos prisodrintą uraną. 
JAV jau įspėjo Šiaurės Korėją nepar
davinėti branduolinių medžiagų ir 
siekia, kad Jungtinių Tautų Organi
zacija priimtų rezoliuciją, reikalau
jančią tikrinti visus laivus, plau
kiančius į Šiaurės Korėją arba iš jos, 
kad pastaroji negalėtų įvežti įrengi
nių branduoliniams ginklams kurti. 

Trečia, šalis turi daugiau negu 
milijoną kareivių, bet jų ginkluotė 

pasenusi, trūksta lėšų jai atnaujinti. 
Siaurės Korėja visur įžiūri priešų ir 
sąmokslų, tad netikėtina, kad atsi
sakys veiksmingiausios atgrasinimo 
priemonės, branduolinio ginklo, ne
paisydama, ar jai bus taikoma lazdos 
ar meduolio politika. 

Bet kas darytina? Jungtinių 
Tautų Organizacija paskelbs sankci
jas, nors nežinia, kiek jos bus griež
tos, ir ar bus veiksmingos. Kiekvienu 
atveju Šiaurės Korėja greitai nenu
sileis. Šiuo metu net Amerika negra
sina galimu antpuoliu. Sunku įsivaiz
duoti sąlygas, kuriomis būtų griebia
masi karinių veiksmų, kadangi 
Pyongyang pasienyje išdėstęs per aš
tuonis tūkstančius pabūklų, kuriais 
galima apšaudyti Pietų Korėjos sos
tinę Seulą net su cheminiais ginklais. 

Iranas ir kitos šalys atidžiai stebi 
įvykius. Jei Šiaurės Korėja taps bran
duoline valstybe, jos bus gundomos 
pasukti šiuo keliu. Apie 40 valstybių 
techniškai pajėgios sukurti branduo
linį ginklą. 

Kiekviena nauja branduolinė val
stybė tampa atsparesnė spaudimui, o 
tai ir didina anarchijos pavojų. 

* NHL 2006-2007 metų regu
liariojo sezono įvartį Dainius 
Zubrus pelnė ketvirtadienio 
rungtynėse, tačiau lietuvio Wa-
shington „Capitals" išvykoje po bau
dimu serijos 2:3 pralaimėjo Minne
sota „Wild" komandai. Per beveik 20 
minučių (19:52) D. Zubrus šiose 
rungtynėse du kartus metė į varžovų 
vartus bei dukart gavo po dvi baudos 
minutes 

* Anglijos sostinėje vykusiose 
prestižinėse ta rp tau t inėse 
sportinių šokių varžybose — at-

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) — 
Europarlamentaras Vytautas Lands
bergis kitiems Europos Parlamento 
nariams išplatino laišką, kuriame 
primena kilusius įtarimus dėl buvu
sio Europos Komisijos vadovo, dabar
tinio Italijos premjero Romano Prodi 
praeities sąsajų su KGB. 

Buvęs Lietuvos konservatorių 
vadovas taip pat pažymi, kad R. Pro
di veikla siejasi su iš Lietuvos pabė
gusiu buvusiu Darbo partijos vadovu 
Viktoru Uspaskichu, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

V Landsbergio išplatintame laiš
ke primenama apie anksčiau R. Prodi 
mestus įtarimus, kad jo praeitį ver
tėtų patikrinti dėl jo galimų ryšių su 
sovietų žvalgyba bei teigia italų spau
dą rašius, kad kai Maskvoje buvo 
rengtas reakcionierių pučas neva 

prieš Michailą Gorbačiovą, R. Prodi 
tuomet palaikęs pučistus. 

V Landsbergis sako, kad šios įdo
mybės priklauso istorijai, tačiau prieš 
kurį laiką pasirodė naujų detalių, ku
rios yra reikšmingos ir ES narei Lie
tuvai, ir Europai. Čia jis cituoja Ita
lijos žiniasklaidą, kurioje buvo teigta, 
jog R. Prodi kadaise buvo įsteigęs 
bendrovę „Nomisma" su šaka Mask
voje sovietiniams pareigūnų kadrams 
rengti. 

Pasak V Landsbergio, tai buvusi 
bendra įmonė su tenykščiu G. 
Plechanovo institutu arba akademija, 
kuri vertinama kaip „KGB ekonomi
nis filialas". 

Europarlamentaras primena, jog 
su šia akademija susijęs ir buvęs poli
tikas, dabar nuo teisėsaugos basislap-
stantis V Uspaskichas. 

virosiose Anglijos pirmenybėse 
— klasikinių šokių programoje nu
galėtojais tapo Lietuvos čempionai, 
Kauno „Sūkurio" šokėjai Arūnas Bi-
žokas ir Edita Daniūtė. 

* 2006-2007 metų sezonui be
sirengianti Vilniaus TEO moterų 
krepšinio komanda ketvirtadie
nį išvykoje kontrolines rungtynes 
69:80 pralaimėjo FIBA moterų Eu-
rolygos turnyro čempionei Brno 
„Gambrinus Sika" komandai. 13 taš
kų viešnioms pelnė Sandra Valužytė, 
12 — Jelena Levčenka. 

Lietuva įsileis darbininkus iš užsienio 
Vilnius, spalio 13 d. (BNS) — 

Rumunams ir bulgarams neturėtų 
kilti kliūčių ieškant darbo Lietuvoje. 

Šiuo metu verslininkai ir politi
kai yra raginami pareikšti nuomonę, 
ar verta būsimų Europos Sąjungos 
(ES) narių piliečiams iki galo atverti 
darbo rinkos duris, penktadienį rašo 
„Lietuvos rytas". 

Rumunija ir Bulgarija ES na
rėmis turėtų tapti kitų metų sausio 1 
dieną. 

Lietuva turi teisę riboti darbuo
tojų iš šių šalių judėjimą mažiausiai 
dvejus metus. Norėdama pratęsti ri
bojimus dar trejiems metams, valsty
bė turėtų pranešti Europos Komisi
jai. 

Dar-vvėliau kliūtys leistinos tiktai 

tuomet, jeigu būtų įrodyta neigiama 
naujokų įtaka vietinei darbo rinkai. 

Lietuvoje jau prasidėjo diskusijos 
dėl darbo rinkos atvėrimo. Tačiau jau 
dabar žinoma, kad nei rumunai, nei 
bulgarai realios įtakos darbo rinkai 
neturi. 

Šiuo metu mūsų šalyje dirba 200 
šių abiejų valstybių piliečių. Nesiti
kima, kad jų smarkiai padaugėtų 
ateinančiais metais. 

Galutinis sprendimas, kaip ma
noma, priklausys nuo politikų. 

Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos valstybės sekretorius Ri
mantas Kairelis abejojo, ar rumu
nams bei bulgarams bus kliudoma 
čia ieškoti darbo ir gauti socialines 
garantijas. 

• . 

Ką vad ins ime l i e tuv iška v i r t u v e ? 
Atkelta iš 1 psl. 
paveldėjome tautinius drabužius. 
Juos sąmoningai kūrė tautinio at
gimimo pionieriai XX a. pradžioje. Ar 
sėkmingai baigėsi jų projektas, jeigu 
škotai su linksmu pasitenkinimu ne
šioja savuosius, o mes retai juos ma
tome net per tautinius ritualus? 
Džiugu bent tai, kad lietuviško mais
to restoranai plėtoja savo tinklus ir 
turi savo klientūrą. 

Lietuviško maisto įvaizdis šian
dien yra bulvių lauke. Kadangi Bal
tarusija yra atokiai nuo Europos Są
jungos sienos, didesnei daliai lietuvių 
yra sunkoka palyginti Minsko res
toranuose plėtojamą bulvių maisto 
tradiciją: nuo blynų iki 40 proc. bul-
bašo. Tačiau mes puikiausiai žinome, 
kad tie laukai ėmė vešėti tik XIX a. 
pirmoje pusėje, Simonui Daukantui 
ir kitiems ūkinių naujovių švietėjams 

ėmus propaguoti šią naujovišką kul
tūrą, kaip vienintelę gelbėjimosi nuo 
bado priemonę. 

Šiuose palyginimuose nesunku 
atpažinti bruožus, kurie lietuvišku 
maistu verčia vadinti beveik išimti
nai valstietiškos virtuvės reliktus. 
Todėl nesunku suprasti skeptiškumą 
tų maisto kultūros ekspertų ir isto
rikų, kurie teigia Lietuvą per amžius 
neturėjus aukštosios virtuvės. 

Toks požiūris yra tiek pat teisė
tas, kiek ir skubotas. Jis neturi nu
vilti aukštojo skonio restoranų ben
druomenės, atsisakančios sunkiai 
virškinamus cepelinus įtraukti į savo 
valgiaraštį. Tiesiog savo tautinio at
gimimo kelyje išbarstėme ir pamir
šome daugelį kvapų ir skonių, kurie 
sklido lietuvių ir žemaičių dvaro val
gomuosiuose. Bet gal dar ne viskas 
prarasta? 

Naujasis JT vadovas — Ban Ki-moon 
Atkelta iŠ 1 psl. 

Ban Ki-moon kandidatūros tvir
tinimo procedūra sutampa su JT Sau
gumo Tarybos diplomatinėmis pas
tangomis susitarti dėl sankcijų 
Pyongyang. 

Švelnaus būdo diplomatas, karje
rą pradėjęs 1970 metais, išgarsėjo 
griežtais pasisakymais prieš Šiaurės 

j Korėją. Užsienio reikalų ministerijai 
jis vadovauja jau daugiau kaip dvejus 
su puse metų, atlaikė smarkias diplo
matijos audras pasidalijusiame Korė
jos pusiasalyje ir yra tarp ilgiausiai 
šiame poste dirbusių Pietų Korėjos 
užsienio reikalų ministrų. 

Ban Ki-moon yra baigęs presti
žinį Seoul nacionalinį universitetą, 
taip pat doktorantūros studijas Har-

vard universiteto Kennedy adminis
travimo mokykloje. 

1978-1980 metais Ban Ki-moon 
dirbo Pietų Korėjos atstovybės Jung
tinėse Tautose pirmuoju sekretoriu
mi ir iki 1983 metų vadovavo Užsie
nio reikalų ministerijos JT padali
niui. 

Nuo 2001-ųjų jis dvejus metus ėjo 
Pietų Korėjos vyriausiojo pasiuntinio 
Jungtinėse Tautose pareigas. 

Pastaraisiais metais Ban Ki-mo
on aktyviai dalyvavo šešiašalėse dery
bose, kuriomis siekiama įtikinti Šiau
rės Korėją atsisakyti branduolinės 
programos. 

Ban Ki-moon yra vedęs ir turi sū
nų bei dvi dukteris. Jis save laiko ne
denominaciniu krikščioniu. 

N 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Britų pajėgos Irake blogina situaciją 

Generolas Richard Dannatt. 
Londonas, spalio 13 d. („Reu-

ters"/BNS) — Didžiosios Britanijos 
armijos vadas sako, kad Irake dislo
kuotos britų pajėgos turėtų būti ne
trukus išvestos, nes jų buvimas didi
na saugumo problemas toje šalyje, 
penktadienį rašo britų laikraštis 
„The Daily Mail". 

Generolas Richard Dannatt taip 
pat sakė, kad Didžiosios Britanijos 
misija Irake didina grėsmę saugumui 
ir kitose pasaulio dalyse. 

Tai neįprastai tiesūs komentarai 
tarnaujančiam aukšto rango kari
ninkui. R. Dannatt sakė, kad pajėgos 
turėtų „išeiti netrukus, nes jų buvi
mas didina saugumo problemas". 

Didžioji Britanija, kuri yra pa
grindinė amerikiečių sąjungininkė 
Irake, šioje šalyje yra dislokavusi 
maždaug 7,000 karių, kurių dauguma 
tarnauja Irako pietuose, kur gyvento
jų daugumą sudaro šiitai. 

Didėjant civilių aukų ir išpuolių 
prieš britų bei amerikiečių karius 
skaičiui, 2003 metų kovą pradėta JAV 
vadovaujama invazija į Iraką buvo 
griežtai kritikuojama. Kol kas Di
džioji Britanija Irake neteko 119 savo 
karių. 

R. Dannatt, kuris rugpjūčio mė-

EPA nuotr. 

nesį tapo Generalinio štabo viršinin
ku, užsiminė, kad kariai Irake užsi
buvo ilgiau, nei pageidavo irakiečiai. 

„Karine kampanija, kurią vyk
dėme 2003 metais, iš esmės išlau
žėme duris. Kad ir kokį sutikimą ga
lėjome turėti iš pradžių, tai, kas ga
lėjo virsti pakantumu, iš esmės virto 
nepakantumu. Tai faktas. Nesakau, 
kad sunkumus, su kuriais susiduria
me visame pasaulyje, sukėlė mūsų 
buvimas Irake, bet, neabejotina, mū
sų buvimas Irake juos didina",— sa
kė jis. 

Atrodo, jog R. Dannatt norėjo pa
sakyti, kad britų ir amerikiečių karių 
buvimas Irake kursto islamistų ka
ringumą, nors Didžiosios Britanijos 
ministras pirmininkas Tony Blair tai 
nuolatos neigė. 

Tiesiogiai paprieštaraudamas T. 
Blair ir JAV prezidentui George W. 
Bush, generolas kritikavo JAV vado
vaujamos koalicijos planavimą po in
vazijos. 

„Mano nuomone, istorija paro
dys, kad to, kas dėjosi po pradinės 
sėkmingos karo kovos fazės, planavi
mas buvo prastas, turbūt pagrįstas 
labiau optimizmu, o ne protingu pla
navimu", — pareiškė jis. 

Nobelio taikos premija paskirta M. Yunus 
Atkelta iš 1 psl. 

Naujovišką banką M. Yunus 1976 
metais įsteigė norėdamas teikti kre
ditus patiems skurdžiausiems savo 
šalies gyventojams, ypač — mote
rims, ūkininkams, žvejams ir amati
ninkams, kad jie galėtų pradėti smul
kų verslą be jokio užstato. Taip jis su
galvojo mikrokreditų sistemą, kurią 
buvo imta taikyti visame pasaulyje. 

„Bangladeše, kur niekas ne-
funkcionuoja ir nėra elektros, mikro-
kreditai veikia kaip laikrodžio me
chanizmas", — sakė M. Yunus. 

„Vargšų bankininku" vadinamas 
M. Yunus Norvegijos visuomeninei 
televizijai telefonu sakė, kad „jūs 
remiate svajonę apie pasaulį be skur
do", — sakė jis. 

Grįžusį iš Jungtinių Valstijų, kur 
jis nuvyko gavęs Fulbright stipendi
ją, M. Yunus sukrėtė 1974-ųjų badas 
Bangladeše, ir jis ėmė lankyti kaimus 
norėdamas išsiaiškinti, ką galėtų pa
daryti. 

M. Yunus išsiaiškino, kad mote
rys buvo smarkiai įsiskolinusios lu-
pikaujantiems palūkininkams, ir iš 
pradžių siekė įtikinti vietos banko va
dovą įsikišti ir pasiūlyti gyventojams 

normalius kreditus. Bankininkas at
sakė, kad be garantijų tai neįmano
ma. 

M. Yunus pasiryžo įrodyti, kad jis 
klydo. Jis buvo įsitikinęs, kad mote
rys gali įveikti skurdą paimdamos ne
didukes paskolas ir pradėdamos ar iš-
plėsdamos savo smulkų verslą. Pa
skolas iš „Grameen" šiuo metu yra 
paėmę 6,1 mln. klientų. 

Bankas „Grameen", kurio pava
dinimas bengalų kalba reiškia kaimą, 
nuo įsteigimo išmokėjo iš viso 5.72 
mlrd. JAV dolerių. 5.07 mlrd. šių pi
nigų — 98.85 proc. — buvo grąžinta. 

1997 metais iš banko išsiplėtojęs 
fondas „Grameen Foundation" 22-io-
se pasaulio valstybėse turi 52 partne
rius, kurie padėjo maždaug 11-ai mi
lijonų žmonių Azijoje, Afrikoje, 
abiejose Amerikose ir Artimuosiuose 
Rytuose. 

Jungtinės Tautos yra numačiu
sios tikslą iki 2015 metų perpus su
mažinti žmonių, gyvenančių didžiau
siame skurde, skaičių, kuris šiuo me
tu yra maždaug milijardas. 

Norvegijos Nobelio komitetas šių 
metų taikos premijos laureatus iš
rinko iš ilgo 191 kandidato sąrašo. 

EUROPA 

ŽENEVA 
Tarptautinis Raudono Kryžiaus 

komitetas (TRKK) patvirtino, kad 
pirmą kartą aplankė 14 terorizmu 
įtariamų asmenų, kurie iš slaptų 
Centrinės žvalgybos valdybos (CZV) 
kalėjimų buvo perkelti į Guantana-

v 

mo bazę. Šveicarijoje įsikūrusi huma
nitarinė organizacija nurodė, kad per 
naujausią trijų savaičių vizitą JAV 
sulaikymo centre Kuboje ji mačiusi iš 
viso 454 kalinius iš maždaug 40 šalių. 
Tarp jų yra įtariamas rugsėjo 11-
osios atakų sumanytojas Khalid 
Sheikh Mohammed. Už tai, kad turi 
galimybę visame pasaulyje lankyti 
kalinius, TRKK neskelbia savo vizitų 
išvadų, jomis dalydamasis tik su ka
lėjimų vadovybe. 

RYGA 
Kuldygos ligoninės reanimacijos 

skyriuje ketvirtadienio vakarą mirė 
28-metė moteris, sunkiai sužeista 
per lošimo automatų salės apiplėši
mą Skrundos mieste. Tai jau trečioji 
šio apiplėšimo auka. Per ginkluotą lo
šimo automatų salės, esančios netoli 
vakarinio šalies miesto Skrundos, 
apiplėšimą ketvirtadienio naktį žuvo 
du į apšaudymą patekę žmonės. 

DRESDENAS 
„Atsipalaidavęs" Rusijos prezi

dentas Vladimiras Putinas, kadaise 
dirbęs Dresdene KGB šnipu ir ne
abejotinai jaučiąsis šiame mieste 
kaip namie, trečiadienį įsmuko į ne
didukę čionykštę kepyklėlę išgerti 
puodelio kavos ir peržvelgti vietos 
laikraščio. Rusijos vadovas išgėrė ka
vos, kainuojančios 1.90 euro, ir su
valgė pyragaitį su graikiniais riešu
tais už 99 centus. „Kai jis įėjo, ne
galėjau tuo patikėti, bet jis puikiai 
kalbėjo vokiškai ir aš jį labai gerai su
pratau", — sakė kepyklėlės savinin
kė Alexandra Gaertner". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Nedidelė amišų mokykla Niekei 

ATLANTIC 

Minės, kur prieš dešimt dienų gink
luotas užpuolikas nušovė penkias 
mergaites, ketvirtadienio rytą šios 
itin konservatyvios religinės ben
druomenės prašymu buvo nugriauta. 
Per 15 min. pastatas virto griuvėsių 
krūva, iki 7 vai. visos nuolaužos buvo 
išvežtos, pamatai užpilti žemėmis, ir 
mokyklos vietoje liko tik tuščias skly
pas. Tokį sprendimą priėmė amišų 
vadovybė. Pamokos dabar vyks kita
me pastate, greitomis pastatytame 
artimiausiame ūkyje. 

NEWYORK 
Pennsylvania valstijos teisėjui 

nusprendus, kad „Wal-Mart" pažeidė 
valstijos darbo teisės aktų nuostatas 
versdama savo darbuotojus dirbti 
pertraukų metu ir viršvalandžius, di
džiausiai pasaulyje mažmenininkei 
gali būti skirta 62 mln. JAV dolerių 
bauda. Tuo tarpu „Wal-Mart" oficia
lus atstovas John Simley atsisakė ko
mentuoti galimos baudos sumą, teig
damas, kad prisiekusieji dar svarsto 
bylą ir nepriėmė sprendimo. 

AZIJA 

TOKYO 
Japonijos vyriausybė penktadie

nį patvirtino papildomas ekonomines 
sankcijas Šiaurės Korėjai, kuri pir
madienį paskelbė, kad įvykdė bran
duolinį bandymą. Tokyo dabar vi
siškai uždraudė prekybą su šia šali
mi. Uždrausta įplaukti į Japonijos 
uostus visiems laivams iš Siaurės 
Korėjos, be to, beveik visiems šios ša
lies piliečiams, tarp jų — jos va
dovams, draudžiama atvykti į Ja
poniją. Draudimo priemonės įsigalio
jo penktadienį vidurnaktį vietos lai
ku ir galios pusę metų, bet gali būti 
pratęstos. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
Kovotojas, kuris teigia vadovau

jantis džihadui Irake, paragino Osa-
ma bin Laden atšaukti Abu Ayyub al-
Masri, kuris neseniai buvo paskirtas 
„ai Qaeda" vadovu Irake. Televizija 
„Al Arabiya" paskelbė vaizdo įrašą 
su Abu Osama al-Mujahid, kuriame 
jis skundžiasi O. bin Laden, esą A. A. 
al-Masri vadovaujamas „ai Qaeda" 
padalinys padarė „nepateisinamų pa
žeidimų". 

1-800-775-SEND 
www.atfanticexpresscorp.com 

- • 
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Ocean Ftviaf'n 
. 

Kroviniu gabenimas 
I laivu į visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pašau i K) žalis 

Auto E 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes ihjcmę^ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pnstatyr^as i namus Lietuvoje Latviioje 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atfanticexpresscorp.com
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M .D . 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Bamey Dr., Suite A 
joiiet, !L 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

www.cer1tetforap9etyandbreastheaith.cor; 

GEDAS M. GRINiS, M D 
lnkstų,puslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgi ja 
Aurora Medical Center; 

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

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Amber 
Health 
Center 

T e l e f o n a s ( 7 0 8 ) - 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 

- • Homeopatija ir papildai 
Dr. Viliįa R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida (.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chkopractic & Rehab Onic 

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

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 7 9 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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. te i . 773-471-3300 

GAIUE SABAJJAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

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

Lemont, l L 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecoiogy 

3825 H'ghland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITI5 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos daktarai ir chirurgai 
10811 W . 1 4 3 r d SL Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communi ty Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

Sandra Rasa Va la i t i s , MD 
š l a p i m o pūs lės inkontinenci ja , 

g i m d o s , makš t ies i r pūs les ištrūkimas, 
gydym as be i chirurgi ja 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeai, Hinsdale ir La Grange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRJ DALLAS PRUNSK1S, M D 

M A U N A K V . RANA, M D 
Il l inois Pain Insti tute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 815 -363 -9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.i l l inolspain.com 

Akių ligų specialistai 

UNAS SIDRYS, M.D. 
A k i ų l i g o s / C h i r u r g i j a / A k i n i a i 

9 8 3 0 S .R idge land Ave . 
C h i c a g o R idge 

Tel. (708) 636-6622 
H o l y Cross H o s p i t a l , #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIjUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Pri imami 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 VTŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 VV. Archer A v e . St. 5 ir 6 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

S K E L B I M Ų SKYRIAUS 
TEL . 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

JAV LB KV Socialinių reikalų ta ryba 

2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

KREDITO TAŠKAI: 
KIEK TIKSLIAI VERTOS PASTANGOS 

BŪTI „GERU SKOLININKU" 
Kredito taškai (credit score) yra 

tiesiogiai susiję su asmens kredito 
istorija (credit history), ir leidžia 
standartizuotai įvertinti asmens 
kreditingumą bei paskolos teikimo 
tam asmeniui riziką. Kredito taškai 
dar yra žinomi kaip „FICO taškai", 
pagal jų sistemos kūrėjų - „Fair Isaac 
Corporation", pavadinimą. Kadangi 
ši sistema yra iš esmės FICO nuo
savybė, tiksli formulė, pagal kurią 
skaičiuojami kredito taškai, nėra iki 
galo atskleista. Zinoma,-jog skaičiuo
jant taškus, remiamasi penkiomis 
pagrindinėmis kategorijomis, ku
rioms priskiriamas skirtingas „svo
ris". Atsižvelgiama j asmens mokė
jimų istoriją (35 proc), visas jau turi
mas skolas (30 proc), kredito istori
jos ilgumą (10 proc), naujas, neseniai 
paimtas, paskolas (10 proc) bei pas
kolų tipą (10 proc). 

Mokėjimų istorija reiškia, jog 
vertinamos visos jūsų turimos bei 
turėtos paskolų bei kredito kortelių 
sąskaitos, domintis, kaip sugebėjote 
vykdyti ankstesnius finansinius įsi
pareigojimus. Taip pat atsižvelgiama 
į tokius neigiamus dalykus, kaip 
bankrotas (bankrupcy), pinigų išieš
kojimas (collections), skolų panaiki
nimas, atimant turtą (repossession) 
kada nors praeityje, ar pan. Šiais 
atvejais svarbu, kaip seniai tie neigia
mi dalykai vyko, kiek laiko užėmė 
juos išspręsti bei kiek žalos jie pri
darė buvusiems skolintojams. Yra 
skirtumas, jei, pavyzdžiui, įsisko
linote kelis šimtus dolerių ir tiesiog 
pamiršote sumokėti skolą, ar jei 
staiga paskelbėte bankrotą, pasi
skolinę pusę milijono. Kuo prasčiau 
atrodo jūsų mokėjimų istorija, tuo 
mažesnį kredito taškų skaičių su
rinksite. 

Ne mažiau svarbi yra jūsų da
bartinė finansinė (ar įsiskolinimo) 
situacija. Vertinamos visos turimos 
paskolos, kredito kortelių sąskaitos ir 
pan. Atsižvelgiama tiek į paskolų 
dydį, tiek į jų skaičių. Blogai, jei 
turite daug aktyvių (neišmokėtų) 
sąskaitų ir/ar bendra skolų vertė yra 
gana didelė (vertinama pagal neiš
mokėtos skolos ir jums suteikto kre
dito santykį). 

Juo ilgesnė jūsų kredito istorija, 
tuo daugiau taškų galite pelnyti -
natūralu, jog skolintojai linkę labiau 
pasitikėti žmonėmis, kurie per dvi
dešimt metų nė karto nepavėlavo ap
mokėti sąskaitų, nei tais, kurių gera 
reputacija šioje srityje nesiekia nei 24 
mėnesių. Jei turite daug neseniai 
paimtų paskolų ir nuolat kreipiatės 
dėl naujų, skolintojai, ko gero, pa
manys, jog pernelyg daug skolinatės, 

nes turite finansinių sunkumų — 
tad nesusigundykite, be būtino reika
lo, raginimais pildyti vis naujus pra
šymus kreditinėms kortelėms! Netgi 
jei už tai jums kas nors siūlytų kokį 
apdovanojimą ar būtų nežmoniškai 
smalsu, kokio dydžio kreditą galė
tumėte gauti iš vieno ar kito banko. 
Pagaliau, kaip jau minėta, didesnio 
pasitikėjimo vertu yra laikomas tas 
asmuo, kuris teturi vieną ar dvi kre
ditines korteles, nei tas, kuris pui
kuojasi ištisa jų kolekcija, nė vienos 
neišmokėdamas iki galo. 

Pažymėtina, jog kredito taškai, 
kaip bebūtų, remiasi tik jūsų kredito 
istorija, kai tuo tarpu skolintojai daž
nai atsižvelgia ir į kitus dalykus, 
kaip, tarkime, jūsų pajamų dydis bei 
darbo dabartinėje darbovietėje ilgu
mas. Visgi kredito taškų sistema yra 
naudojama visų be išimties skolinto-. 
jų, todėl labai svarbu nuolat stebėti 
savo kredito istoriją bei. pagal gali
mybes, didinti turimų taškų skaičių. 

Kredito taškai, pagal kuriuos 
apsprendžiama paskolos rizika, teo
riškai svyruoja nuo 350 (labai didelė) 
iki 850 (minimali). Realiai* žmonių, 
turinčių mažesnį nei 550 kredito 
taškų skaičių, tėra keli procentai. 
Apie 12 proc. žmonių turi didesnį 
nei 800 taškų skaičių (pagal 2003 m. 
JAV gyventojų duomenis, paimtus iš 
Investopedia.com). Daugumos kredi
to taškų skaičius svyruoja nuo 600 
iki 700. 

Neseniai federaliniais įstatymais 
buvo užtikrinta, jog kiekvienas iš 
mūsų vieną kartą per metus turi 
teisę nemokamai gauti savo kredito 
ataskaitą (credit report) iš visų trijų 
(ar iš bet kurio vieno iš jų) kredito 
biurų (Credit Bureaus): Equifax: 1-
800-525-6285 www.equifax.com, 
Experian: 1-888-397-3742 www. 
experian.com ir TransUnion: 1-
800-680-7289 www.transunion. 
com. Tačiau norint sužinoti savo 
kredito taškų skaičių, jums teks 
sumokėti šiek tiek pinigų - ar naudo
tumėtės kredito biurų paslaugomis. 
ar „Fair Isaac Corporation" tinklapiu 
www.myfico.com. Vis dėlto pasido
mėti savo kredito taškų skaičiumi 
verta, ypač, jei planuojate per arti
miausius keletą metų įsigyti būsto 
paskolą, perfinansuoti jau turimas 
skolas ar pradėti savo verslą. Bet ku
riuo atveju geriau, jei pirmiausia tai 
padarysite jūs, o ne skolintojai - to
kiu būdu bent turėsite progą išvengti 
kai kurių klaidų, galėsite imtis žings
nių, kad pagerintumėte reikalus bei 
apsidrausite nuo netikėtumų. 

Pagal amerikiečių žiniasklaidą 
parengė Vaida Maleckaitė 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALU TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 866 438 7400 

Skambinkite nemokamai 
kiekvieną ke tv i r t ad ien į , 

nuo 6 va i . v. ik i 9 va i . v. (Čikagos laiku) 
Konfidencialumas 

garantuojamas 

http://www.cer1tetforap9etyandbreastheaith.cor
http://www.illinolspain.com
http://Investopedia.com
http://www.equifax.com
http://experian.com
http://www.transunion
http://www.myfico.com
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Antro j i JAV LB Tarybos sesijos diena 
renkame valdžią 

Atkel ta iš 3 p s l . 
Į JAV LB kontrolės komisiją 

išrinkti Bronius Abrutis (44), Rim
vydas Tamošiūnas (43) ir Antanas 
Polikaitis (39). Kandidatas — Kęs
tutis Bileris (37). 

Įdomiu reiškiniu tenka laikyti 
faktą, kad kandidatų į LR Seimo — 
JAV LB komisiją netrūko, nepai
sant, kad atstovavimas yra susijęs 
su nemažomis išlaidomis. Kelionės į 
Vilniuje du kar tus per metus vyks
tančius komisijos posėdžius ir ten 
patirtos pragyvenimo išlaidos priva
lo būti išrinkto atstovo padengtos iš 
asmeninių lėšų. Į komisiją išrinkti 
prof. dr. Romualdas Kašubą (55), dr. 
Rimantas Marcinkevičius (52), dr. 
Elona Vaišnienė (39), Angelė Nel-
sienė (36) ir Dalia Puškorienė (33). 
Kandidatais liko Algis Lukas, Zita 
Siderienė, Irena Veitienė. 

Skaičiuojant balsus ir laukiant 
rinkimų rezultatų paskelbimo, su
teikta laiko tarybos narių pasisaky
mams. Kęstut is Miklas iš Pa lm 
Beach, FL, siūlė bendruomeninio 
solidarumo įnašo mokėjimą padaryti 
laisvu, mokamu pagal asmens fi
nansines išgales. Teigė, kad kai ku
riems pensininkams dol. solidarumo 
įnašas sudaro sunkumų. ; Žilvinas 
Bublis iš Elizabeth, N J, skundėsi 
silpnai vykstančia kul tūr ine veikla, 
apgailestavo dėl daugelio lietuviškų 

parapijų užsidarymo, lietuvių 
kunigų trūkumo. Kitų skųstasi lėšų 
stoka. Teigta, jog mažieji telkiniai 
yra nepajėgūs pasikviesti koncertuo
jančių grupių iš Lietuvos. Kristina 
Jony kaitė pasidalino Oma-ha, NE, 
patirtimi. Omaha esant su-sigimini-
avusiai su Šiauliais, Ame-rikos 
indėnų grupė vyksta šokti į Lietuvą, 
o Šiaulių universiteto an-samblis 
„Saulė" atvyksta koncertuoti į JAV. 
Jos teigimu, tereikia sugiminiuoti 
JAV ir Lietuvos miestus , ir 
finansinės problemos daugiau ar 
mažiau išsispręs. Čikagietė Milda 
Šatienė teigė lietuvišką kul tūrą 
Amerikoje esant itin pigia. Jos nuo
mone, palyginus, kiek prašo ame
rikiečiai, 15 dol. bilietas į lietuvių 
kultūrinį renginį yra labai j au ne
brangus. 

JAV LB Tarybos prezidiumui 
suskirsčius visus narius į dešimt 
grupuočių, atskirose patalpose rin
kosi specifinės grupės konstatuoti 
problemas, aptarti galimus spren
dimus ir paruošti nutarimų siūly
mus tarybos plenumo tvirtinimui. 
Tvirtinimas vyko trečiąją tarybos 
sesijos dieną, sekmadienį. O posė
džiams pasibaigus, šeštadienio va
karą tarybos nariai ir svečiai ruošėsi 
vykti į Philadelphia Lietuvių na
muose vyksiantį pokylį. ' " — « • 

(Bus d a u g i a u ) 

i i 
-

SVEČIAVOSI LATVIJOS „CARITAS" 
DELEGACIJA 
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S. m. spalio 5 - 6 d. Lietuvos 
„Caritas" centre lankėsi kolegos iš 
kaimyninės Latvijos „Caritas": di
rektorius kun. Edgars Cakuls, Rygos 
pagalbos prekybos moterimis aukoms 
centro darbuotoja Sandra Zalcmanė, 
Kraslavos parapijos „Caritas" ben
dradarbės Antonina Je rmaka ir 
Valentina Gekisa. 

Svečiai susipažino su centrinės 
Lietuvos „Cari tas" įstaigos darbu, 
funkcijomis bei socialiniais projektais 
„Vaiko orumas" (vadovė soc. d. mgr. 
Aušra Budėjienė), „Pagalba prekybos 
žmonėmis ir prostitucijos aukoms" 
(vadovė soc. d. mgr. Kristina Miši-
nienė), „Kalinių globa ir integracija" 
(vadovas Vytautas Ilevičius). Lat
vijos „Caritas" bendradarbiai apsi
lankė Kauno savivaldybės vaikų ge
rovės centre „Pastogė" (direktorius 
Ričardas Kukauskas), „Caritas" vai-

v 

kų dienos centre prie Kauno Sv. 

Kryžiaus parapijos „Vaikų stotelė" 
(vadovė Kristina Čiuderienė), Kauno 
arkivyskupijos „Caritas" sriubos val
gykloje (vedėja Regina Aksomienė), 
Kauno Senamiesčio vaikų dienos cen
tre (direktorė Olga Kazlienė). 

Svečiai latviai domėjosi Lietuvos 
karitatyvinių įstaigų bendradarbia
vimu su Valstybės ir savivaldybių 
struktūromis, veiklos finansavimu, 
teigiamomis patirtimis ir proble
momis. Ypač gerą įspūdi jiems paliko 
vaikų globos Įstaigų darbo kokybė, 
krikščioniškojo dvasingumo elemen
tai „Caritas" vaikų dienos centruose. 

Abi kaimyninių šalių „Caritas" 
organizacijos numato gilinti ir plėsti 
bendradarbiavimą, imtis bendrų pro
jektų, paremti viena kitą Europos 
„Caritas" lygmenyje. 

Lietuvos „ C a r i t a s " 
informaci ja 

LOT Lufthansa S4S FinnntR WA KLM 

dulBris .com 
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[PIGIAUSI AVIA-BILIETAI i LIETUVĄ IR EUROP/ 

Dantų gydytojai 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wiowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal'susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
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. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Munde le in , IL 60060 

Tel. 847-949-7300 
Valandos pagal susi tarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
persikėlė į nauja, kabinetą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

www.parkridgesmiles.com 
Pilna dantų priežiūra: 

• impiantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

'-

Odos ligų specialistai 
Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atj atminimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chicago, IL 60655 
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VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FMNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 
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40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

• v ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
• Rita Penčylienė tei/fax 708 923 0280 
į| E-mall: pencylar@comcast.net 
i j 
| | Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
i i Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 
m 
Ii 

http://www.parkridgesmiles.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://vvww.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Baltijos apokalipsė 
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS 

Yra toks linksmas pasakymas, 
kad pesimistas - tai gerai informuo
tas optimistas. Žinojimas išlaisvina. 

Tačiau kartais yra dvejojama, ar 
verta visuomenę informuoti apie gre
siančias stichines, apokaliptines ne
laimes? Vieni sako, kam ta panika, 
galbūt tai ir neįvyks... Antai, kiek 
buvo visokių gąsdinimų, kad 2000 
metai - tai pasaulio pabaiga, o nieko 
neįvyko. Kiti teigia, kad esama aki
vaizdžių, fizikos dėsniams paklūstan
čių gamtos procesų, kurie gali būti 
apskaičiuojami ir netgi numatomas 
įvykių laikas. Tada informuoti žmo
nės turi laiko tam pasiruošti, numa
tyti gelbėjimosi būdus arba bent li
kusį gyvenimą praleisti tikslingai, 
džiaugdamiesi kiekviena diena, neeik
vodami laiko tuštiems užsiėmimams. 

Prieš keturias vasaras pirmą 
kartą mums žinomoje istorijoje Šiau
rės ašigalis visiškai ištirpo. Ir pri
vatūs, ir kariniai laivai faktiškai 
plaukiojo tiesiai virš Šiaurės ašigalio, 
nes ten buvo vien vanduo. Šiame re
gione niekada anksčiau nebuvo ma
žiau dešimties pėdų kieto ledo. 

Prieš keletą metų žaliųjų organi
zacija „Green Peace" paskelbė, kad 
Šiaurės ašigalyje plaukiojantis ledas 
nuo žiemos iki vasaros sumažėjo 
maždaug per 480 km (tris šimtus my
lių), bet niekas į tai neįsiklausė. 

2004 metų vasario 9 dienos žur
nale „Fortune" Pentagonas pateikia 
Šiaurės ašigalio 1970 metų ir 2003 
metų palydovines fotografijas, kurios 
parodo, kad per 33 metus Šiaurės aši
galis aptirpo 40 proc. O dabar jis tirp
sta vis greičiau ir greičiau. 

Pietų ašigalyje irgi negeresnė 
padėtis — prieš keletą metų atskilo 
Larseno A ledynas, ir tuo nustebino 
daugelį mokslininkų. Prieš trejuss 
metus Larseno B ledyninis šelfas 
atskilo ir nuplaukė į vandenyną. Tie 
patys mokslininkai sakė, kad jis tirps 
šešis mėnesius, nes jo gabaritai mil
žiniški, bet jie vėl suklydo. Jis ištirpo 
viso labo tik per 35 dienas, ir, kas 
žymiai svarbiau, dėl to pasaulinio 
vandenyno lygis pakilo beveik per du 
su puse centimetro (per colį). 

Dabar, kai Larseno B ledyno jau 
nebėra, kitas milžiniškas šelfinis le
dynas — Rossa — liko neapsaugotas. 
Ledynui Rossa išplaukti į okeaną ne
leido tik Larseno B ledynas. Ledyne 
Rossa jau formuojasi plyšys. 

Jei ledynas.Rossa pateks į van
denyną, tai paskaičiuota, kad pasau
linio vandenyno lygmuo pakils 5-6 
metrus (16-20 pėdų). O tai pakeis pa
saulį, nes beveik visi pajūrio miestai 
pasaulyje ir daugelis salų, taip pat Olan

dijos teritorija, atsidurs po vandeniu. 
Kitas panašaus pobūdžio reiški

nys - Golfo srovės stojimas. Penta
gonas, tirdamas reiškinius, dabar vyks
tančius Atlanto vandenyno šiaurinėje 
dalyje, atkreipė dėmesį į praeitį, kad 
pamatytų, kada anksčiau Golfo srovė 
sulėtėdavo ar sustodavo, ir kaip tuo 
metu keitėsi oras planetoje. 

Faktiškai toks vandenyno srovių 
Šiaurės Atlante lėtėjimas ar susto
jimas praeityje vykdavo šimtus kartų 
per šimtus milijonų metų, bet arti
miausioje praeityje, per pastaruosius 
10 tūkstančių metų, tai įvyko tik du 
kartus. 

Paskutinį kartą tai įvyko 1300 
metais po Kr., ir tada tai buvo tik 
sulėtėjimas. Srovė tą kartą taip ir ne
sustojo. Mokslininkai nežino, kodėl 
įvyko tas sulėtėjimas, ir dėl jo prie
žasčių dabar kuria įvairias teorijas. 

Sulėtėjimo rezultatas: ryškūs 
globalūs klimato ir orų pasikeitimai, 
kurie negalėjo sugrįžti į normą po to 
sekusius 550 metų. Šis mūsų istorijos 
periodas gavo mažojo ledynmečio 
pavadinimą dėl jo griaunamųjų pa
sekmių orams, o taip pat dėl stipraus 
atšalimo. 

Pentagonui tapo aišku, kad ma
žojo ledynmečio metu Amerikos rytų 
pakrantėje buvo nepaprastai šalta, 
tuo pat metu Jungtinių Valstijų cen
triniai ir vakarų rajonai tapo tokie 
sausi, kad Viduriniai vakarai pavirto 
dulkių audrų regionu, kalnų miškai 
visiškai išdegė — taip pat kaip jie 
išdega mūsų dienomis. Visa tai vyko 
dėl Golfo srovės lėtėjimo, kuris tęsia
si iki šios dienos jau apie dešimtį 
metų. Įtaka Europai taip pat buvo 
milžiniška, kadangi orai mažojo le
dynmečio metu visiškai pasikeitė ir 
šiame žemyne. 

Įdomią informaciją galima rasti 
tyrime, skirtame XTV amžiaus indė
nams anasaziams. Čiako kanjone 
New Mexico valstijoje anasazių visiš
kai nebeliko, o kur jie išvyko, niekas 
tiksliai nežino. New Mexico aplinkos 
tyrimai parodė, kad jų išėjimo iš šio 
rajono viena priežasčių buvo ta, kad 
XTV šimtmečio pradžioje Čiako kan
jone prasidėjo sausra, ir per 47 metus 
ten nebuvo nė lašo lietaus! 47 metai 
sausros bet ką privers pakeisti gyve
namąją vietą. Nėra vandens — nėra 
gyvenimo. 

Archeologai, darę šį tyrimą, neži
nojo, kodėl prasidėjo sausra, bet jos 
priežastys tampa aiškios prisiminus, 
kad prieš prasidedant šiam periodui 
Golfo srovė sulėtino savo tėkmę. Bū
tent tai, Pentagono nuomone, dabar 
gresia Amerikai, Kanadai ir Europai. 

Galima galvoti, kad dabartinė 
sausra JAV vakaruose greitai baigsis, 

bet Golfo srovės buvimo Žemėje 
istorija verčia manyti, kad ji tęsis dar 
maždaug keturiasdešimt metų, kol 
pusiausvyra pradės vėl atsistatyti. 

Tačiau Pentagono ataskaitoje 
sakoma, kad turimi faktai kalba ne 
apie paprastą sulėtėjimą, o apie vi
sišką būsimą Golfo srovės sustojimą. 
Paskutinį kartą srovė buvo sustojusi 
prieš 8,200 metų. 

Pentagonas, remdamasis savo 
tyrimais, sako, kad šis scenarijus 
žymiai dramatiškesnis. Netrukus po 
to, kai prieš 8,200 metų Golfo srovė 
sustojo, Šiaurės Europa atsidūrė po 
800 metrų (pusės mylios) ledo sluok
sniu, o New York ir Anglijoje nusis
tovėjo oras, panašus į Sibiro. 

Toliau vyko tikras ledynų perio
das, kuris tęsėsi apie šimtą metų, to
dėl tampa aišku, kodėl Pentagonui 
taip neramu. Regis, kad Golfo srovės 
problema JAV (ir kitų šalių) naciona
liniam saugumui sudaro didesnę grės
mę, nei visas pasaulinis terorizmas, 
kartu paėmus. Terorizmo išpuoliai yra 
smulkmė, palyginti su Golfo srovės su
stojimu — tai nepalyginami dalykai. 

Be pastovių oro sąlygų, maisti
nių žemės ūkio kultūrų auginimas 
taps beveik neįmanomas ir, kaip tvir
tina Pentagonas, artimiausioje atei
tyje tai gali tapti tokia didele proble
ma, kad visame pasaulyje gali prasi
dėti karai ne dėl naftos ir elektros 
energijos, o dėl maisto ir vandens. 

Tokio įvykių vystymosi atveju 
iškyla būtinybė evakuoti ištisas vals
tybes, tokias kaip Suomija, Švedija ir 
Danija, kurios atsidurs po ledo sluok
sniu, o taip pat kitas valstybes dėl 
kitų priežasčių. Ši milžiniška imigra
cija sukurs didžiausią grėsmę na
cionaliniam saugumui — tvirtinama 
Pentagono ataskaitoje. 

2004 metų birželį SNO įvyko 
svarbus susitikimas, skirtas globa
laus atšilimo ir Golfo srovės proble
mai. Šiame susitikime, pasibaigu
siame birželio 29 dieną, dalyvavo 154 
šalys, ir jos sugebėjo rasti vienintelę 
priemonę — kaip galima greičiau at
sisakyti naftos ir benzino naudojimo. 

Esama nuomonių, kad tolimes
nis anglies dvideginio išmetimo ma
žinimas, ko gero, leis sulėtinti prob
lemos vystymąsi. Tai svarbu, kadan
gi kiekviename vandenyne yra sro
vės, panašios į Šiaurės Atlanto, ir jei 
jos visos sulėtės ar sustos, Žemėje 
beveik neišvengiamai prasidės tikras 
ledynų periodas. Istorija rodo, kad 
tokiu atveju kitas Šilumos periodas 
mūsų civilizacijai prasidės po 90 tūk
stančių metų. 

Bet iš tikrųjų, pakeisti ar pa
greitinti srovių tekėjimą visame At
lanto vandenyne ir jį grąžinti į „nor
mą" žmonija nepajėgi su visomis 
savo technologijomis. Daugumos 
pasaulio mokslininkų vertinimu, per
nelyg vėlu keisti eigą to, kas turi 

Romantiškos Klasikinės Unikalios Puokštės 
Ov A t r i b u t i k o s p o k y l i a m s nuoma 
O^ Gėlės v i soms progoms į Lietuvą 
o&> Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
<̂ > Ves tuvinės ir p roginės kompozicijos 
c ^ Laidotuvių krepše l ia i , vainikai , vazoninės gėlės 
ô > Bažnyčių , pokyl ių salių dekoravimas 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje! 

% FūHozrs 
^ / 1120 State St.,Lemont, IL \ A V / j , ^/ 8015 W.79thSt., Justice,n. 

I£2 594 MM ~ 3 Š 1 L £ * 708 S94 66M 
www.alwayswithnowers.com ^ " ^ - ^ www.alwayswithnowerstoo.com 
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įvykti. Vienintelis dalykas, ką pa
saulis dar gali padaryti, tai pasiruošti 
sukrėtimams. 

Visame šiame grėsmių kontekste 
užmirštamas dar vienas, tarsi „ma
žiausias" ekologinės katastrofos pa
vojus - II pasaulinio karo laikų che
miniai ginklai Baltijos jūros dugne. 
Anglų spauda aprašo šią situaciją, 
kaip pavojingiausią šiuo metu - ir ne 
tik Baltijos jūros valstybėms! Si
tuacija maždaug tokia: po II pasau
linio karo nugalėtojai pasidalijo šim
tus tūkstančių tonų cheminių ginklų, 
kurie buvo pagaminti Vokietijos ka
rinėse gamyklose, ir sutarė tai sunai
kinti. Anglai su amerikiečiais savąją 
dalį sudėjo į dvi baržas ir nuskandino 
jas ties Bornholmo sala. Rusai pasiel-

v 

gė kitaip - jie plaukė nuo Šventosios 
ligi Gotlando salos ir mėtė iš laivo po 
vieną talpintuvą. Neaišku, kuris bū
das geresnis, bet laikas parodė, kad 
abu buvo visiškai idiotiški. 

Taigi — Baltijos jūroje, šalia 
Šventosios, II pasaulinio karo ginklų 
kapavietėje palaidota apie 2,000 kg 
cheminių ginklų atsargų. Neseniai 
pastebėta padidėjusi nuodingų me
džiagų koncentracija. Iš viso Baltijos 
jūroje palaidota apie 300,000 kg II 
pasaulinio karo sprogmenų, iš jų 
cheminių apie 50,000 kg! 

Prieš porą metų Danijos žvejai 
giluminiais tinklais ištraukė plastili
no pavidalo masę, kurią tučtuojau 
sumetė atgal. Keli ištraukusieji ne
trukus mirė. Tada skubiai pradėta šį 
reiškinį tyrinėti ir surasta priežastis 
- pasirodo, kad talpintuvai, kuriuose 
buvo „saugiai" palaidoti cheminiai 
ginklai, jau prarūdijo ir tik laiko klau
simas - kada tai pradės judėti, kada 
tai bus išmesta į krantą ir ims keliau
ti su gruntiniais vandenimis. Danai 
išleido žemėlapius žvejams, kad šie 
bent nebežvejotų tose talpintuvų 
palaidojimo vietose. Buvo svarstyta 
— gal betoniniu sarkofagu apdengti 
Bornholmo apylinkėse nuskandin
tąsias baržas, bet vėlgi konstatuota, 
kad jau per vėlu. Viskas taip sutręšę, 
kad nuo mažiausio pajudinimo che
miniai nuodai gali išsilieti anksčiau. 

Prognozės nykokos - anot eks
pertų, turime maždaug dešimt metų 
sprendimams ieškoti. Paskui Baltijos 
jūra ir aštuoniasdešimt kilometrų 
aplink ją - negyvoji zona. Bet ir tai 
dar ne viskas! 

Anglų mokslininkų teigimu, du
jų tuose talpintuvuose esama dvejo
pų - vienos pavirtusios plastilinu, o ki
tos - ne. Taigi tos antrosios keliaus 
ne vandeniu, o oru, kur vėjelis papūs... 

Suomiai, tiesa, išrado kažkokią 
bakteriją, gebančią naikinti chemi
nius ginklus Baltijos jūros dugne, 
tačiau nuodų sunaikinimo ciklas 
truks apie 100 metų, o neigiami pro
cesai vystosi gerokai greičiau. 

Norom nenorom pradedama 
mąstyti ne tik apie fizines, bet ir apie 
metafizines reiškinių sprendimo ga
limybes. Reikia Mozės, kuris pra
skirtų jūrą. Reikia tokios sąmoningų 
žmonių minties koncentracijos, kuri 
leistų atrasti apsisaugojimo būdus. 
Juk teigiama, kad Egipto piramidės 
buvo statytos, psichine galia pake
liant milžiniškus akmenų luitus... 

Viena aišku - tokiame apokalip-
tiniame kontekste daugelis dalykų, 
vykstančių Lietuvoje ir kitose aplin
kinėse valstybėse, atrodo kaip vai
kiškos intrigos, nesąmoningi žaidi
mai su atomine bomba, nesuprantant, 
kad sprogmens laikrodis jau tiksi. 

(Rašant ši komentarą pasinaudota 
Drunvalo Melchisedeko mintimis iš 
straipsnio „SAUSRA AR APLEDĖJIMAS? 
GLOBALUS ATŠILIMAS ĮRODYTAS", bei 
rašiniais iš New York Times June 20, 
2003) 

http://www.alwayswithnowers.com
http://www.alwayswithnowerstoo.com
http://www.alwayswithnowers.net
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER 

Sumažintas pinigų pervedimo į 

jetuvą 
mokestis - nuo 

• i 

• i $4 
' - " 

• 

• • . • - • - • . : 

, 

i 
I 

. - ? . .•• ,.: 
. 

• , • . 
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SIŲSKITE DABAR! | 
SIUNČIAMA SUMA 

0,01$ - 100,00$ 

100,01$ - 200,00$ 

200,01 $ - 300,00 $ 

300,01 $ - 400,00 $ 

400,01 $ - 500,00 $ 

Nuo 500,01 $ 

PERVEDIMO MOKESTIS* 

9,99$ 
10,99$ 
16,99 $ 

21,99$ 
27,99 $ 

5% nuo pagrindinės sumos 1 

Naudojantis „VVėstern Union" 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių ** galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

1-800-325-6000 
w w w . w e s t e r n u n i o n . c o m 

PINIGU PERVEDIMAS PINIGINE PERLAIDA MOKĖJIMO PASLAUGOS IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

* Be parvedimo mokeacio .Yfeatern Union" taip pat ima mofeestj už jūeų doleriu, konvertavimą, j užeienk) valiutą. 

** Lesu, prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, įskaitant agentūros darbo laiką ir laiko juostų skirtumus. Apribojimus žc Siuntimo formoje Naujos mažesnės kainos galioja 
dalyvaujančiose .VVestem Union" agentūrose Cikagoie. nuo 2006 m. vasano id . įkainiai gali būti keičiami be jspė|imo 

© 2006 Western Union Holdings. Inc. Ml Rigbts Reserved 

http://www.westernunion.com
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N E K I L N O J A M A S I S T U R T A S 

Drake 
Did 

lt Again! 

S S.Prospect, CIarendon 
Hills, Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reattor 

GREIT PARDUODA 
• B Į F«rst Landmark Realty 

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

RIMAS 
S T A N K U S 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarp in inkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

KtSIDtNTIAI. 
PROKfcRACE 

V I D A M . {=} 
SAKEVICiUS 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

S I Ū L O D A R B Ą 

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

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti \ darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 
estetikos specialistai, registratoriai. 

Privalo turėti leidimą. 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 

tel. 7 0 8 - 8 0 5 - 2 6 9 6 

Skubiai reikalingi 
VAIRUOTOJAI-PERKRALSTYTOJAI, 

dirbti Skokie perkraustymo kompanijoje. 
T e l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 

Nekalbantiems angliškai, atvykti 3650 Touhy 
Ave., Skokie, IL. Vairuotojai privalo turėti 

galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus. 

Į 

REIKALINGA MOTERIS, 
t u r in t i d o k u m e n t u s , prižiūrėt i 

va ikus , gyventi k a r t u Kalifornijoje, 
susikalbėt i angl iškai , vairuoti . 

Tel . 707 -429-1871 

Į V A I R U S 

Tvarkinga, vyresnio amžiaus 
moteris, ieško išsinuomoti 

švaraus buto Cicero miestelyje. 
Tel. 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

Į V A I R U S 

* Muzikantas Steponas Sadauskas, gro
jantis akordeonu, saksofonu, smuiku bei 
dainuojantis ir galintis nuotaikingai pra
vesti įvairias šventes, siūlo savo paslau
gas. Tel. 708-499-6032 

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo 
su grįžimu namo. Gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Legalūs dokumentai, vai
ruoja, geros rekomendacijos. Tel. 312-
231-0717 

GnMfc, Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 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 
I s t Choice Real Propertys 

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

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

IŠNUOMOJA 

Prie 66 S L ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 1 mieg. gražus 

apšildomas „apar tment" 
su nauja virtuvės įranga. 
Tel. 708-275-2070 

Netol i „DRAUGO" 
išnuomojamas 2 mieg. butas. 

„ L i v i n g " ir „ D i n i n g " 
kambaria i , vonia, v i r tuvė. 

Be gyvuliukų. 
Tel. 7 7 3 - 5 8 2 - 5 3 6 6 

P A R D U O D A 

PARDUODAMAS „C0ND0MLNIUM" 
Pasaulio lietuvių centre. Tinka 

pensininkams. 2 miegamieji, 2 tualetai, 
kampinis, daug šviesos. Kaina $169.000 

Tel. 312-876-9687. 

Luxury townhouse located in Ashury 
VVoods, Lemon t subdivision. 

3 bdrms, 3 bths, 9 rms totai, vvonderfull 
upgrades, finished basement, all appiiances 
stay. Open house 10/15 1-4 p.m. $409,900. 

Call Monica - RE/Max Peak Performers 
708-2569510 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

ĮVAIRUS 

* Parduodu automobilį Acura Integra 
1994 m. Mechaninė greičių dėžė. Kaina S 
700 ir kalnų dviratį — S 30. Tel. 708-539-
3660 

PASKOLOS DRAUDIMO PASLAUGOS 

w u a ; I tautui: 

Mindaugas 
6 5 1 - B 4 3 - 0 2 8 6 Cell 

mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com 
www.wfhm.com/weststpaulbranchmn 

. .... 

(VAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

STATE F A R M 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

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

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

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ -
GYVENSITE 100 METŲ 

Mano bitelių surinktas medus iš Illinois 
pievų ir miškelių yra skanus ir turi daug 
gydomųjų savybių, jo galima gauti PL 
centre gegužinių metu. K. Laukaitis 

Te l . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6 

I STATE FARM INSURANCE 
' Automobilio, namų, 
I 
I 
, Prašykite Rasos • 
1 5710 VV. 95 S t , O a k L a w n , IL 
l 708-423-5900 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

kalba lietuviškai 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Nida 
Grigalavičiūtė 

Sopranas 
Privačios pianino 

ir dainavimo 
pamokos 

Nuo 6 metų ir vyresniems 

H o m e r G l e n , IL 6 0 4 9 1 
T e l . 7 0 8 - 7 4 5 - 4 0 3 8 
E-mai l :n idag@comcas t . com 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

C 
vai. per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

773-778-4007 
773-531-1833 

Suteikiama privati psichoterapinė 
pagalba Niujorke. Konsultuoju 
depresijos, imigraciios^eimos, 

karjeros ir kitais klausimais. 
Tei rauki tės tel. 1 - 9 1 7 - 5 1 7 - 9 2 9 6 
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Www.autotradeusa.com 

L 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

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

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centn 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Rooseveit, 
Chkago, 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.f 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
http://www.wfhm.com/weststpaulbranchmn
mailto:nidag@comcast.com
mailto:onapr@yahoo.com
http://Www.autotradeusa.com
http://www.racinebakery.coi
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MŪSŲ ŠEIMOSE fttt 
Aš matau, visiems jiems 

rūpi Lietuva 
Lietuvoje dvi savaites viešėjo 

išeivijos Lietuvių krikščionių de
mokratų sąjungos generalinis sekre
torius Pranas Povilaitis, į Lietuvą 

v 

iš Čikagos atvykęs kaip prel. Mykolo 
Krupavičiaus palaikų perlaidojimo 
visuomeninės komisijos pirmininkas. 
Jis buvo pakviestas kalbėti Seime, 
kai ten buvo pagerbtas Prelato at
minimas, dalyvavo ir kalbėjo Prelato 
palaikų perlaidojimo Kauno Prisi
kėlimo bažnyčios šventoriuje cere
monijoje, susitiko su Lietuvos krikš
čionių demokratų valdybos nariais. 
Papasakoti Lietuvos įspūdžius išvyk
stantį atgal į Čikagą paprašė žurna
listė Audronė V Skiudaitė. Prieš 
pradedant kalbą reikia pažymėti, kad 
Pranas Povilaitis buvo M. Krupavi
čiaus bendražygis ir mokinys, pas
taruosius keletą dešimtmečių saugo
jęs ir Prelato asmeninį bei Krikš
čionių demokratų sąjungos archyvus. 
Prieš metus archyvus jis perdavė 
Lietuvos istorijos instituto archyvui -
saugojimui ir tyrimui. Viešėdamas 
Lietuvoje taip pat aplankė ir Istorijos 
institutą ir įsitikino, kad medžiaga 
yra sutvarkyta ir toliau tyrinėjama. 

- Pirmiausia norėtume suži
noti Jūsų nuomonę, ar pakanka
mai pagarbiai Lietuva* pasielgė 
su prel. Mykolu Krupavičium? 

- Iš tikrųjų mane Lietuva nuste
bino. Visos viltys ne tik kad pasiteisi
no, bet pasiekė didžiausią aukštumą. 
Kadangi niekada netikėjau, kad tuo 
susidomės visa Vyriausybė ir visa 
Lietuva. Gavau pakvietimą atvykti į 
Seimą, į specialų Seimo posėdį pa
gerbti Krupavičių. Patinka kam nors 
ar nepatinka, vis tiek tai yra aukš
čiausia Lietuvos institucija. Krupa
vičius buvo pagerbtas pačiu aukš
čiausiu lygiu. Ministras pirmininkas 
A. Brazauskas sudarė perlaidojimo 
komisiją, Finansų ministerija pasky
rė 28 tūkst. litų perlaidojimo išlai
doms Lietuvoje padengti. Arkivysku
pas sutiko priimti Prelato palaikus į 

bažnyčios šventorių. Atvežus palai
kus į Vilnių pasitiko žemės ūkio mi
nistrė K. Prunskienė su Lietuvos per
laidojimo komisijos nariais, grojo or
kestras, kariai nešė garbės sargybą ir 
karstą. Palaikus atlydėjus į Kauną 
įvyko puikios sutiktuvės. Bažnyčia 
taip pat padarė viską stulbinančiai 
gerai. Nežinau ką galima buvo dau
giau padaryti. 

- M. Krupavičiaus perlaidoji
mas buvo Jūsų pirmasis įspūdis 
Lietuvoje. Ką dar teko pamatyti, 
susitikti? Ar kiti patyrimai ne-
nublankino pirmojo įspūdžio? 

- Keletą metų nebuvau buvęs 
Lietuvoje. Jau oro uoste mane pasi
tiko ne tik kad geras oras, bet ir 
statybos, kas mane labai gerai nutei
kė. Tai man daug pasako: kraštas 
gyvas, kraštas keliasi. Važiuojant iš 
oro uosto į Vilnių buvo matyti visur 
tvarka, viskas gražu. Į Vilnių žiūrė
jau kaip į bet kurį Europos miestą -
viskas blizgėjo, viskas buvo šviežia, 
jauku. Vilniuje suradau nepaprastai 
puikių vietų - pamačiau Užupį, Bel
montą, Vilniaus Kalvarijas. Žmonės 
linksmi, atrodo, jiems nieko netrūks
ta. Puikiausi restoranai pilni žmonių, 
ir tai sako apie žmonių gyvastin
gumą. Vilnius mums nuo mažų dienų 
buvo labai brangus. Mes dainuo
davom: kai aš užaugsiu, daug mokė
siu, laisvą Vilnių pamatyt norėsiu... 
Kaunas taip pat atrodo labai gerai. 
Nemažas kelio tarpas tarp Kauno ir 
Vilniaus - pakelėse taip pat daug 
puikių restoranų, puiki gamta, visur 
žalia, o kur nežalią, man negražu. 

Keista, šį kartą aš labiau jau
čiausi namie negu anksčiau. Gal 
todėl, kad pradžioje dar buvo matyti 
prastų dalykų, materialinių ir mo
ralinių griuvėsių. Susitikau su gimi
nėmis. Štai viena giminaitė, sibirio-
kė, atsiėmė savo tėvų žemę, ją par
davė ir pasigerino gyvenimą. Gyvena 
Kaune, naujame komplekse, turi gra
žų butą ir sako: pirmą kartą po dau-

Lietuvių krikščionių demokrati 
palaikų perkėlimo Į Lietuvą 
Povilaitis Vilniuje. 

sąjungos piTPifinKas pre;. v>. Krupavičiaus 
isuomenimc komitete DirmininKas Pranas 

gelio dešimtmečių aš gyvenu kaip 
žmogus. Ir tikrai buvo malonu užeit -
gyvena kaip žmogus. 

Visur geri ženklai. Teko susitikti 
su valstybės žmonėmis. Ir su Seimo 
pirmininku Viktoru Muntianu bei jo 
žmona, su ministre K. Prunskiene 
bei vyskupais kalbėdamasis jaučiausi 
kaip su savo žmonėmis. Ir pats, atro
do, padidėjau visa galva. Lietuvoje 
turiu draugų ir draugių, kurie mane 
priėmė kaip kokią didenybę, pasiju
tau netgi netinkamas tai vietai. 
Kadangi lydėjau didelio žmogaus 
palaikus, tai ir mane pakėlė į labai 
aukštą rangą. Man tai buvo neįpras
ta. Mano kartos žmonės buvo labai 
kuklūs. Tuo metu, kai aš augau, Lie
tuva kėlėsi, tauta, atrodo, lyg jautė 
tam tikrą nepasitikėjimą savim. 
Todėl visas tas pagerbimas man lyg ir 
netiko, jaučiausi esantis tam per 
mažas. Laidotuvėse dalyvavo vysku
pai, suskaičiavau - 12 monsinjorų, o 
kunigų negalėjau net suskaičiuoti. 
Įsivaizduoju, kad taip žmogus turėjo 
jaustis dalyvaudamas Vatikano susi
rinkime. Taigi Krupavičius buvo su
tiktas labai pagarbiai, todėl su dė
kingumu prisimenu mūsų, išeivių, 
atstovą Giedrimą, kuris padėjo daug 
pastangų dėl M. Krupavičiaus įver
tinimo. Jis taip garsino Krupavičiaus 
vardą, kad tas vardas tapo plačiai 
žinomas: visų universitetų rektoriai, 
40 seimūnų, rašytojai ir kt. žymūs 

I AUTUNiN GREEN 

Atvykite kartu su draugais ir pažįstamais į Cook County's Premier 

Vyresniųjų Sveikatos Festivalį 
/ \ 

Adresas: Laikas: 
6700 S. Keating Ave. 2006 m. spalio 25 d. 

^ 'atMuivayVaiap C ^ T J ^ f 
A Senior Lifestyle Community (773) 582-2888 

TREČIADIENIS 
nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. p.p. 

Vaišės! 
Įėjimo prizai! 

Dovanos! 
Atsineškite visus vartojamus 

vaistus. Juos patikrins ir 
paaiškins prityrę vaistininkai 

t 
SB«.K 

Dalyvaus daugiau kaip 
25 vietiniai prekybininkai 

-

• Nemokamas regėjimo, kataraktų, glaukomos patikrinimas. 

• Nemokamas ausų ir klausos patikrinimas. 

• Nemokamas cholesterolio ir kraujospūdžio patikrinimas. 

• Nemokamas cukraus kraujyje patikrinimas. 

• Nemokamas prostatos vėžio (PSA) patikrinimas. 

• Nemokami masažai. 

www.senior I i festv le con-

žmonės jo iniciatyva pasirašė po peti
cija dėl suteikimo po mirties Kru
pavičiui valstybinio apdovanojimo. 
Girdžiu, kaip žmonės mėgsta vertin
ti: vieni labai geri, o kiti labai blogi. O 
iš tikrųjų, aš matau, visiems jiems 
rūpi Lietuva. Ir kaip Krupavičius 
sakė savo raštuose, turime būti labai 
atlaidūs vieni kitiems, kad ir tie, 
kurių Lietuvos vizija kitokia, taip pat 
tėvynę myli ne mažiau negu mes. 

- Dėkojame už pokalbi. 

KONFERENCIJA ŠVIETIMO IR 
KULTŪROS TEMA 

Spalio 13 d. baigėsi tris dienas 
trukusi praktinė konferencija užsie
nio lietuvių bendrojo lavinimo mo
kyklų vadovams ir mokytojams 
„Lietuviška mokykla užsienyje - švie
timo ir kultūros židinys", kurią 
Druskininkuose surengė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
(TMID) prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės. Joje dalyvavo 20 atsto
vų iš Baltarusijos, Didžiosios Brita
nijos, Latvijos, Lenkijos bei Rusijos 
Federacijos. 

Konferencijos dalyviai susipaži
no su TMID veikla lituanistinio švie
timo klausimais, Lietuvos švietimo 
politikos naujovėmis (jas pristatė 
Švietimo ir mokslo ministerijos ats
tovai), Užsienio lietuvių rėmimo cent
ro veikla. Jiems taip pat buvo pris
tatytas bendras TMID ir tautiškos 
kapelijos „Sutaras" projektas -
spalio pradžioje išleista lietu
vių tradicinių šokių DVD plokštelė 
bei knygelė „Kaip moku - taip šoku" 
su 24 tautiniais šokiais, jų aprašy
mais, gaidomis. 

Konferencijos dalyviai pristatė 
atstovaujamas mokyklas, aptarė 
etnokultūrinių renginių organizavi
mo ir kitus aktualius klausimus, 
darbo grupėse diskutavo kaip į lietu
viškojo švietimo procesą efektyviau 
įtraukti tėvus, vietos bendruomenę, 
dalinosi darbo patirtimi. Apiben
drindami renginį, dalyviai akcentavo 
gautų žinių bei tarpusavio bendravi
mo ir apsikeitimo patirtimi svarbą, 
džiaugėsi apsilankymais etnogra
finėse Dzūkijos vietose, kur susipaži
no su senovės lietuvių amatais, kitu 
kultūriniu paveldu, mokėsi tautinių 
šokių. 

Šiemet, be šios praktinės konfe
rencijos, TMID surengė seminarus 
užsienio lietuvių bendruomenių ži-
niasklaidininkams, naujai įsteigtų 
lituanistinių mokyklų vadovams 
ir mokytojams. Lietuvių Bendruome
nių sporto vadovams (kartu su Kūno 
kultūros ir sporto departamentu). 

Giedrius Sniukas 

http://www.seniorIifestvle
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Kviečiame dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Jubiliejiniame Kongrese 

P R O G R A M A 

SPALIO 20 D., PENKTADIENIS 7 VAL. V. 
Balzeko muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago 
Pabendravimo vakaras 

SPALIO 21 D., ŠEŠTADIENIS — MARIA GIMNAZIJOJE 
6701 S. Calrfomia Ave., Chicago • apatinėje salėje (įėjimas iš kiemo) 

10:00 vai . r. 
• Išeivijos apaštalavimas 

prel. Edis Putrimas, Lietuvos Vyskupų konferencijos įgaliotinis 

• Katalikiškos akcijos šimtmetis: istorinė apžvalga, 
žvilgsnis j ateitį 

• Bostono lietuviu patirtis: kaip buvo išgelbėta Šv. Petro 
parapija — Gintaras Čepas 

12:00 vai. p.p. Pietūs 

1:00 vai . p.p. 
• Katalikiškojo apaštalavimo XXI amžiuje iššūkiai ir 

galimybės: naujos evangelizacijos priemonės 
kun. Antanas Saulaitis, SJ • Lukas Laniauskas • 
ses. Pranciška • Rima Sidrienė 

GERA ŽINIA OPEROS 
M Ė G Ė J A M S 

• 

• Krikščioniškų bendruomenių šventovių padėtis: 
parapijos ir ateities paveldas — Žana Tarasevič, Lietuvos 
Respublikos ambasada • Mitdred Jagiella, Lietuvos Vyčių 
Lietuvos reikalų kom. pirmininkė • R. Žukaitė, Nevv York 
Aušros Vartų parapija 

6 VAL. V. POKYLIS — WILLOWBROOK BALLROOM 
8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 

Paremti Kataliku spaudos draugijos 
leidžiama dienraštį „DRAUGAS" 
• Garbės svečias — ambasadorius Stephen Mul! 
• Meninė programa: Liaudies šokiu ansamblis „Suktinis' 

SPALIO 22 D., SEKMADIENIS 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO BAŽNYČIOJE, Marquette Park 

10:30 vai. r. Šv. Mišios 
11:30 vai. r. Kongreso uždarymas parapijos salėje 

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA 
Lithuanian Roman Catholic Federation of America 

4545 West 63rd Street Chicago, Illinois 60629 
Tel. (773) 585-9500 • Fax (773) 585-8284 

E-mail: LRCFA@aol.com 

Švietimo premija 
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją" mokyto

jui, kuris ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. 
Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyve
nančių lituanistinių mokyklų mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švie
timo srityje, vadovėlių bei knygų leidime ir redagavime, ilgus metus dirbo 
arba tebedirba mokytojo/vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodžio 31 d. adresu: Lithuanian 
Educational Council, 1501 Valecroft Ave., Westlake Village, CA 91361. 
Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba. 

Švietimo premija 2001 m. buvo įteikta Jonui Kavaliūnui, 2002 m. -
Juliui Širkai, 2003 m. - Stasei Petersonienei, 2004 m. - Elenai Ruzgienei 
ir 2005 m. - Vidai Bučmienei. 

2006 m. Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių fondas. 

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas 

Čikagos Lietuvių opera gyvuos 
ir toliau 

Nors pavasarį prieš Čikagos 
lietuvių operos (ČLO) sukaktuvini, 
50 metų veiklą pažymėjusį, „Pilėnų" 
operos pastatymą buvo balsų, pra
našaujančių apie šio reto lietuvių 
muzikinio kolektyvo galimą baigtį, 
tai nepasitvirtino. Rugsėjo 15 d. 
vakare Čikagos lietuvių Jaunimo 
centre susirinkę ČLO kolektyvo na
riai pradėjo 51-uosius darbo metus. 
Šį sezoną nuspręsta statyti lengves
nio žanro kūrinį — Johann Strauss 
operetę „Vienos kraujas". Jau dabar 
numatoma, jog ją galėsime pamatyti 
2007 m. balandžio 22 d. įprastoje 
vietoje — Morton vidurinės mokyk
los auditorijoje Cicero, IL. Pasiren
gimai šiam renginiui jau pradėti. 

Daug pasikeitimu 
vadovybėje 

Reikia paminėti nemažus pasi
keitimus ČLO valdyboje bei muzi
kinėje srityje. Kolektyvo valdybos 
pirmininko pareigas pradėjo eiti Vy
tautas Radžius, kuris yra pirmi
ninkavęs ir anksčiau. 

Vyta u 13 s °adž'"J5 

Kalbantis su ligšioliniu pir
mininku Vaclovu Momkumi, išgir
dome tokį paaiškinimą: „Pareigose 
išbuvus 11 metų, norisi pailsėti ir 
padaryti pertrauką. Per tą laikotarpį 
pavargau, nors ir toliau liksiu ope
ros gretose, dainuosiu". Sis operos 
darbštusis veteranas pažymėjo, kad 
kolektyvo valdyboje yra ir daužau 
pasikeitimu. Dabartinėje valdyboje 
iš 9 narių net 7 yra vadinamieji 
„trečiabangiai", beveik visos mo-

terys. Be pirmininko V. Radžiaus 
valdyboje yra: Virginija Savrimienė, 
Birutė Mickevičienė, Elena Ablin-
gytė, Gražina Burneikienė, Egidijus 
Kancleris, Nelia Paulauskaitė, Dai
va Sabaliūnienė ir Rima Urbonavi
čienė. 

Vyrų vis dar trūksta 

V. Momkus sakė, kad ilgus me
tus išbuvęs šioje garbingoje pozicijo
je, iš dirigento pareigų pasitraukė 
Alvydas Vasaitis. „Vienos kraujo" 
operetei diriguos svečias iš tėvynės, 
muz. Vytautas Viržonis, jau anks
čiau dirigavęs ČLO. Viržonis, kaip ir 
iki šiol pagrindiniai solistai, atva
žiuos iš Lietuvos operos, be to, vyrų 
chorą papildys iš Lietuvos atvažiavę 
dainininkai. 

Kaip žinome, jau senokai ČLO 
chorui trūksta vyrų dainininkų. Į 
pirmąją šio sezono repeticiją rugsėjo 
15 d. atėjo trys naujos dainininkės, 
deja, naujų vyrų ir vėl nepasirodė nė 
vieno. Todėl vis dar laukiama naujų 
balsų (vyrų ir moterų), ir norintieji 
įsijungti į kolektyvą gali ateiti į 
repeticijas, vykstančias Jaunimo 
centro antrame aukšte. 

Artimos ateities renginiai 

Nors šio sezono premjerinis 
spektaklis dar toli, artėja kiti ČLO 
renginiai, skirti lėšų telkimui. Vie
nas tokių — tradicinis Operos po
būvis, įvyksiantis lapkričio 18 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Meninę programą jame atliks sol. 
Nida Grigalavičiūtė ir kt., dainuos 
operos choras. Toje pačioje salėje 
įvyks ir Naujųjų metų sutikimo 
renginys, kuriam jau dabar pra
dedama ruoštis. 

Operos vadovė kviečia visus 
buvusius bei esamus kolektyvo na
rius bei bičiulius atvykti į šiuos 
renginius. Tie, kurie negalės to pa
daryti, prašomi atsiųsti savo aukas 
ČLO valdybai. Naujas kolektyvo 
adresas: 7117 S. Mozart St., Chi
cago, IL 60629, tel. 773-737-0239. 
Čikagos Lietuvių operai yra brangus 
kiekvienas doleris. Svarbu pažymėti, 
kad aukas galima nurašyti nuo 
pajamų mokesčių. 

Nereikia aiškinti, kaip svarbu 
yra išlaikyti šį prieš daugiau negu 
pusšimtį metų įsteigtą kolektyvą, 
kuris yra visų lietuvių pasididžiavi
mas, nes kitos tautinės grupės nieko 
panašaus neturi. Todėl visų mūsų 
tautiečių dėmesys turi būti nukreip
tas j Čikagos Lietuvių operą ir jos 
gyvavimą. 

Edvardas Šulaitis 

Scena iš paskutiniojo Čikagos Lietuvių operos pastatymo. 
Jono Kuprio nuotr. 

mailto:LRCFA@aol.com
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AtA 
ELZBIETA KLEIZIENĖ 

DIMAITYTĖ 
Mirė 2006 m. spalio 12 d., 3 vai. popiet, sulaukusi 91 metų 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. 
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. 
Velionė bus pašarvota pirmadienį, spalio 16 d. nuo 9 vai. r. 

iki 11 vai. ryto Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. 
(ant kampo Richmond Ave.), Evergreen Park, iš kur a.a. Elzbie
ta bus palydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
11:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly

vauti atsisveikinime. 

Liūdintys artimieji 

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

A t A 
STEFANIJA JANČYS 

ŽILAITYTĖ 
Mirė 2006 m. spalio 12 d., 12:45 vai. popiet, sulaukusi 80 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseiniuose. 
Gyveno Shorewood, IL, anksčiau Orland Park, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Aleksas; duktė Dalia Hannapel su vyru 

Grant; sūnus Valentinas su žmona Lisa; duktė Audronė Coch-
ran su vyru Keith; anūkai Michael su žmona Lauren, Katrine 
su vyru Glenn, Jayne, Marissa, Lacey, Kris, Nicole, Alexander; 
proanūkai Addie, Kristina ir Kaidyn; sesuo Marytė Bakšienė su 
šeima Lietuvoje bei kiti giminės ir artimieji. 

Velionė bus pašarvota pirmadienį, spalio 16 d. nuo 4 vai. 
p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir antradienį, spalio 17 d. 
10 vai. ryto Mother Theresa Home, 1270 Franciscan Dr., Le
mont, kur 11 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK&SONS 
(LACKAVICIUS) 

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

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

A t A 
Pulkininkui 

ROMUI BILIŪNUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai NIJOLEI 
su šeima, seserims CECILIJAI MITKIENEI ir ZITAI 
SODEIKIENEI bei jų šeimoms. 

* 

Irena Kerelienė 
Jovita ir Raimundas Giliai 

Gintarė ir Kurt Thaus 
Dainė ir David Rosenbacher 

Albertas ir Lilė Kereliai 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Dlrectors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-80O-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

Palos-Gaidas 
F U N E R A L H O M E 

>«>» jm Lik.. * ^ 
9 ^ T * » 

L 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfaneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

• Spalio 15 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte, įvyks rašytojo Antano Vai
čiulaičio 100-mečio minėjimas. Minė
jime dalyvaus Kauno Maironio lietu
vių literatūros muziejaus Lietuvių 
išeivių skyriaus vedėja Virginija Pap
lauskienė, naujai išrinktas JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas Vytau
tas Maciūnas ir rašytojo duktė Joana 
Vaičiulaitytė-Buivienė. Ruošia JAV 
LB Kultūros taryba. 

• T ė v a s Antanas Saulaitis, SJ, 
naujasis Pal. J. Matulaičio lietuvių 
katalikų misijos dvasiškis ir adminis
tratorius, susipažins su misijos na
riais spalio 15 d., sekmadienį, po 11 
vai. r. šv. Mišių PLC didžiojoje salėje. 
Tėvą A. Saulaitį, SJ, pristatys tarybos 
pirmininkas Romas Fabijonas. Visus 
kviečiame atvykti. 

•Kun . Antanas Gražulis, SJ, au
kos šv. Mišias spalio 15 d., 1 vai. p.p. 
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, 
IN. Giedos choras, kuriam vadovauja 
ir vargonais palydi Revita Rudzevi
čienė. Visi kviečiami. 

•Lie tuvos Dukterų draugija spa
lio 15 d. 3 vai. p.p. „Camelot" pokylių 
salėje (8624 W. 95th Street, Hickory 
Hills) rengia „Rudens pietus". Bus 
skani vakarienė, loterija, muzikinę 
programą atliks Algimantas Bar-
niškis. Stalus ar pavienes vietas pra
šome užsisakyti Nameliuose (2735 W. 
71st. Street) arba tel. 773-925-3211 
budėjimo dienomis (nuo trečiadienio 
iki penktadienio) nuo 10 vai. r. iki 2 
vai. p.p. Kitu laiku skambinti tel. 
708-599-5727 arba 708-499-4845. 
Visi labai laukiami. 

•Spal io 15 d., sekmadienį, 12 vai. 
p.p. Jaunimo centro kavinėje vyks 
muzikinė popietė. Pianistas Rimtenis 
v 

Simulynas fortepijonu atliks S. 
Rachmaninov, F. Chopin, C. Debussy 
kūrinius. Centro valdyba maloniai 

kviečia apsilankyti kavinėje ir pasi
klausyti koncerto. 

• ALRK Moterų sąjungos 3-os 
kuopos susirinkimas įvyks spalio 21 
d., šeštadienį, 2:30 vai. p.p. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Kavutės nebus. Bus aptariami 
svarbūs reikalai. 

• L S S „Sietuvos" draugovės su
eiga įvyks spalio 28 d. 1 vai. p.p. PLC 
posėdžių salėje (anksčiau buvo skelb
ta spalio 21d.) Visos sesės ir jų vieš
nios kviečiamos dalyvauti. 

•Amerikos lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio 
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Maloniai kvie
čiame gydytojus ir visus kitus svei
katos priežiūros specialistus atvykti į 
šį renginį. Registracija tel. 773-434-
4545 (Skirmantė Miglinienė). 

• K a d nudžiugintų lietuvių vi
suomenę nauju operos ar operetės 
pastatymu, Čikagos Lietuvių operai 
reikalingos lėšos. Tuo tikslu lapkričio 
18 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje (5600 S. 
Claremont Ave., Chicago) rengiamas 
tradicinis Operos pokylis. Meninę 
dalį atliks operos solistė Nida Gri
galavičiūtė ir Operos choras. Čikagos 
ir apylinkių lietuviai kviečiami savo 
dalyvavimu puotoje prisidėti prie 
būsimo spektaklio pastatymo. Pa
vienes vietas ir stalus galite už
sisakyti tel. 708-439-6762 (Rima 
Urbonavičienė) arba tel. 708-429-
9764. Auka — 35 dol. asmeniui. 

•Atitaisymas. Žurnalo „Lithua-
nian Heritage" apžvalgoje įsivėlė 
klaida. Edmundo Kulikausko apra
šoma paroda vyko Vilniaus taiko
mosios dailės muziejuje, o ne Val
dovų rūmuose, kaip minima apžval
goje. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Toflfiree 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
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 

• Karaliaučiaus krašto lie
tuviškų mokyklų paramai per 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $150 Angelika Du
dėnas. $100 Jurgis Bendikas, Adelė 
Sakalienė. $60 Vytautas Graužinis. 
$50 Vytautas Juodka, Halina Plau-
šinaitis, Vytas Rašytinis, Ema Žio-
brienė. $40 Antanas ir Viktorija 
Valavičiai. $30 Aldona Aistis. $25 
Vytautas ir Aldona Čepėnai, Algi
mantas ir Stasė Damijonaičiai, Juo
zas ir Giedrė Končiai, Marija Reinie
nė. $20 Balys ir Elena Kondratas, 
Meilutė Kusak, Vacys ir Alfonsą 
Laniauskas, Birutė Navickienė. Dė
kojame visiems rėmėjams. „Kara
l iaučiaus krašto lietuvybei**, 
1394 Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

T e l . (773) 847-7747 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 63 rd STREET 

C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 
Te l . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

PRADĖTAS DRAUGO FONDO 
YPATINGAS RUDENS VAJUS -

NAUJOVĖ! 
Ruduo yra derliaus rinkimo 

metas. Šį rudenį Draugo fondo tary
ba skelbia naujovę ir nori sulaukti 
rėmėjų, naujų garbės narių, bet ypač 
naujų „Draugo" skaitytojų. Naujovė 
- kiekvienas asmuo, paaukojęs 200 
dol. ar daugiau, gaus nemokamą 6 
mėnesių kuponą - dovaną. Šią ver
tingą pusmečio prenumeratą auko
tojas galės paskirti - padovanoti bet 
kuriam naujam „Draugo" skaityto
jui. 

Draugo fondas dar turi gera
širdžių skaitytojų, kurie atsiliepia į 
skelbiamus fondų vajus. Supranta
me, kad Amerikos lietuviai yra labai 
apkrauti įvairiais prašymais ir grau
denimais iš organizacijų bei įvairių 
sąjūdžių. Organizacijos nuolat rekla
muojasi „Drauge". Be šio dienraščio 
visa organizacijų veikla sumažėtų, 
tačiau paramos laikraščiui iš jų kaip 
ir nėra. 

Tenka pripažinti, kad išeivijos 
gyvenimas keičiasi. Iš visuomeninio 
gyvenimo dėl senatvės ar mirties 
traukiasi vyresnioji karta, o jaunes
nės kartos lietuvių įsijungimas į 
skaitytojų gretas nepakankamas. 
Auga nepritekliai ir leidėjai dairosi, 
kaip padengti trūkumus. Tenka 

šauktis Draugo fondo talkos. Kur gi 
kitur prašyti? 

Nepaisant kritikos ir visų sun
kumų, „Draugas" stato paminklą 
išeivijoje. Ateityje „Draugo" veikla ir 
pastangos išlaikyti dienraštį gyvą 
dėl mūsų tautos ir išeivijos švieses
nės ateities bus įvertintos. Bus įver
tintas ir Draugo fondas. Kviečiame 
bent po truputį prisidėti prie šio 
ypatingo vajaus. Aukojasi redakcija, 
aukojasi leidėjai. 

Išeivijos organizaciniame visuo
meniniame gyvenime tradicinė tal
ka yra veiklos pagrindas. Visų mūsų 
organizacijų darbai, vadovavimas 
veiklai yra atliekami be atlyginimo, 
talkinant savanoriams. Jei mūsų 
visuomeninio darbo atlikėjams būtų 
mokamas atlyginimas, tam reikėtų 
bent kelių milijonų dolerių. Per 
dešimtmečius laiškų siuntimui vado
vauja Antanas Valavičius, atliekan
tis sįuntų grupavimą ir paruošimą. 
Taip ir šio spalio 9 d. išsiunčiant ru
dens vajaus laiškus dalyvavo nema
žai talkininkų. Visiems labai didelė 
Draugo fondo padėka. Be Draugo 
fondo paramos „Draugas" nebega
lėtų lankyti skaitytojų. 

Marųa Remienė 

Draugo fondo talkininkai. Sėdi (iŠ kairės): Elena Majauskienė, Aldona 
Lekeckienė, Viktorija Valavičienė, Rūta Jautokienė, Algis Čepėnas. Stovi (Iš 
kairės): Marija Remienė, Adelė Lietuvninkienė. Vitalis Lekeckas, Kazys 
Majauskas, Jurgis Vidžiūnas, Antanas Valavičius. 

Jono Kuprio nuotrauka 
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Spalio 21 d- 6 vai. v. 
Willowbrook Ballroom 
restorano salėje įvyks 

„Draugo" pokylis 
Garbės svečias ,,Draugo" pokylyje — Scephen Mftll, 
neseniai baigęs savo JAV ambasadoriaus kadenciją 

Lietuvoje, 

Bilietus platina ..Draugo" administracija 
(tel 773-585-9500) ir 

Vaclovas Momkus (tel. 773-925-6193), 

Galima užsisakyti pavienes vietas ar visą stalą. 

Maloniai kviečiame visus atvykti. 

SKELBIMU SKYRIAUS TEL 773 5B5 9500 




