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Pareigūnai: korupcija trukdo žmonėms gyventi 

Diskusijoje dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Povilas Malakauskas 
(k) ir Britanijos ambasadorius Colin Roberts. r ~ BaaroCELTAinuotr. 

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA) — metus, o pastaruosius trejus — net 
Tarptautinės nevyriausybinės orga- blogėja. 
nizacijos „Transparency Internatio
nal" duomenimis, korupcijos situaci
ja Lietuvoje negerėja jau ketverius 

„Korupcija yra blogai ne tik dėl 
to, kad ją draudžia įstatymai. Ko
rupcija trukdo žmonėms naudotis 

savo teisėmis. Jeigu veikia korup
cinė sistema, teisininkams, advoka
tams labai sunku padėti apginti pa
žeistas teises, nes tuomet negalioja 
teis iniai argumentai . Korupcija 
trukdo žmonėms gyventi", — sakė 
Žmogaus teisių stebėjimo instituto 
(ŽTSI) valdybos pirmininkas advo
ka tas Kęstutis Cilinskas. 

„Transparency Internat ional" 
Lietuvos skyriaus vadovas Rytis 
Juozapavičius žurnalistams tvirti
no, kad kova su korupcija Lietuvoje 
yra atsidūrusi aklavietėje, o didžiau
sia problema — ne blogi įstatymai, 
bet neveiksmingas jų įgyvendini
mas. 

„Mūsų įspūdis — kad politinis 
elitas pats yra gana korumpuotas ir 
stokoja valios išsiaiškinti, kas yra jų 
tikrosios vertybės. Mes siūlome poli
t ikams atkreipti dėmesį į jų pačių 
etiką, kurti modernią valstybės tar
nybą ir užtikrinti, kad specialiosios 
tarnybos galėtų panaudot i visas 
priemones asmenų, kurie laikomi 
korumpuotais, atžvilgiu. Įstatymai 
yra sukurti, bet jie neveikia", — sa
kė jis. 

Penktadienį „Pilietinio aljanso 
prieš korupciją" surengtoje diskusi-

/ / 

Lietuva tu r i 
slaptą „Su-27 

sistemą 
Vilnius , rugsėjo 30 d. (BNS) — 

Rusijos naikintuvo katastrofos Lie
tuvoje tyrėjai tarp nuolaužų rado at
pažinimo sistemą „savas - sveti
mas", tačiau nežinoma, ar šis įren
ginys veikiantis. 

Anot patikimo šaltinio, Rusijos 
naikintuvo „Su-27" katastrofos vie
toje Sakių rajone jau kitą dieną po 
katastrofos buvo rastas ir identifi
kuotas „savas-svetimas" įrenginys, 
kurio korpusas per lėktuvo sudu
žimą buvo smarkiai pažeistas. 

Anot patikimo šaltinio, katas
trofos priežastis tirianti tarpžinybi
nė komisija neketina šio įrenginio 
tyrinėti ir aiškintis, ar prietaisas 
veikiantis. 

Atpažinimo įrenginys „savas-
svetimas", NATO valstybėse vadina
mas IFF (Identification Friend or 
Foe), šaltinio teigimu, nors ir gali tu
rėti reikšmės kariniu požiūriu, ne
gali įtakoti orlaivių eismo taikos me
tu. 

„Taikos metu tiek kariniai, tiek 
civiliniai orlaiviai skrenda pagal iš 
anksto suderintus skrydžio planus, 
reikalaujama ne tik techninio, bet ir 
žodinio pilotų atpažinimo. Todėl 
prielaidos, kad turėdami slaptą ko
dą, orlaiviai gali apsimesti Rusijos 
lėktuvais neturi pagrindo", — sake 
gerai informuotas šaltinis. 

^ * Šeini 
nežinomų au to r ių laiškai 

- pagiežingi 

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) — 
Seimo nariams šią savaitę prabilus, 
kad reikėtų pateikti politinį Rusijos 
naikintuvo katastrofos vertinimą, į 
parlamentarų elektroninio pašto dė
žutes ėmė plūsti užgaulūs laiškai. 

Anot dienraščio „Lietuvos ry
tas", rusų kalba parašytuose laiš
kuose Seimo nariai raginami atsi
kvošėti, niekinama piloto Rusijai 
neišduodanti Lietuvos valstybė. 

„Kvailiai, galvojate, kad NATO 
tuojau pat puls jus ginti. Jums iki 
šiol į galvą net netoptelėjo paprastas 

klausimas — kurių galų jūs reikalin
gi NATO, jei neturite armijos, eko
nominės, karinės ir politinės galios? 
Jūs -Vakarams esate tik patrankų 
mėsa", — rašoma laiškuose Seimo 
nariams. 

Tokius tekstus gavo ir opozicijos, 
ir valdančiosios daugumos atstovai. 
„Oleg", „Maksim" — tokiais slapy
vardžiais pasirašė nežinomi siuntė
jai . 

Seimo Liberalų ir centro frakci
jos atstovas Algis Čaplikas gavo ke
lias Nuke l ta į 6 psl . 

Verslas ir vertybės — neatsiejami 
Vilnius, rugsėjo 29 d. (ELTA) — 

Principas „Pelnas bet kokia kaina", 
kuriuo vadovaujasi daugybėJ>endro-
vių, — seniai atgyvenęs ir turi būti 
keičiamas. Taip teigia Lietuvoje vie
šintis pasaulinio garso psichologas 
daktaras Frank Cardelle. 

Indėnų kilmės psichologijos 
daktaras su paskaitomis ir semina
rais apkeliavo visą pasaulį, tradi
cinės psichologijos metodus pratur
tino indėnų mokymu. 

Vilniuje pristatydamas antrąją į 
lietuvių kalbą išverstą knygą „Ere
lio skrydis", F. Cardelle supažindino 
skaitytojus su savitu netradiciniu 
psichoterapijos metodu, kurį sukūrė 
stebėdamas ilgametes psichoterapi
jos praktikos rezultatus, analizuoda-

F. Cardelle pristato savo knygą. 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr 

mas skirtingas teorijas ir nuo žmo
gaus neatsiejamus gamtos ciklus. 

Knygos autorius verslininkams 
primena tris paprastus dalykus, ku
rių reikia N u k e l t a į 6 psl . 

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

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

joje „Kiek dar reikia įstatymų ko
rupcijai pažaboti?" aptar ta sudėtin
ga korupcijos situacija Lietuvoje ir 
bandyta surasti t inkamus jos spren
dimus. Svarstyta naujų į s ta tymų 
priėmimo galimybė, taip pat efek
tyvesni jau esamų teisės aktų įgy
vendinimo būdai. 

Renginyje diskutavo ir Didžio
sios Britanijos ambasadorius Colin 
Roberts, Specialiųjų tyrimų tarny
bos vadovas Povilas Malakauskas , 
kiti šios tarnybos atstovai. 

Šiame 
numeryje: 

Kodėl pasikeitė 
„Draugo" išvaizda. 
Protų iš Lietuvos 
nutekėjimo problemos 
ir jų sprendimas. 
Naftai pasibaigus. 
Kas yra Sv. Rašto 
autorius? 
Šeštadieninis priedas: 
literatūra, mokslas, 
menas. 
•y 

Žinotina gamtos ar kitų 
nelaimių atveju. 
Draugo fondo rudens 
vajus. Šiluvos atlaidai 
Čikagoje. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St * Chicagc iL 60629 e-aaresas' iraua is@ateitis.org 

GYVENKIME, 
KURKIME, 

VEIKIME P E R K R I S T Ų 
ATSIŠAUKIMAS PRADEDANT 2005-2006 VEIKLOS METUS 

m. Siaurės Amerikos ateitininkų jubiliejinėje stovyk
loje klausėme savęs: Quo vadis, ateitininke, katalike, 
lietuvi? Atsiliepdami į šį klausimą, apsisprendžiame: 

Per Kristų gyventi. . . Kaip Jo paties gyvybė, iš Tėvo, taip pana
šiai ir mūsų gyvybė — Dievo Tėvo dovana mums. Atsidėkodami steng
simės, per Kristų savo gyvenimą Tėvui dovanoti. 

Per Kristų kurti... Mums, žmonėms, pavesta s ta ty t i pasaulį. Tuo 
labiau mums, ateitininkams, tenka puoselėti krikščionišką kul tūrą 
mūsų tautoje. Per Kristų Kūrėją — įkvėpimas, malonė ir visų mūsų 
kūrybinių pastangų palaiminimas. 

Per Kristų veikti... Žmonėms trūksta Dievo, Jo gėrio, dvasinių ir 
materialinių gėrybių. Veikdami per Kristų, r inks imės t inkamiausią 
veiklą, kad padėtume tiems, kurie stokoja tiesos, meilės, dvasinių ir 
materialinių gėrybių. Per Kristų veikti — tai su J u o ki t iems t a rnau t i . 

Po jubiliejinės stovyklos grįžtame į mūsų gyvenimo, veiklos ir kū
rybos lauką su nauju pasiryžimu tvirčiau įsijungti į a te i t ininkų eiles, į 
savo tautą, į Kristaus Bendriją. Tepaveikia mus Kr i s tus savo žodžiais: 
„Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane" (Jn 14, 6). 
Vieninteliu užtikrintu keliu — per Kristų — mes e iname pas Tėvą, 
kuris mus ir iššaukė gyventi, kurti ir veikti. 

Tad postovykliniams 2005-2006 veiklos metams skelbiame šį šūkį: 

,Gyvenkime, kurkime/ veikime per Kristui n 5 V 

Si programa buvo svarstyta ir 2 0 0 5 m. rugpjūčio 2 9 d . 
priimta Siaurės Amerikos ateitininku tarybos. 

kun. Kęstutis Trimakas, dvasios vadovas 
Nijolė Balčiūniene, pirmininke 

Petras Vytenis Kisielius, programos komisijos pi rmininkas 

Š.m. Jaunųjų ateitininku sąjungos vasaros stovykloje Dainavoje, jauniausi stovyk
lautojai su savo vadovais iš k vad Algis Grybauskas, Kajus Kavaliauskas, jonas 
Majauskas. Petras Rukšėnas, vad. Julius Kasniunas, Romukas Paulius, Juozas 
Mikulis, vad. Julytė Petkutė ir Gilius Aleksa. Nuot rauka Kazio Razgaičio. 
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Lietuvoje išrinkta nauja 
studentu valdyba ~ j 

Lietuvoje įvykusiame Studentų 
a te i t in inkų sąjungos suvažiavime 
buvo išr inkta nauja SAS Centro 
valdyba: pirm. Ingrida Daukšytė, 
Edi ta Gailiūtė, Renata SkardžiUtė, 
Ieva Šėrytė, Tomas Daukša. 

Interneto nuorodos 
Ne vienas skaitytojas yra klau

sęs, kur rasti ateit ininkams reikš
mingų interneto svetainių. Jau tur
būt visi, kurie naudojasi kompiu
teriu yra apsilankę ir susipažinę su 
Šiaurės Amerikos ateitininkų tin-
klavietę: w w w . a t e i t i s . o r g . Kitas, 
Andriaus Kurtinaičio labai gražiai 
tvarkomas tinklalapis skirtas Vil
niaus ateitininkams turėtų taip pat 
pat raukt i jūsų dėmesį: 
ht tp: /7vi lnius . a t e i t i s . l t 

Ypatingai aktual i tinkiavietė 
yra h t t p : / / w w w . b e r n a r d i n a i . l t . 
Vatikano radijo tinklalapis lietuvių 
kalba yra: h t tp : / /www.oecumene . 
r a d i o v a t i c a n a . o r g / l i t / i n d e x . a s p . 
Šiuose tinklalapiuose užtiksite nuo
rodas ir į kitas ateitininkų ir kata
likų bažnyčios interneto svetaines. 

„ReAkcija"— naujas 
užmojis tarp ateitininkų 

Ateitininkų federacijos vicepir
mininke Reda Sopranaitė praneša, 
kad per Studentų ateitininkų vasa
ros aKademya. Kaltanėnuose, sugal
vota iniciatyva skatinti ateitininkus 
vyresniuosius moksleivius, studen

tu- , sendraugius sekti Katalikų 
Bažnyčios bei Lietuvos gyvenimo 
įvykius, "uos vert int i , analizuoti. 
išroiKsti savo nuomone ir pasiūly
mus kit iems a te i t in inkams, o 
apsvarsčius pateikti savo mintis ir 
platesnei visuomenei. Tokias grupe
les nubarta pavadinti ,,ReAkcijos" 
cirh;: paprasčiau — ..Re'". 

..Re" grupelės palaikytojais 
sutiko būti prof. Vytautas Daujotis, 
Pe t r a s Plumpa, doc. Vytautas 
Radžvilas, Andrius Navickas, Gen. 
mjr. Jonas Kronkaitis. Šie asmenys 
sutiko retsykiais ateiti į „Re" gru
pele, pasidalinti savo mintimis, pro
fesionaliu požiūriu. 

N u o t r a u k o j e kun. Andriaus Vaitke
vičiaus kunigystės šventimų dieną, 
rugp. 21 d., prie Telšių Katedros. 
Gargždų ateitininkai, lydimi kuopos 
globėjos Kazimieros Sipienės, sveikina 
naująjį kunigą. Kun. Andrius buvęs 
Gargždų Šv. ark. Mykolo ateitininkų 
kuopos narys ir turbūt vienintelis iš 
pastaruoju metu [šventintų kunigų — 
aktyvus ateitininkas. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E LITHUANIAN WORLD WIDE DAiLY 

Pubiished daiiy except Sundays and Mondays, 
iegai Holidays, the Tuesdays foi!owing Monday 
observance of legal Hoiidays as vveil as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Scciety, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Te!.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, iL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 

Postmaster: Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, 1 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams$ 120.00 • 1/2 metų $65.00 

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

Metams$l 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

• 3 mėn $40.00 
Užsakant i Lietuvą: 

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

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

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

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

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

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už ikelbimų turini neatsako. 

Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsniu nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopija,. 
t 

E!-paštas: 
rastine@draugas org 

skelbimai@draugas org 

mailto:is@ateitis.org
http://www.ateitis.org
http://ateitis.lt
http://www
http://bernardinai.lt
http://www.oecumene
http://radiovaticana.org/lit/index.asp
mailto:redakcija@draugas.org


DRAUGAS, 2005 m. spalio 1 d., šeštadienis 

PROTŲ NUTEKĖJIMAS 
IŠ LIETUVOS 

PR. ĮONAS VALAITIS 

Šiame straipsnyje noriu iškelti 
lietuvių tauta i šiuo metu svarbų 
klausimą: kas darytina dėl protų 
nutekėjimo iš Lietuvos į užsienį ir 
koks būtų lietuvių išeivių bei Lie
tuvos vaidmuo, sprendžiant šį klau
simą. 

Dr Įonas Valaitis. 

G. e m i ^ -gruo-
Lietuviai, pasir 

mokratine teise, emigrav 
ja ir emigruos iš Lietuvos į jų 
pasirinktas užsienio šalis. Pirmoji 
gausesnė, 1905-ųjų metų, emigracija 
vyko dėl ekonominių ir politinių 
priežasčių, daugiausia paliesdama 
gausias Lietuvos žemdirbių šeimas, 
o taip pat lietuvius politikus, kovoju
sius prieš carinį režimą. 

Antroji, 1944 m., emigracija 
vyko dėl politinių priežasčių, palies
dama daugiausia Lietuvos inteligen
tiją, kuriai sovietinės okupacijos 
metu grėsė trėmimas į Sibirą ar 
kalėjimas, o taip pat lietuvius poli
tikus, kovojusius prieš nacistinę bei 
sovietinę okupaciją. 

Trečioji — dabartinė — emi
gracija, prasidėjusi po Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo (1990 m.) 
vyksta dėl ekonominių ir socialinių 
priežasčių, paliesdama daugiausia 
jaunesniąją lietuvių kartą, kuri , 
nepaisant emigracinės rizikos, ieško 
geresnio gyvenimo sau, savo šeimai 
ir yra nusivylusi Lietuvos vidaus 
politika, vis dar neišsprendusią ša
lyje klestintį nedarbą. 

LR Seimas, Vyriausybė ir prezi
dentas, pasisakydamas už Lietuvos 
valstybingumo išlaikymą, per pas
taruosius 15 m. ryškiai prisidėjo 
prie užsienio politikos įtvirtinimo, 
Lietuvai tapus NATO ir Europos 
Sąjungos nare. LR Seimas ir Vy
riausybė per būsimus 15 metų tu
rėtų ypatingą dėmesį atkreipti į 
Lietuvos vidaus politiką, mažinant 
nedarbą, skat inant investicijas ir 
sukuriant valstybinius-viešuosius 
darbus. Tam tikslui ekonominė pa
rama galėtų būti gaunama iš dife
rencijuotų progresyvinių mokesčių 
ir iš diferencijuotų nekilnojamojo 
turto mokesčių. Nedarbo sumažini
mas ir investicijos į darbščius lietu
vius, steigiančius žemės ūkio koope
ratyvus, informacines technologijos 
žinių pagalba kuriančius naują, 
šiems laikams pritaikytą, smulkiąją 
pramonę, pagal globalinės ekono
mikos galimybes įsijungiant \ pro
duktyvųjį verslą, yra svarbios ben
drinės priemonės. Šie bendriniai 
veiksniai turėtų sumažinti emigruo
jančių lietuvių skaičių ir jiems taip 
pat galėtų sudaryti galimybę grjžti 

atgal į Lietuvą. 
Šalia visų bendrinių priemonių, 

siūlome nedelsiant pradėti specifinę 
veiklą, nes protų, nutekančių iš 
Lietuvos į užsienį, skaičius jau sie
kia apie 300,000. Šis skaičius neturi 
didėti, nes tada keisis Lietuvos de
mografija, mažėjant lietuvių gyven
tojų skaičiui šalyje. 

Spec i f inės pr i emonės : 
1. dabar emigravusiems lietu

viams, įsigijusiems užsienio valsty
bės pilietybę, pasi l ikt i Lietuvoje 
įgytą Lietuvos pilietybę ir balsavimo 
teisę; 

2. lietuviams su moksliniu iš
si lavinimu ir pa ty r imu, Lietuvos 
akademinėms insti tucijoms pade
dant, sudaryti sąlygas ne tik tobu
linti mokslines žinias užsienio uni
versitetuose, bet, j iems sugrįžus į 
Lietuvą, dirbti Lietuvos akademi
nėse institucijose mokslinį darbą; 

3. medicinos darbuotojams (gy
dytojams, med. seserims ir kt.), Lie
tuvos ir pasaulio gydytojų draugi
joms remiant, padėti dirbti ir tobu
lintis savo specialybėje jų pasirink
tuose užsienio šalių medicinos cen
truose, o, j iems sugrįžus į Lietuvą, 
dirbti medicinos srityje; 

4. šiame informaciniame amžiu
je įsigijusiems kompiuterinį paty
rimą, pr i ta ikomą smulkioje pra
monėje ir versle, sugrįžus į Lietuvą, 
sudaryti sąlygas asimiliuotis Lietu
vos verslinėse ir smulkiosios pra
monės įmonėse; 

5. lietuviams žemdirbiams su
daryti galimybes įsidarbinti užsienio 
žemės ūkio kooperatyvuose ir, jiems 
įgijus patyrimą žemės ūkio tech
nologijoje, sugrįžus į Lietuvą, su
daryt i galimybę plėsti Lietuvoje 
ūkinius kooperatyvus. 

Užs ien io l i e t u v i ų rėmimo 
c e n t r a s 

Šiems t ik s l ams pasiekti LR 
Seimas, Vyriausybė ir Pasaulio lie
tuvių bendruomenė turėtų neati
dėliojant aktyviai prisidėti prie 
protų nutekėjimo į užsienį proble
mos sprendimo vienoje pagrindinėje 
institucijoje. Tokia institucija yra 
sudaryta švietimo ir mokslo minis
terijos pastangomis, pavadinta Už
sienio lietuvių rėmimo centru 
(ULRC), k u r i a m vadovauja dir. 
Tomas Žalandauskas . Be Užsienio 
reikalų ministerijos, centre turėtų 
dalyvauti dar šios ministerijos: So
cialinės globos, Sveikatos apsaugos, 
Finansų ir Žemės ūkio, paskirdamos 
po vieną atstovą, susipažinusį su 
protų nutekėjimo problema. Šiame 
centre nuo įsteigimo pradžios daly
vauja Pasaul io l ietuvių bendruo
menės pirm. Gabrielius Žemkalnis. 

ULCR v e i k l o s ga l imybės 

Siūlome ULRC dalyvaujantiems 
atstovams šias veiklos galimybes: 

1. Užsienio ministerijos atstovas 
per LR ambasadose ir konsulatuose 
specifiniais protų nutekėjimo rei
kalais besirūpinančius asmenis pa
laikyti ryšius su dabart iniais emi
grantais , padedant jiems legalizuo
tis užsienio valstybėse ir išlaikant 
Lietuvos pilietybę. Emigran tams 
grįžtant į Lietuvą, padėti įsigyti rei
kalingas vizas. 

2. Socialinės globos ministerijos 
atstovas turėtų skat int i dabartinius 
emigrantus grįžti į Lietuvą, sutei-

DANUTE BINDOKIENE 

Kodėl pakeitėme? 

Gavę šeštadieninį „Draugą", 
skaitytojai nustebs— užuot 
įprastinių 12 puslapių, net 

24! Ir dar ne viskas — puslapiai 
daug mažesni, „Draugo" formatas 
iš pagrindų pakeistas! Kas gi atsi
tiko, kad po 96 metų (tokią gar
bingą "sukaktį vienintelis lietu
viškas dienraštis, leidžiamas už 
Lietuvos ribų, kukliai paminėjo 
š.m. liepos mėnesio pradžioje) kaž
kas sugalvojo pakeisti laikraščio 
puslapių dydį? 

Sunku tiksliai — ir t rumpai — 
į tokį klausimą atsakyti, nes prie
žasčių daugiau, negu viena. Gal
būt pati svarbiausia, kad atėjo 
metas ir „Draugui" išsinerti iš „se
no kiauto" (tai prieš maždaug 
metus padarė Kanadoje leidžiami 
„Tėviškės žiburiai"), parodyti, kad 
net po tokio ilgo amžiaus galima 
keistis, ieškoti naujų formų ir ke
lių. O galbūt norėjome priminti 
savo vyresniojo amžiaus skaityto
jams, kad metų našta iš esmės 
nieko nereiškia, jeigu dvasia jau
natviška, jeigu nepasiduodame 
„sustabarėjimo sindromui". 

Galimybė pakeisti „Draugo" 
išvaizdą ats i rado, perkėlus jo 
spausdinimą į kitą spaustuvę (iki 
šiol dienraštis buvo spausdinamas 
tame pačiame pastate, kur veikia 
redakcija ir administracija). Pa
senusios spausdinimo staklės ne
galėjo puslapių nei sumažinti, nei 
padidinti, tad reikėjo laikytis seno
jo formato. Kitoie snaustuvėie tos 
problemos nebėra, todėl ryžomės 
padaryti pakeitimus. Kodėl spaus
dinimą perkėlėme ki tur? Visų 
pirma, finansiniais sumetimais , 
nes „Draugo" leidybos išlaidos kas
kart didėja ir reikia ieškoti išeičių. 
Antra, spausdinimo staklės yra 
tiesiog „muziejinės" (1957 m. jas 
pirko jau gerokai vartotas) ir nuo
lat genda. Kilo pavojus, kad vieną 
dieną jos visiškai atsisakys tar
nauti, o sulūžusių ar sugedusių 
dalių tokiai „prieštvaninei" apa
ratūrai nei su žiburiu neįmanoma 
rasti. 

Mūsų skaitytojams galbūt 
svarbu ne tiek dienraščio forma
tas, kiek jame spausdinama me
džiaga: ar numatoma ir didesnių 
turinio pasikeitimų? Iš esmės, ne. 
Neatsisakysime nuolatinių skyrių: 
laiškų, skautų, ateitininkų, tel
kinių, Žalianykščio, Čikagos bei 

apylinkių ir kitų. Jokiu būdu neat
sisakysime šeštadieninio priedo 
„Menas, l i teratūra, mokslas", nes 
tai vienintelis toks likęs už Lie
tuvos ribų — beje,*jis ypač vertina
mas ir Lietuvoje, net kai kurie 
svarbūs žurnalai pageidauja per
s ispausdint i jame paskelbtus 
straipsnius. Savaitraštis „Nemu
nas" (leidžiamas Kaune) ne kartą 
mūsų šeštadieninį priedą pavadino 
„tiltu t a rp Lietuvos ir užsienio 
lietuvių kultūros". Priedą tenka 
redaguoti man, o po vasaros atos
togų jį maketuoja Jonas Kuprys. 

Čia gera proga dar kar tą pa
minėti ir kitus redakcijos darbuo

tojus . Be vyr. redaktorės, yra dar 
du redaktoriai: Vladas Krivickas ir 
Vitalija Sireikis. Nors jie turi savo 
nus ta ty tą „veiklos lauką", bet, 
esant nedidelei darbuotojų grupei, 
reikalui iškilus, „visi d i rbame 
visus darbus". Dienraštį maketuo
ja Ina Stankevičienė. Korektūras 
skaito Dalia Sokienė ir Laima 
Apanavičienė — čia ir vėl nuolat 
vyksta „darbų pasidal inimas", 
jeigu reikia kažką pavaduoti ar 
kurį kitą darbą atlikti. Rinkėjos 
yra dvi: Ona Gintautienė ir Gra
žina Makauskai tė . Joms dažnai 
talkina Dalia Sokienė. J a u minė
jome Joną Kuprį, kuris oficialiai 
redakcijai nepriklauso, bet yra 
puikus kompiuterių specialistas. 
Tai labai svarbu, kai visa mūsų 
kompiuter inė sistema yra „pa
gyvenusi" ir laikosi tiesiog „Dievo 
malone" (na, ir Jono sugebėjimais). 

„Draugo" adminis t ra tor iumi 
nuo š.m. gegužės mėnesio tapo 
Vytas Paškus . Šiam darbui jis turi 
ir patyrimo, ir entuziazmo, tačiau 
turi ir pakankamai rūpesčių: pašto 
nepareigingumas, nuolatinė lėšų 
stoka ir kiti rūpesčiai t ikrai jį 
priverčia vikriai suktis , kad 
„Draugas" nepaskęstų tų rūpesčių 
pelkėse. 

Kaip kasdien antrojo puslapio 
kamputyje matote, „Draugą" lei
džia Lietuvių katalikų spaudos 
draugija — direktorių taryba, 
kuriai pirmininkauja Juozas Po-
likaitis (valdybos pirm. yra Marija 
Remienė). 

Artėdamas prie 100 metų su
kakties, „Draugas" jokiu būdu nė
ra senas — tik daug metų turi — o 
tie metai, juk nieko bendra neturi 
su dvasine gyvybe! 

kiant jiems socialinę apsaugą ir su
darant galimybę gauti įstatymais 
nustatytą pensiją. 

3. Finansų ministerijos atstovas, 
susipažinęs su protų nutekėjimo 
problema, turėtų rekomenduoti mi
nisterijai, kad ji remtų ULRC per 
tam tikslui sudarytą fondą, kuris 
turėtų gauti finansus iš LR Vyriau
sybės ir tam tikslui Europos Sąjun
goje veikiantį Marie Curie fondą. 

4. Žemės ūkio ministerijos atsto
vas turėtų padėti dabartiniams emi
grantams įsigyti patyrimą mecha
nizuotame kooperatyviniame ūkyje 
ir, jiems sugrįžus į Lietuvą, dirbti 
savo pasirinktoje specialybėje. 

5. Sveikatos apsaugos ministeri
jos atstovas galėtų sudaryti gali
mybes lietuviams emigrantams me
dicinos darbuotojams įsigyti paty

rimą užsienio valstybėse medicinos 
srityje ir skatintų juos sugrįžti į 
Lietuvą, sudarant galimybę dirbti 
savo specialybėje. 

6. PLB galėtų turėti su protų 
nutekėjimo problemomis susipaži
nusius asmenis kraštų bendruome
nėse, kur ie skatintų dabar t in ius 
emigrantus grįžti į Lietuvą. Pagal 
PLB s ta tutą , visi asmenys, save 
la ikantys lietuviais, emigravę į 
užsienio šalis, automatiškai tampa 
PLB nariais. Šalia pagrindinio PLB 
tikslo — lietuvybės išlaikymo už
sienyje — ji galėtų turėti labai svar
bų kitą tikslą: skatinti dabartinių 
emigrantų sugrįžimą į tėvynę. To 
tikslo siekdama, ji galėtų turėti savo 
leidinyje „Pasaulio lietuvis" specialų 
skyrių, nagrinėjantį protų nutekėji
mo problemas. Nukelta į 5 psi. 
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Šventas Raštas ir Jo autorius 
Kun. VIKTORAS RIMŠELIS 

Vienas žymiausių krikščionybės 
istorijoje faktų yra tas, kad Senojo ir 
Naujojo Testamento knygos visą 
laiką buvo priimtos ir laikomos 
šventomis knygomis. Jos laikomos 
šventomis, nes krikščionys tiki, kad 
jose telpa apreikštos tiesos, kurias 
tų knygų rašytojams įkvėpė Dievas. 
Tai kyla klausimas, iš kur mes ga
lime žinoti, kad Dievas davė rašyto
jui įkvėpimą ir kas tas įkvėpimas iš 
viso yra. 

Įkvėpimo žodis ateina iš paties 
Švento Rašto. Šv. Petras antrajame 
laiške rašo: „Ne žmonių valia buvo 
mums atnešta kada nors pranašystė, 
bet Šventosios Dvasios įkvėpti kal
bėjo šventi Dievo žmonės (2 Petr.l, 
2-1). Panašiai ir šv. Paulius antra
jame laiške Timotiejui sako, kad 
„Dievo įkvėptas Raštas yra naudin
gas mokyt, sudrausti, pataisyti, auk
lėti teisybėje" (2 Tim. 3, 16). O kurie 
raštai įkvėpti, galime žinoti taip pat 
tik iš apreiškimo, kuris pasiekė 
išrinktąją tautą ir paskui veikė 
krikščioniškąją bendruomenę — 
Kristaus įsteigtą Bažnyčią. Niekas 
šiandien, nors taikydamas visus 
istorinius metodus, negali sužinoti ir 
tiksliai pasakyti, kuris rašytojas 
buvo įkvėptas ir kuris ne. Ar Dievas 
kalbėjo per rašytoją, duodamas žmo
nijai apreiškimą, mes savo žmo
giškais metodais negalime patikrin
ti. Mes tik žinome, kokius raštus 
žydų išrinktoji tauta visoje savo 
tradicijoje laikė įkvėptais. 

Paskui kriškčioniškoji bendruo
menė — Kristaus įsteigta Bažnyčia 
— perėmė tas Senojo Testamento 
knygas ir laikė jas šventomis, nes 
tiki, kad jose telpa Dievo apreikšta
sis žodis. Šį* savo tkėjimą ji yra 
pagrindusi Kristaus ir apaštalų mo
kymu. Apreiškimo pilnumas įvyko 
po Įskūnijimo paslapties, kai pats 
Dievas, tapęs žmogumi, prabilo į 
visą žmoniją. Jo žodis yra Dievo 
žodis ir Dievo apreiškimas. 

Kristus priėmė visas švento 
Rašto knygas, kaip Dievo įkvėptas. 
Jis jas vadino bendru žodžiu — raš
tais, visiems suprantant, kad tai 
reiškia visas tas knygas, kurios žydų 
tradicijoje buvo laikomos įkvėpto
mis. Senojo ir Naujojo Testamento 
raštai yra cituojami apie 300 kartų. 
Kristus skelbė ir save laikė Senojo 

Testamento pratęsimu ir jo visų ap
reiškimų išsipildymu. Daugeliu 
atvejų Jis kalbėjo ir veikė, kad įvyk
tų Raštai. Todėl Kristus liudija, kad 
Senajame Testamente per rašytojus 
kalbėjo Dievas, kurio valią, Dangaus 
Tėvo valią, turėjo Jis įvykdyti. Nau
jojo Testamento evangelijose dau
geliu atveju yra pastebėta, kad visa 
tai atsitiko, kad įvyktų, kas Vieš
paties pasakyta per pranašą (Mt. 1, 
22). Pats Kristus ir paskui apaštalai 
skelbė, kad Senojo Testamento šven
tosios knygos talpina Dievo ap
reikštą žodį. Todėl Kristus ir apašta
lai laikė jas šventomis. 

Kas yra tas dieviškas įkvėpi
mas ir kaip jis reiškėsi rašiančiajam 
Šv. Rašto mintis, niekas turbūt tik
sliai nusakyti negalės. Senovėje 
žydų filosofas Filonas Aleksand-
rietis, Kristaus amžininkas, pirmas 
istorijoje bandė aiškinti pranašams 
duoto įkvėpimo apraišką, palygin
damas ją su religiniu entuziamu. 
Tai būtų ypatinga, iš Dievo gauta, 
religinė nuotaika. O žydų rabinai 
mokė, jog Dievas į Šv. Rašto rašyto
jus taip artimai veikė, tarsi visus 
žodžius būtų padiktavęs. Ši nuo
monė vėliau krikščionybės eroje bu
vo priimta protestantų bendruome
nėje. Kai kurie XVI šimtmečio teolo
gai skelbė, kad šventųjų knygų auto
riai rašė, kaip ir visi kiti, be ypatin
go Dievo įsiterpimo. Tik paskui tos 
knygos Šv. Dvasios buvusios apro
buotos kaip šventos ir neturinčios 
religinių klaidų. Visos šios rūšies 
istorijos buvo atmestos Pirmame 
Vatikano visuotiniame Susirinkime. 

Katalikų Bažnyčioje priimta yra 
šv. Tomo Akviniečio nuomonė. Šv. 
Tomas Dievo įsiterpimą į Šv. Rašto 
autorius aiškina dviejų veikėjų prie
žastingumu, kurių vienas yra pag
rindinė priežastis, o kitas veikia 
kaip įrankis. Tuo būdu Šv. Rašto 
pagrindinis autorius yra šv. Dvasia, 
o rašytojas — jos įrankis. 

Šventųjų knygų redagavime 
įvyko vienintelė ir ypatinga žmoni
jos istorijoje apraiška, nes veikė dvi 
priežastys — Dievas ir žmogus. Šią 
psichologinę paslaptį šv. Tomas 
Akvinietis pristatė ir aiškino pagal 
įrankio veikimo būdą. Pvz., meni
ninkas, piešdamas paveikslą, naudo
jasi įrankiais, bet gautas paveikslas 
yra menininko nuosavybė, ir tas 
menininkas yra paveikslo autorius. 

T. Wolfe romanas bus be pavadinimo 
Amerikoje ruošiamasi leidybi

niam eksperimentui — naujausią 
rašytojo ir žurnalisto Tom Wolfe 
romaną „I am Charlotte Simmons" 
ketinama išleisti minkštais virše
liais, ant kurių nebus matyti knygos 
pavadinimo, tik milžiniškomis rai
dėmis išspausdintas autoriaus var
das bei pavardė. 

Ant knygos, pasakojančios apie 
seksualiniais rūpesčiais persunktą 
studentišką gyvenimą prestižiniame 
Jungtinių Valstijų universitete, 
minkštų viršelių bus matyti tik T. 
Wolfe vardas ir žalia suknele vil
kinčios merginos atvaizdas, tikriau
siai simbolizuojantis romano heroję 
Charlotte Simmons. 

„Tom Wolfe vardą mes veikiau 
naudojame kaip prekes ženklą, o ne 
kaip knygos pavadinimą. Jis pats 
yra tapęs ikona". — teigė Tanya 
Farrell. leidyklos ,,Picador USA" 
reklamos skyriaus direktore. 738 
puslapių knygą, kurioje 74 metų 

rašytojas mėgina prasiskverbti į 
Amerikos universitetų studentų pro
tus, ši leidykla spausdina daugiau 
kaip 2 mln. egzempliorių tiražu. 

Ketvirtajame knygos viršelyje 
pateikti atsiliepimai apie romaną, 
bet jo pavadinimas neminimas — jį 
galima rasti priešlapyje. 

Išleistas kietais viršeliais, šis 
romanas buvo parduotas daugiau 
kaip 775,000 egzempliorių tiražu ir 
tarp 2004 metais labiausiai pirktų 
knygų užėmė 11-ąją vietą. Tačiau 
kritikai apie kūrinį atsiliepė prieš
taringai ir stebėjosi, kodėl autorius, 
kurį išgarsino debiutinis romanas 
„Bonfire of the Vanities", negalėjo pa
rašyti knygos apie suaugusiuosius. 

Buvęs laikraščio „The VVashing-
ton Post" korespondentas T. Wolfe, 
laikomas „naująja žurnalistika" va
dinamo stiliaus pradininku, taip pat 
yra parašęs knygą „The Right 
StufH. pasakojančią apie JAV kos
moso programą. „Reutersw-BNS 

Giovanni Beliini. 'apie 1430 m.}. ..Kristus laimina' 

Tačiau nepasaKy?;, ka:: ;ra~K;a: jam 
nebuvo reikalingi ir kad neveikė 
drauge su menininku. Taigi, atliktas 
darbas priklauso abiems priežastims 
— pagrindinei ir įrankinei, bet lygia 
prasme. 

Jeigu šį aiškinimo būdą pri
taikysime įkvėpimo klausimui 
spręsti, tai Dievas bus Šv. Rašto pa
grindinis autorius ir pagrindinė 
priežastis, kuri rašantįjį iškelia už 
šio gamtinio pasaulio galimybių, 
antgamtiškai apšviečia jo psichines 
galias, kad įvyktų darbas, neprieina
mas žmogiškam pajėgumui. Šitoks 
Dievo įsiterpimas reiškia žmogaus 
psichinių galių, jo proto, valios iš
kėlimą aukščiau žmogiškosios pri
gimties. Apreiškimo kelyje kitokio 
susitikimo antgamtės su gamtiniu 
žmogumi nė negali būti. 

Negalima tvirtinti, kad dėl tokio 
Dievo veikimo šventajam rašytojui 
yra nereikalingos žmogiškos pastan
gos. Šv. Lukas, pradėdamas rašyti 
Evangeliją, prisipažįsta, kad rū
pestingai ištyrė viską nuo pat 
pradžios, kad galėtų iš eilės viską 
aprašyti. Taigi Lukas tyrinėjimo 
visą Jėzaus Kristaus istoriją. Bet ir 

:ok:arae tyrinėjimo darbe turi būti 
Dievo ypatingas veikimas, kad ne
įvyktų klaida, kuri.galėtų apreikš
tas tiesas padaryti ne autentiškomis 
Dievo tiesomis. Perduodant die
viškas tiesas žmogišku būdu, iš 
Dievo pusės reikia, kad rašytojo 
valia būtų fiziškai pajudinta, nes 
kitaip Dievas nebūtų įkvėptųjų 
knygų tikrasis autorius. Žinoma, 
Dievas veikia į valią, nepažeisdamas 
jos laisvės, ir rašytojas visai gali 
nepajusti, nors visą laiką jis bus 
Dievo veikimo įtakoje. 

Antrajame Vatikano Susirin
kime įkvėpimo klausimas buvo 
svarstomas ir dogminėj konstitucijo
je. Apie apreiškimą sakoma: „Kas 
šventajame Rašte surašyta ir skel
biama, yra Dievo apreikšta ir pa
rašyta šventosios Dvasios įkvėpimu" 
(nr. 111). O šventųjų knygų rašytojo, 
kaip įrankio Dievo rankose, vei
kimą šitaip nusako: „šventosioms 
knygoms parašyti Dievas pasirinko 
žmones, kuriuos panaudojo su jų 
sugebėjimais ir galiomis, kad, Jam 
veikiant, juose ir per juos, jie kaip 
tikri autoriai surašytų visa tai ir 
tik tai. ką Jis norėjo" (nr . l l ) . 

JAV MOKYS IR APRŪPINS LIETUVOS 
PASIENIO TARNYBĄ 

JAV Energetikos departamento 
Nacionalinės atominės saugos ad
ministracija (NNSA) už JAV Vals
tybės departamento Eksporto kon
trolės ir sienų apsaugos (EXBS) pro
gramos lėšas rugsėjo 28-29 d. Lie
tuvos muitinės pareigūnams suren
gė kursus. Pareigūnai buvo mokomi, 
kaip atpažinti jautriųjų metalų 
lydinius, kurie gali būti panaudoti 
kuriant masinio naikinimo ginklus 
arba pritaikyti kitiems nekomerci
niams tikslams. 

NNSA taip pat suteiks reikiamą 
įrangą — du rankinius Innov-X 

vamzdinio tipo Alpha serijos prie
taisus ir pademonstruos jų naudo
jimą darbo vietoje. Tai standartinė 
technika metalų tyrimui. Dviejų 
tokių prietaisų vienetų vertė yra 
apie 54,000 JAV dolerių. 

Ši technika ir mokymai padės 
Lietuvos muitinės pareigūnams už
tikrinti valstybės sienų integralumą, 
užkirsti kelią galimiems jautriųjų 
metalų gabenimo atvejams, taip pat 
leis patvirtinti metalų muitų dek
laracijas. 

JAV ambasados 
pranešimas 
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JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkšt ienė 
2711 We$t 71 Street. 
Chicago, !L 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^36^6906 

ŽINOTINA GAMTOS 
NELAIMĖS ATVEJU 

Visų mintyse ir akyse dar labai 
gyvi tragiškieji uraganų „Katrinos" 
ir „Ritos" vaizdai. Žiniasklaida daž
nai primena, kad reikia būti pasi
ruošus galimoms gamtos nelaimėms, 
kaip potvyniai, gaisrai, audros, 
sniego pūgos ir kita. 

Siūloma turėti planą, kad žmo
nės namuose galėtų išgyventi keletą 
dienų be vandens, elektros ar tele
fono. Svarbu yra nustatyti susitiki
mo vietą, jei reikia apleisti namus. 

Šeima turėtų nutarti, kur su
sitinka ne per toliausiai nuo namų, o 
jei reikia apleisti apylinkę, visi 
šeimos nariai turėtų žinoti vietą, kur 
susitiktų ir tos vietos telefono nu
merį. Jei vietinis telefoninis sujungi
mas neveiktų, pasirinkti ryšį (kon
taktą) kitoje valstijoje, per kurį būtų 
galima susisiekti. Tolimų distancijų 
telefonai kartais veikia geriau, negu 
vietiniai. 

Amerikos Raudonasis Kryžius 
duoda keletą patarimų, kaip pa
siruošti, jei gresia gamtos (ar kuri 
kita) nelaimė: 

Patariama turėti vandens at

sargų saugiuose plastikiniuose in
duose. Kiekvienam suaugusiam 
asmeniui skirti mažiausiai 2 kvortas 
geriamo vandens vienam virimui ir 
apsiprausimui (sanitariniams rei
kalams). Karštam orui esant, van
dens reikia daugiau. Vaikams, mai
tinančioms motinoms ir ligoniams 
reikia daugiau vandens. 

Atsargų patariama turėti ma
žiausiai trims dienoms. Į tas atsar
gas įeina ir negendantis, paruoštas 
valgyti maistas, pvz., mėsos, vaisių, 
daržovių, sulčių skardinės. Turėti ir 
energiją teikiančio maisto, vitaminų, 
kūdikių maisto, jei yra kūdikių 
šeimoje. 

Svarbu turėti ir pirmos pagalbos 
dėžutę su įvairiais tvarsčiais, ran
koms valyti sanitarinių priemonių, 
plastikines pirštines, antibakterinių 
tepalų (oitments), vaistų nuo skaus
mo, nuo vidurių paleidimo ir pan. 
Labai svarbu yra turėti receptinių 
vaistų. 

Patariama turėti: rankšluos
tinio popieriaus, muilo, „liąuid deter-
gent", „chlorine bleach", plastikinių 

maišų, radijo aparatėlį, šviestuvą 
(flash light), bateriją, priemonę 
atidaryti maisto skardinėles (me
chaninę); popierines, plastikines 
lėkštes, peilius, šakutes, šaukštus. 
Patariama turėti ir pakankamai 
plastikinių dėžių (storage contai-
ners) reikalingų daiktams susidėti. 
Daug čia suminėtų dalykų turima 
namuose, tik reikia juos surinkti. 

Patariama būti pasiruošusiems 
pabuvoti ir laukę esant blogam orui. 
Visi šeimos nariai turėtų tvirtus 
batus ir aprangą nuo lietaus, šiltus 
apatinius rūbus, kepures, pirštines, 
saulės akinius, papildomai apklotų 
ir miegamų maišų; turėti rūbų 
pasikeitimui. 

Reikia žinoti, kur yra šeimos 

svarbūs dokumentai. Jei reikia ap
leisti namus ilgesniam laikui, pa
tariama turėti grynų pinigų; pasi
imti raktus, kredito korteles, banko 
informaciją, vaistus, akinius, že
mėlapį, nurodantį saugius kelius, ar 
saugią pastogę (shelter). 

Patariama padaryti reikalingų 
nelaimės atveju daiktų sąrašą ir jį 
laiks nuo laiko peržiūrėti, papildyti. 
Daugiau patarimų galima rasti 
internete www.redcross.org. 

Krautuvėse* irgi galima rasti 
„First Aid and Emergency Starter 
Kit". „Target" siūlo tai už 29.99 dol., 
iš kurių 10 dol. atiduos Raudonajam 
Kryžiui ateinančių metų bėgyje. 

(Parengta pagal amerik. ži
niasklaida) 

PROTŲ NUTEKĖJIMAS IS LIETUVOS 
Atkelta iš 3 psl. 

Šį svarbų žurnalą turėtų remti 
ULRC, kad tuo būdu būtų užtikrin
tas žurnalo platinimas tarp dabar
tinių emigrantų. 

7. LR Seimo atstovas, ULRC 
atstovaudamas didesniosioms Seimo 
frakcijoms rotaciniu principu, turėtų 
supažindinti Seimą su grįžtantiems 
dabartiniams emigrantams nepa
lankiais mokesčiais, nes grįžtantieji 
šiuo metu ne tik moka mokesčius 
užsienio valstybėse, bet ir nediferen
cijuotus mokesčius Lietuvoje už gau
tas pajamas užsienyje. Ši dvigubų 
mokesčių sistema turėtų būti pa
keista, nes emigranto sugrįžimas į 
Lietuvą yra labai reikšminga inves

ticija į Lietuvos ekonominį, politinį 
ir kultūrinį gyvenimą. 

Kaip anksčiau buvo paminėta, 
turėtų Lietuvoje būti viena pagrin
dinė lietuviams emigrantams remti 
institucija, t.y. Užsienio lietuviams 
remti centras, kurį sudaro Švietimo 
ministerija, Pasaulio lietuvių bend
ruomenė ir Tautinių mažumų bei 
išeivijos departamentas. Centras 
veikia pagal savo statutą su vienu 
tikslu: sumažinti protų nutekėjimą 
iš Lietuvos. ULRC turėtų būti fi
nansiniai ir moraliniai remiamas LR 
Vyriausybės bei visų lietuvių, sie
kiant sumažinti protų nutekėjimą iš 
Lietuvos į užsienius. 

Gal ir kunigaikštienė Prunskienė turėjo tiesos 
sakydama: „Be Jelcin nebūtų ir nepriklausomos 
Lietuvos". 

Susipažinkime su miestu. Maskva didelis, per 8 
milijonus gyventojų turintis skruzdėlynas. Jo 

centre dominuoja Kremlius, kurį supa Aleksandr 
vardo sodai vakaruose ir Raudonoji (Krasnaja 
ploščiad) aikštė iš rytų. Rusiškai žodis „krasnaja" 
reiškia ne tik „raudona", bet ir „graži". Miestas, 
nors ir senas, gana gerai išplanuotas. Kremlių 
supa keturi pagrindiniai gatvių žiedai. Pirmas, 
apie 1-1,5 km nuo Kremliaus, yra Bulvarų 
(Bulvarskoje) žiedas, po to tolesnis Sodų (Sa-
dovskoje) žiedas, nieko bendra neturįs su sodais, 
be tik su daugybe valstybių įstaigų ir daugia
aukščių gyvenamųjų namų. Už jo eina Stalin 
laikais statyti dideli, bet nuobodūs, pastatai. Dar 
toliau — Išorinis (Naružnoje) žiedas, sudarąs 
miesto ribas. Iš tų žiedų, kaip rato stipinai, tie
siasi gatvės, kurios už miesto pavirsta plentais į 
visus Rusijos kampelius. 

Viename tokiame kampelyje, toli nuo Mask
vos, rytiniame Sibire, prie pat Beringo sąsmau
kos, gyvena maža čiukčių tautelė (vos 14,000 
žmonių), kuriuos rusai laiko truputį „trenktais". 
Todėl kiekviena proga iš rusų, ypač iš save protin
giausiais laikančių maskviečių, girdėjom nemažai 
anekdotų apie čiukčias. Panašių, kaip Amerikoje 
anuomet girdėdavom apie lenkus. 

Skris čiukčia į Maskvą. Įlipa į lėktuvą porelė 
ir prašo jo pasikeisti vietom, nes porelė nori sėdėti 
kartu. Kaip jo neprašė, čiukčia nesutinka pereiti į 
kitą lėktuvo pusę. Ateina lėktuvo palydovė, ir po
relė jai skundžiasi, o palydovė, nusišypsojo, ir čiuk
čia kažką pakužda į ausį. Čiukčia staiga pašoka ir 
užleidžia savo vietą porelei. Po kiek laiko paten
kintas, bet smalsus rusas klausia palydovės: „Ką 
tu jam pasakei, kad jis sutiko persėsti į kitą lėk
tuvo pusę?" „Pasakiau čiukčiai, kad tik ana lėktu
vo pusė skris į Maskvą". — nusijuokė palydovė. 

Kitas čiukčia nori būti rašytoju. Atema į uni
versitetą, o profesorius abejoja, ar jis pasiruošęs 
tokiom studijom. Klausia: !TAr esi skaitęs Tolstoj?" 
Čiukčia: „ne", ar skaitei Turgenev, ar skaitei Puš-
kin, o čiukčia vis atsako „ne". Pagaliau, kantrybės 
netekės, j is sušunka: „Aš noriu būti rašytoju, ne 
skaitytoju". 

Mėgsta rusai ir iš savęs pasijuokti. Atvažiuoja 
į Londoną rusų sportininkų grupė. Po sutiktuvių 
vakarienės šeimininkai anglai kviečia sporti
ninkus rusus ką nors padainuoti, atsargiai juos 

TRYS BUVUSIOS 
RUSIJOS SOSTINĖS 

ALEKSAS VITKUS 
Nr.20 

perspėdami, kad praleistų visus negražius 
žodžius. „Jei tokių būtų, — sako anglai, — užuot 
jų dainuokite 'liūlia, liūlia' ". Rusai sutiko, ir 
penkias minutes traukė: „Liūlia, liūlia". 

Dar prie sovietų, rusas perka automobilį. 
Surašo visus dokumentus, ir pardavėjas jam 
pagaliau sako: „Ateik už penkerių metų, kovo 25 
d., ir gausi mašiną", o žmogelis klausia: „Iš ryto, 
ar vakare?" Nustebęs biurokratas klausia jo: 
„Koks skirtumas, juk tai bus už penkerių metų?". 
„Bet man po pietų tuomet prižadėjo atsiųsti san
techniką pataisyti mano tualetą. Aš nenoriu to 
paskyrimo atidėti", — aiškina pirkėjas. 

Kremliaus grožybės 

Pirmiausia apžiūrėjom Kremlių, Rusijos, Mask
vos ir net buvusios Sovietų Sąjungos širdį bei 

nervų centrą. Pats Krem-lius apsuptas aukšta (iki 
20 metrų aukštumo) 2,5 km ilgumo, netaisyklin
gos trapecijos, beveik tri-kampio formos, mūro ak
menų siena, kuri kai kur 
pasiekia net šešių metrų 
storumą. Ant sienos stovi 
20 bokštų, kurių kai kurie 
turi įėjimą ar įvažiavimą į 
patį Kremlių. Pats žymiau
sias yra Spasskaja (Išga
nytojo) bokštas, didingai ste
bintis netoliese esančią Šv. 
Vasilijaus bažnyčią ir visą 
Raudonąją aikštę. Per jo 
vartus caras iškilmingai 
įvažiuodavo į Kremlių. 
Bokštas buvo pastatytas 
1491 m. italo architekto 
Solari. 1585 m. bokšte buvo 
įmontuotas laikrodis, kuris 
skambina valandas ir iki 
šiol. Laikrodis, kartu su jį 
varančiais svoriais, sveria 
25 tonas. Bokšto viršuje 

tupėjo dvigalvis carų erelis, kurį 1935 m. Stalin 
pakeitė didžiule raudona žvaigžde, po dvejų metų 
ją dar papuošdamas rubinais. 

v 

Žiūriu į tą žvaigždę ir prisimenu istoriją, kaip 
čia, toje pačioje Raudonojoje aikštėje esą stovėjo 
prez. Reagan ir stebėjosi, matydamas tiek daug 
nusigėrusių rusų. „Pas jus daug girtų ir prie Bal
tųjų rūmų", — atkirto kartu su Reagan stovėjęs 
Gorbačiov. „Gerai, — sako Reagan, — jei tikrai 
taip, tai leidžiu tavo agentams Vašingtone šauti į 
kiekvieną nusigėrusį ir svyrinėjantį žmogų". Ry
tojaus dienos „Washington Post" pirmajame pus
lapyje pasirodė didžiulė antraštė: „Nežinomi nu
sikaltėliai iššaudė visą sovietų ambasados štabą". 
S t o v i m e eilėje, vėjas pučia, šalta, nors šiandien 

pranašauja „šiltą" dieną, net iki 60 laipsnių F. 
Pasakojame vienas kitam rusiško gyvenimo anek
dotus, o jų yra daug, ypač apie stagnacija pasižy
mėjusį Brežnev. Sako, atidarant 1980 metų pa
saulinę olimpiadą Maskvoje, Brežnev pradėjo sa
vo kalbą, pamažu sakydamas: „Noriu pasveikinti 
atvykusius o—o—o—o—o, ir palinkėti..." Čia jį per
traukė patarėjai, sakydami: „Drauge Leonid 
Iljičovič, tai tik olimpinis simbolis, ne mūsų svečių 
vardai". Kai vienas užsienio žurnalistas paklausia 
Brežnev, koks jo mėgstamiausias užsiėmimas, 
partijos vadas atsako: „Aš mėgstu rinkti anekdo
tus, apie save". „Ar jau daug jų surinkote?", — 
paklausė jo, o Brežnev, truputį pagalvojęs, sako: 
„Taip, užtektų pripildyti tris ar keturius gulagus". 

Bus daug iau . 

Šv. Vasilijaus soboras — Maskva. 

http://www.redcross.org
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Lukiškių kalė j imo pr iž iūrėtojų 
darbo sąlygos — nežmoniškos 

Seimo nariams — pagiežingi 
nežinomų autorių laiškai 

Lukiškių iz o. i d i c n u s - K a.. e -•: m a s. 

• Vi lnius , rugsėjo 30 d. BNS — 
Lukiškių tardymo izoliatonaus-kale-
jimo prižiūrėtojai išties dirba ne
žmoniškomis darbo sąlygomis. 

Tai patvirtino Kalėjimų departa
mento komisijos atl iktas patikrini
mas. Jo išvados bus perduotos Tei
singumo ministerijai. 

Komisijos išvadose patvirt inta, 
kad dalis anksčiau žiniasklaidoje pa
teiktų faktų apie net inkamas prižiū
rėtojų darbo sąlygas pasitvirt ino, 
pranešė Kalėjimų depar tamento 
atstovas spaudai. 

Nustatyta , kad įstaigos vadovy
bė nesiėmė reikiamų priemonių mi
nimoms problemoms spręsti, buvo 
rasta teisės aktų pažeidimų. 

Siekiant nustatyt i atsakomybę 
dėl kitų Lukiškių tardymo izoliato
riaus-kalėjimo veiklos tikrinimo me
tu atskleistų t rūkumų, iki spalio 12 
dienos bus atliktas tarnybinis tyri
mas. 

Apie sunkiomis sąlygomis dir
bančius kalėjimo prižiūrėtojus buvo 
rašoma Lietuvos Ikiteisminio tyrimo 
įstaigų profesinės sąjungos interne-
tiniame tinklalapyje, vėliau remda
masi šia informacija pareigūnų dar
bo sąlygas aprašė žiniasklaida. 

Buvo rašoma, kad sargybos 
bokštelyje dirbančių asmenų neper
traukiamo darbo laiko t rukmė iki 
šiol siekia 12 valandų. Papildomos, 
pietų, specialiosios pertraukos tebu
vo tik vizija, kuri tik nuo praėjusio 
mėnesio po ilgų profesinės sąjungos 
ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus-
kalėjimo vadovų derybų priartėjo 
prie realybės — nuo šiol pareigūnai 
turi galimybę vieną valandą per 12 
darbo valandų palikti iš išorės užra
kinamą būdelę. 

Profsąjungos atstovai sako, kad 
netgi šauktiniai kariuomenėje pos
tuose keičiami kas 2 valandas. 

Eltos nuotr. 

Analizuojant pareigūnų darbą 
stebėjimo ooKšteliuose, paaiškėjo, 
kad bokšteliai y ra įtvirtinti kalėjimo 
tvoros aukštyje, jų plotas — apie 4 
kvadrat inia i met ra i . 

Bokšteliuose yra įrengta vaizdo 
kamera, kur i stebi ne perimetrą, bet 
patį pareigūną. Minėta vaizdo kame
ra reaguoja į judesį, todėl pareigū
nai, s iekdami išvengti vadovų nema
lonės, privalo ka r t a s nuo karto „pa
bendraut i" su j a — pajudėti arba pa
mojuoti. 

Buvo teigiama, kad iki profe
sinės sąjungos įkūrimo bokšteliuose 
dirbant iems pareigūnams gamtinių 
reikalų a t l ik imas buvo tarsi virši
ninkų malonė, nes apie tokį norą pa
reiškęs pare igūnas turėdavo laukti 
leidimo iki pusvalandžio. 

Pa t ik r in imą atlikusi Kalėjimų 
d e p a r t a m e n t o komisija Lukiškių 
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ap
saugos ir priežiūros tarnybų darbo 
organizavimą rekomendavo pakeisti 
taip, kad būtų išspręstos problemos, 
susijusios su netinkamomis darbo 
sąlygomis apsaugos bokšteliuose. 

Kol ta i bus padaryta, įstaigos 
vadovui nurody ta neper t raukiamą 
12 valandų pamainos darbą pertvar
kyti įvedant per t raukas , per kurias 
prižiūrėtojai pagal grafiką galėtų pa
ilsėti ir pavalgyti , taip pat įrengti 
tam tikslui skirtą patalpą. 

At i t inkami Kalėjimų depar ta
mento skyr ia i kontroliuos, kaip 
sprendžiami probleminiai šios įkali
nimo įstaigos klausimai. 

Pačiame Vilniaus centre įsikū
rusiame Lukiškių tardymo izoliato
riuj e-kalėjime bausmę atlieka iki gy
vos galvos, kalėjimo režimu bei areš
tu nubaus t i vyrai , taip pat asmenys, 
suimti teismo sprendimu. Šioje įkali
nimo įstaigoje nuolat laikoma dau
giau kaip tūks tan t i s tokių asmenų. 

* Antrąjį pralaimėjimą iš ei
lės pa tyrė naujajam s e z o n u i 
Prancūzijoje bes iruoš iant i s Lie
tuvos krepšinio lygos čempionas 
Kauno „Žalgiris". Antrosiose drau
giškose rungtynėse „Žalgirio" krep
šininkai 83:94 nusileido „Cholet bas-
ket" ^Prancūzija) komandai. Rezul
tatyviausiai Kauno komandoje vėl 
žaidė Tanoka Beard, pelnęs 21 taš
ką. 19 taškų į varžovų krepšį įmetė 
Simonas Serapinas . 13 — Jonas 
Mačiulis, 10 — Vidas Ginevičius. 

P l a n e t o s p i r m e n y b ė s e 
Vengrijoje graikų-romėnų imty
nių varžybų antrajame rate Sva
jūnas Adomait is (svorio kategorija 
iki 55 kgj pralaimėjo planetos jauni

mo čempionui Rovšan Bajramov iš 
Azerbaidžano ir pasi t raukė iš toles
nes kovos dėl apdovanojimų. Pirmo
joje šios svorio kategorijos i 35 daly
viai) kovoje lietuvis įveikė niekuo 
ta rp taut inėse arenose nepasižymė
jusį Izraelio atstovą Stepan Dubov. 

* T r e č i ą n e s ė k m ę ketv irtose 
i k i s e z o n i n ė s e JAV NHL rungty
nėse patyrė D a r i a u s Kasparaič io 
New York , ,Rangers" komanda, po 
baudinių serijos 2:3 turėjusi pripa
žinti Nevv York „Islanders" ledo ritu
lininkų pranašumą. Įvarčius nugalė
tojams rungtynėse pelnė Janne Ni-
inimaa bei Trent Hunter, o baudi
nius sėkmingai realizavo Mark Par-
rish ir Shawn Bates. 

Atkelta iš 1 psl. 
dešimtis tokių laiškų. Ketvirtadienį 
jis kreipėsi į Seimo Informacijos 
technologijų departamentą ir Valsty
bės saugumo departamentą, prašy
damas ištirti šį įvykį. 

Politikas prašo nustatyti, iš kur 
sklinda ši rašliava, ir įvertinti, a r tai 
nėra užsienio specialiųjų tarnybų 
provokacija. 

„Tai — surežisuota akcija. Teks
tas persunktas neapykanta mūsų 
valstybei. Šie laiškai užplūdo tuo
met, kai Seimas rengiasi politiškai 
įvertinti 'Su-27' katastrofą", — sakė 
A. Čaplikas. 

Laiško autoriai samprotauja, jog 
Vakarai nesureaguotų netgi ir tuo 
atveju, jei Rusija numestų ant Lietu
vos atominę bombą. 

„Lietuviai, nebūki te kvailiai. 
Kur jūsų išdidumas? Kodėl leidžiate 
paversti save mašalais? Draskydami 
akis Rusijai, jūs tik žeminate save. 
Jūsų gynėjai gali akimirksniu išga
ruoti, ir mes liksime akis į akį. Kaip 
tada jums atsilieps dabartinės ma
žos niekšybės — nukritusio lakūno 
areštas bei negrąžinimas? Būkite at
sargūs. Pagalvokite apie savo anū
kus. J iems teks atsakyti prieš Rusi
ją", — grasinama Seimo nariams. 

Verslas ir vertybės — neatsiejami 
Atkelta iš 1 psl. 
darbuotojams ir kuriuos darbdaviai 
neretai pamiršta — žmonės nori būti 
pastebėti, išklausyti ir įvertinti. 

Pasak F. Cardeile, ta i svarbiausi 
žmogaus poreikiai, kilę dar vaikystė
je ir lydintys žmogų per visą gyveni
mą. Jei darbdaviui pavyksta juos pa
tenkinti, jis užsitarnauja personalo 
pasitikėjimą, o tai netrunka teigia
mai atsiliepti įmonės veiklai. 

Vadovavimo, lyčių santykių, tė
vų ir vaikų ryšių, įvairiapusio asme
nybės ugdymo temomis rašant is psi
choterapeutas teigia, jog verslas ir 
vertybės — neatsiejami. 

Padedantis verslininkams diegti 
naujus vadovavimo įgūdžius ir duo
dantis sėkmingo verslo patarimų 
psichoterapeutas teigia, jog sėkmin

go verslo pagrindas — mokėjimas 
derinti svajones, pagalbą visuome
nei ir pelną nešančią veiklą. 

F. Cardeile nuomone, norint su
laukti sėkmės versle, ypač svarbu 
pasverti savo vertybes ir jomis va
dovautis. 

Visos kompanijos, kurias kaip 
pavyzdžius pateikia autorius, rūpi
nasi pilietinėmis, aplinkos apsaugos 
ir politinėmis programomis, infor
muojančiomis visuomenę apie verslo 
vaidmenį ugdant visuomeninį są
moningumą. 

Šių kompanijų savininkai ne tik 
rengia projektus nykstantiems miš
kams išsaugoti, steigia mokyklas 
vargingai gyvenančių bendruomenės 
narių vaikams, bet ir rūpinasi kiek
vienu, dirbančiųjų versle. 

Finansų ministras įsiamžino už 
valstybės pinigus 

Zigmantas Balčytis 
Linos Ži lytės 'ELTA) nuotr 

Vilnius, rugsėjo 30 d. 'BNS) — 
Finansų ministro Zigmanto Balčyčio 
pavardė išlieta ant naujojo Žemaičių 
Naumiesčio katalikų bažnyčios var
po, kurio įsigijimui dalis lėšų skirta 
iš Vyriausybės rezervo. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", pašventinimo ceremonijos 
metu 600 kg svorio, 25,000 litų kai
navusio varpo šone visi žmonės ga
lėjo perskaityti išlietą šv. Mykolo 
vardą, o šalia jo — finansų ministro 
Z. Balčyčio vardą ir pavardę. 

Žemaičių Naumiesčio parapija, 
kur gimė šis politikas, įeina į rinki
mų apygardą, kurioje Z. Balčytis yra 
laimėjęs rinkimus \ Seimą. 

Ant varpo kaip fundatorius yra 
įamžintas ne tik Z. Balčytis, bet ir 
šiame krašte gimęs Klaipėdos versli
ninkas Rimantas Cibauskas. 

„Tai pusinė tiesa, kuri yra me
las", — piktinosi po iškilmių kai ku
rie parapijiečiai. 

Mat finansų ministras tik krei
pėsi į Vyriausybės rezervo fondą. Iš 

šio fondo varpui lieti buvo skirta 
18,000 litų. 

„Tikrieji varpo fundatoriai yra 
Lietuvos žmonės, kurių mokesčius 
tvarko ir dalija Vyriausybė, bet ne 
asmeniškai Z. Balčytis", — kalbėjo 
Žemaičių Naumiesčio gyventojai. 

Paklaustas, kaip ministro pa
vardė atsirado ant varpo, Žemaičių 
Naumiesčio klebonas Kazimieras 
Leščiauskas prisipažino pats liejyk
loje užsakęs varpą su Z. Balčyčio pa
varde — esą be šio politiko tarpinin
kavimo Vyriausybė finansinės para
mos nebūtų skyrusi. 

Kunigas sutiko, kad Silutės-Si-
lalės rinkimų apygardoje išrinktam 
Seimo nariui yra privaloma rūpintis 
savo rinkėjų, tarp jų ir tikinčiųjų, 
reikalais. 

Tačiau dvasininkas išskirtinai 
dosniomis pastangomis pavadino 
tai, ką Z. Balčytis padarė ieškoda
mas lėšų Žemaičių Naumiesčio, Vai
nuto ir Degučių bažnyčioms. 

Klebonas K. Leščiauskas tikino, 
jog nereikėtų piktintis tuo, kad poli
tiko vardas liks amžiams bažnyčios 
varpinėje. Z. Balčytis parėmė bažny
čią konkrečia auka, tegul ir ne sa
vais pinigais, todėl ir vertas vadinti 
fundatoriumi. 

„Mano kraštiečiai kaip visada 
man pridarė rūpesčių", — taip į ži
nią apie ant varpo iškaltą jo pavardę 
reagavo finansų ministras. 

Z. Balčytis tvirtino, kad ši ini
ciatyva su juo nebuvo suderinta. 
„Matyt, klebonas mane norėjo nu
stebinti", — svarstė įtakingas So
cialdemokratų partijos veikėjas. 

Nors ministras mano esąs ne
nusipelnęs tokios garbės, vis dėlto 
kraštiečių sprendimas Z. Balčyčiui 
nėra nemalonus. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, interfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

J. Roberts tapo 
Aukščiausiojo 

Teismo vadovu 

E U R O P A 

BRIUSELIS 
Penktadienį dar labiau sust iprė

jo abejonės, kad derybos su Turkiją 
dėl narystės Europos Sąjungoje (ES) 
prasidės pirmadienį, kaip buvo nu
matyta, o ES pirmininkaujanti Di
džioji Britanija p ranašau ja i t in 
įtemptas derybas su valstybėmis na
rėmis. Vienas vyresniųjų E S am
basadorių sakė, jog tikimybė, kad de
rybos prasidės laiku lygi 50 p roc , 
nes Austrija reikalauja, kad 25 vals
tybių blokas vietoj visateisės narys
tės Turkijai pasiūlytų aiškią al terna
tyvą. Austrijos kancleris Wolfgang 
Schuessel, kurio partija siekia iš
vengti pralaimėjimo per sekmadienį 
įvyksiančius regioninius r ink imus , 
taip pat nori, kad ES nedelsdama 
pradėtų derybas su Austrijos kaimy
ne — Kroatija, nors šios abi kandida
tės nėra formaliai susijusios. 

LONDONAS 
Pesticidų pėdsakai apt ikt i be

veik trečdalyje vyriausybės pat ikrin
tų britų maisto produktų ir gėrimų, 
nors rimto pavojaus sveikatai atvejų 
buvo vos keletas. Pesticidų likučių 
komitetas, 2004 m. tyrimui išana
lizavęs 3,854 produktų, aptiko tok
sinų 31 proc. produktų mėginių. Ta
čiau toksinų likučiai viršijo leistiną 
normą tiktai 42 produktuose arba 
maždaug 1 proc. visų ištirtų produk
tų. Tarp tirtų produktų buvo v ai si u, 
daržovių, mėsos, duonos ir gėrimų iš 
24 Jungtines Karalystės miestų. 

VARŠUVA 
Rytų Lenkijoje penktadienį mo

kykliniam autobusui, kuriuo moks
leiviai važiavo į katalikų šventovę, 
susidūrus su sunkvežimiu ir ki tu au
tobusu, žuvo mažiausiai 13 vaikų. 
Dar mažiausiai 20 žmonių per šią 
avariją Palenkės vaivadijoje buvo 
sužeisti, dauguma jų patyrė nudegi
mus ar kaulų lūžius. Vietos policijos 
atstovai mano, kad aukų gali būti 
daugiau, nes daugelio nukentėjusių
jų būklė sunki. Autobusas su moks
leiviais važiavo iš Balstogės į Čen
stakavą. Kaip pranešė Lenkijos radi

jas , au tobusas anks t i rytą kelyje 
Balstogė-Varšuva ats i t renkė į sun
kiasvorį vilkiką ii užsidegė. Pirmi
niais duomenimis, avarija įvyko dėl 
to, kad vairuotojas užsnūdo prie vai
ro. 

MINSKAS 
Paskut in iu Europos diktatoriu

mi vadinamas Aleksandr Lukašenka 
pareiškė, kad Vakarai, kaip „pakili
mo t aku" pasinaudodami Lenkija ir 
Baltijos šalimis, kuria dezinformaci
jos žiedą aplink Baltarusiją, ir para
gino sust iprint i šalies informacinį 
saugumą. Prezidentas pasiūlė Sau
gumo tarybos nar iams šalies infor
macinio saugumo projektą, kad „bū
tų gal ima pat ikimai apginti savo 
liaudį nuo užsienio informacinės 
ekspansijos". „Negal ima pamiršt i , 
jog pastarąjį dešimtmetį visi konflik
tai, kuriuos sukėlė pasaulyje JAV ir 
jų sąjungininkai, prasidėjo būtent 
nuo informacinių atakų, didelių pro
pagandinių kampanijų prieš vieną 
ar kitą šalį, kuriai buvo numatyta 
smogti karinį smūgį", — pabrėžė jis. 

Į J A V I 
i I 

WASHINGTON, DC 
Po beveik trijų kalėjime pra

leistų mėnesių „The Nevv York Ti
mes" reporterė Jud i th Miller, suti
kusi liudyti didžiajai žiuri, kuri tiria, 
kas George W. Bush administracijoje 
atskleidė slaptos CŽV agentės vardą, 
buvo paleista. J. Miller savo pareiš
kime, kurį paskelbė .,The New York 
Times", sako, kad buvo paleista po 
to. kai jos šaltinis, kuris yra vice
prezidento Diek Cheney administra
cijos vadovas Levvis Libby „savano
riškai ir asmeniškai atleido" ją nuo 
jos pažado dėl jų pokalbių slaptumo. 
J. Miller sutiko stoti prieš didžiąją 
žiuri, kuri aiškinasi, kas atskleidė 
CŽV agentės Valerie Plame vardą ir 
ar ta i darant buvo pažeisti kokie 
nors įs tatymai. 

SAN FRANCISCO 
California gubernatorius Arnold 

Schvvarzenegger, kaip ir buvo tiki
masi, vetavo įstatymo projektą, ku-

Trucking 1 JJ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

riuo siekiama legalizuoti tos pačios 
lyties asmenų santuokas. Respubli
konų gubernatorius jau anksčiau šį 
mėnesį leido suprasti , kad jis atmes 
įstatymo projektą, kurį perengė de
mokratų dominuojamas California 
parlamentas. Tai buvo pirmas tokio 
pobūdžio įstatymo projektas, priim
tas valstijos parlamento. A. Schvvar-
zenegger teigė, jog ginčijamą klausi
mą dėl homoseksualistų santuokų 
paliks spręsti rinkėjams ir teis
mams. 

AZIJA 

KABULAS 
Europos Sąjunga (ES) išreiškė 

susirūpinimą dėl neseniai vykusių 
Afganistano parlamento ir provinci
jų tarybų rinkimų rezultatų klastoji
mo ir paragino valdžią imtis prie
monių jam nutraukt i . Kai kuriose 
provincijose į urnas buvo primesta 
suklastotų balsalapių, buvo balsuo
jama už kitus, rinkėjai buvo baugi
nami. „Nors šie reiškiniai, regis, nė
ra paplitę visoje šalyje, jie kelia susi
rūpinimą", — priduriama pareiški
me, paskelbtame mažiau nei dvi sa
vaitės po rugsėjo 18-osios rinkimų, 
kurių rezultatai dar skaičiuojami. 
120 ES stebėtojų 32-iejuose centruo
se visoje šalyje toliau stebi, kaip 
skaičiuojami balsavimo biuleteniai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

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

BAGHDAD 
Irako Balad mieste kur gyvena 

tiek šiitai, tiek sunitai, įvykdytų tri
jų teroro aktų aukų skaičius pasiekė 
99 žmones. Naujausiais medicinos 
šaltinių ir policijos atstovų duomeni
mis, dar mažiausiai 124 žmonės per 
šią išpuolių seriją buvo sužeisti. Iš
puoliai, kurių priežastis tikriausiai 
yra religinė nesantaika, buvo įvyk
dyti judriose šio 90 km į šiaurę nuo 
Baghdad esančio miesto gatvėse. 
Šaltiniai policijoje sakė, kad dvi 
bombos sprogo temstant, kai gatvėse 
būna daug žmonių. Trečioji bomba 
netoli turgaus sprogo po pusvalan
džio. 

„Ka t r i nos " 
sukel ta žala 

ver t inama 44 
mlrd. doler ių 

New York, rugsėjo 30 d. 
(,,Bloomberg"'BNS) — Rugpjūčio 
pabaigoje kelias JAV pietų valstijas 
siaubusio uragano „Katiina" žala, 
stichinių nelaimių žalos vertintojos 
"Air VVorldvvide" skaičiavimais, sie
kia 44 mlrd. dolerių. 

Maždaug pusė šios sumos tenka 
Nevv Orleans, kuris del uragano bu
vo beveik visiškai užtvindytas. Ben
drovės teigimu, be šio miesto uraga
nas sukėlė didžiulę žalą taip pat ir 
kitiems rajonams, ypač Louisiana 
valstijos pietuose. 

Skaičiavimai buvo atliekami at
sižvelgiant į sugriautus namus, par
duotuves, naftos perdirbimo bendro
ves. Į žalą, sukeltą infrastruktūrai, 
įskaitant kelius ir tiltus, nebuvo at
sižvelgiama. 

J. Roberts (k) ir prezidentas G. W. 
Bush. Reuters nuotr. 

Washington, DC, rugsėjo 30 d. 
(„ReutersTBNS) — Konservatyvių 
pažiūrų federalinio apeliacinio teis
mo teisėjas John Roberts ketvirta
dienį buvo prisaikdintas 17-uoju ša
lies Aukščiausiojo Teismo pirminin
ku. 

JAV prezidento George W. Bush 
pasirinkto kandidato prisaikdinimo 
ceremonija Baltuosiuose rūmuose 
įvyko praėjus dviem valandoms po 
balsavimo respublikonų dominuoja
mame Senate, kur jo kandidatūrai 
pritarė ir nemažai demokratų. 

„Senatas pritarė sumaniam ir 
geram žmogui", — sakė G. W. Bush 
per prisaikdinimo ceremoniją, kurio
je dalyvavo J. Roberts šeimos nariai, 
kolegos teisėjai ir Senato vadovai. 

Už konservatyvių pažiūrų kata
liką J. Roberts, kuris anksčiau buvo 
apeliacinio teismo advokatas, o po to 
— teisėjas, balsavo 78 senatoriai, 
tarp jų — pusė iš 44 demokratų ir 
vienas nepriklausomas senatorius. 
Jo kandidatūrai nepritarė 22 Senato 
nariai. 

„Šio ryto balsavimą vert inu 
kaip patvirtinimą dalyko, kuris man 
yra pagrindinis principas, — kad 
teisėjavimas skiriasi nuo politikos", 
— sakė J. Roberts. 

J. Roberts tapo jauniausiu JAV 
Aukščiausiojo Teismo teisėju per 
pastaruosius du šimtmečius. 

Į šį postą skiriama iki gyvos gal
vos, todėl J. Roberts JAV teismų val
džios šakai vadovaus dešimtmečius 
ir taip prisidės prie amerikietiškojo 
gyvenimo būdo formavimo, prade
dant tokiais klausimais kaip darbi
ninkų teisės ir baigiant aplinkos 
apsauga. 

Antrasis JAV prezidentas John 
Adams 1801 metų sausio 20 dieną 
paskyrė į šį postą 45 metų John 
Marshall. 

Nauja Aukščiausiojo Teismo ka
dencija prasideda pirmadienį. J. Ro
berts pakeis rugsėjo 3 dieną mirusį 
William Rehnąuist, kuris Teismo 
pirmininko pareigas ėjo 33 metus. 

J. Roberts liepą buvo paskirtas 
kandidatu į Aukščiausiojo Teismo 
narius ir turėjo pakeisti į pensiją iš
einančią Sandra Day O'Connor, bet 
G. W. Bush pakeitė šį sprendimą ir 
pasiūlė jį skirti teismo pirmininku. 

G. W. Bush turės pasiūlyti dar 
vieną kandidatą į Aukščiausiojo 
Teismo teisėjo postą, kuris atsilais
vins pasitraukus S. Day O'Connor. 

Stebėtojai mano, kad dėl preten
dento į teisėjus užvirs kur kas nuož
mesnė kova, nes nuo žmogaus, kuris 
užims vienintelę likusią laisvą vietą 
Aukščiausiajame Teisme, gali prik
lausyti politinių jėgų pasiskirstymas 
šioje aukščiausioje JAV teismų insti
tucijoje. 

Aukščiausiasis Teismas šalyje 
daro didžiulę politinę įtaką ir ne 
kartą prieme JAV istorijai svarbius 
sprendimus. 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JoHet.IL 60435-
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwx»rterfo(surgefyandbreasrieait^axn 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medica Center 

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

S 
Dr. Vida IPuccžir are 

Hearthv ConnodkMi 

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

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

16547 W. 159 Street 
LocKpoa i L 60441 

^ei. 815-834-9075/9076 
Kaibame lietuviškai 

Dr.VILUAKERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi-
ropraktika,manualinė terapija, akupunktūra. 
6420 W 127 St #106. Palos Hts, IL 60463 Tel . 

708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
"ugaros. >awc gaMos sKausnų 

--' migrenos;, sportinių traumų specaiiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Befwyn, IL 60402 
"e:. ^0B -484-1H1 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

^ONAS V.PRUNSKiS. MD 
TERR! DALIAS PRUNSK1S. MD 

MAUNAK V. RANA. MD 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

E g i - : 3 ^ - 2 8 3 - 3 8 2 2 
M c H e n r Y ' 615 -363-95S5 

5 k Gr^vs: 34"7-"7"1 S-'4 2"! 2 

Dr . V IL IUS M I K A I T I S 
D r . A N D R I U S K U D I R K A 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W 143 S t Oriand Park, IL 60467 
Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

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

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

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

630-94- -2609 

Akai Igų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
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 
Te!. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Df AL_GlRDA3 KAVALIŪNĄ; 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagai 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 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

88*3 W. Archer Ave. Ste 5 "f 6 
C-icago. U_ 60638 
' e ' . ^3-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

rdiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
^9 : , ^8-233-5630 

=»:MGAJDAS NEMICKAS. M.D. 
S PRASAD^jMMALA. M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagai susitarimą Ginekologija 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
-'ipfjur 

772 

Kab. 

UDGAS-dPOES UGOS 
2 3. Kedzie Ave. 
ticago, IL 60652 
tel. 773-471-3300 

RAMONĄ C. MARSH. MD SC 

3625 - ~- a-a A v e ^ e S^\ -A 
Dowre-s G'cve. L 505*5 

630-852-9400 
Ja a^žcs zaza s^s*a '~a 

GAJL£ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127thSt Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

/ ^ VYTENIS GRYBAUSKAS M 
/ 5USAN T. LYON. 
) A u-".-J V - v e ; C^-« 

L Chirurgija, Klausos 
\ T ? - ; - - : •• » ~.-.': C.--.P. H - - - r 

V,—_̂  D 3 ~- u e Q U ! S ;_ 

\ Tel. 70* J61-9 

M D. 
p v : ^- "-

į r j r j * 

• ^ r : ; ' w 

60-16 ? 
' 9 9 

D 

208 

Cla vieta Jūsų skelbimui 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

SALASPILIO PERGALES 
400 METŲ SUKAKTIS 

LIBERTAS KLIMKA 

Rugsėjo 27-oji mums yra įžymi 
diena savo istorine atmintimi. 

Lygiai prieš 400 metų buvo laimėta 
šauni lietuvių pergalė, viena įs
pūdingiausių mūsų valstybės istori
joje. Lietuvos kariuomenė, vadovau
jama didžiojo etmono Jono Karolio 
Chodkevičiaus, sutriuškino švedų 
ekspedicinį korpusą, žymiai pra
našesnį karių skaičiumi. Istorinis 
mūšis įvyko 1605 m. netoli Rygos, 
ties Salaspiiiu, tuomet vadintu 
Krikholmu. Kautynių sėkmę nulėmė 
Lietuvos kariuomenės vado talentas 
ir kareivių narsa. 

Tad verta prisiminti to įvykio, 
išgarsinusio lietuvių karvedį, ap
linkybes. XVII a. rytiniame Baltijos 
jūros pakraštyje, daugiausia Livo
nijos teritorijoje, vyko aršios kovos 
dėl to, kuri gi valstybė kontroliuos 
jūrinę prekybą. Jos pelningumas 
tuomet tapo ypač akivaizdus. Kon
fliktas prasidėjo dar XVI a. antroje 
pusėje, — susirėmė Abiejų tautų 
respublika, Švedija, Danija. Lango į 
Baltiją siekė ir Rusija. Tačiau tuo 
kartu Lietuvai dar pavyko išlaikyti 
savo įtaką vasalinėje Livonijoje. 
XVI-XVII a. sandūroje Švedija dar 
laibau sustiprinimo savo galią, sėk
mingai įgyvendinusi karinė reformą, 
suformavusi pašauktinių kariuo
menę. Nebe algininkų, kuriems tiek 
ir terūpėdavo tėvynė... Siekdami 
Baltiją paversi „Mare nostrum" — 
krašto vidaus ežeru, švedai dabar 
nusitaikė į Dauguvos žiotis bei 
Rygos uostą. Tarp Švedijos ir Abiejų 
tautų respublikos buvo ir dinastinių 
ginčų. Mirus 1592 m. švedų karaliui 
Jonui III, sostas teisėtai atiteko jo 
vieninteliam sūnui Zigmantui III 
Vazai. Tačiau šis jau prieš šešis 
metus buvo išrinktas Didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu ir Lenkijos 
karaliumi. Beje, jo motina Kotryna 
buvo mūsų valdovo Žygimanto 
Augusto sesuo. Atsivėrė istorinė ga
limybė sujungti abiejų šalių valdymą 
ir sukurti galingiausią regiono val
stybę. Valstybių asmeninė unija 
įvyko 1594 m. — Zigmantas Upsa
loje vainikavosi Švedijos karaliumi. 
Tačiau šalių suartėjimą stabdė 
skirtinga socialinė s t ruktūra bei 
tikyba, — švedai buvo liuteronys. 
Tad Zigmantas III Vaza, paskyręs 
regentu savo dėdę Karolį, Suder-
manlando kunigaikštį, sugrįžo į 
Lenkiją. 1599 m. Švedijos seimas — 

r iksdagas ats tatydino Zigmantą nuo 
sosto. Jo dėdė tapo tikruoju karaliu
mi Karoliu IX. Maža to, jis atnaujino 
karo veiksmus Estijoje. Norėdamas 
a tgaut i prarastąją Švedijos karūną, 
Zigmantas III Vaza Lietuvą įklam
pino į kovas, kurios tęsėsi bene 60 
metų. Žinoma, ka r tu tai buvo karas 
už v iešpa tav imą jūroje, Baltijos 
uostų valdymą. 

1600 m. Karolis IX su 14,000 
ka r iuomenės įsiveržė į Livoniją. 
Švedai užėmė Piarnu, Tartu, Cesį. 
Po metų apgulė Kuoknesę; iškilo 
pavojus ir svarbiausiam Livonijos 
uostui Rygai. Sulaikyti priešą turėjo 
Lietuvos didysis etmonas Kristupas 
Radvila, dėl savo smarkaus būdo 
pramin tas Perkūnu. Jo pajėgas su
darė 5,000 raitelių ir 600 pėstininkų. 
Nepa i san t menkesnio karių skai
čiaus, karo pradžia lietuviams sekėsi 
neblogai. K. Radvila atmušė švedus 
nuo Kuoknesės, atgavo Cesį. To
limesnei sėkmei sutrukdė valdan
čiųjų v i ršūnių nesutar imai , — 
įpras t inė mūsų valstybės bėda. 
Lenkai a ts iuntė pastiprinimą, bet 
pareikalavo, kad karo veiksmams 
vadovautų jų didysis etmonas Janas 
Zamoiskis . K. Radvila Pe rkūnas 
įniršo ir pas i t r aukė iš Livonijos. 
Užėmę Paidės pilį, netrukus į tėvynę 
sugrįžo ir lenkai. Kritiniu momentu 
Lietuvos kariuomenei ėmėsi vado
vau t i Žemaitijos seniūnas Jonas 
Karolis Chodkevičius (1560—1621). 
Karvedys veikė nepaprastai energin
gai ir sumaniai . Algų skolas kariams 
sumokėjo iš savo lėšų. Apskritai, 
labai rūpinosi kariais , dalijosi su jais 
visais karo žygio nepritekliais, todėl 
buvo jų myl imas ir vad inamas 
tiesiog Katkum. 

O padėt is Livonijoje kaskar t 
darėsi vis keblesnė. 1605 metų rug
pjūtį ke tur iasdeš imčia laivų prie 
Rygos a tplaukė 10,000 karių eks
pedicinis korpusas , vadovaujamas 
pa t ies ka ra l i aus Karolio IX. J ie 
užėmė Dauguvos žiočių tvirtovę ir 
apgulė įtvirtintą miestą. Etmontas 
J. K. Chodkevičius at i t raukė savo 
nedidelę, bet mobilią 4.000 vyrų kar
iuomenę nuo Tar tu ir atskubėjo ginti 
tokio svarbaus uosto. Švedų žval
gams pranešus apie J. K. Chodkevi
čiaus žygį, karal ius net nematė iš to 
didesnės grėsmės, manydamas lietu
vius atmušt i ir dalimi savo kariuo
menės, nenut raukian t apgulties. Ta
čiau patyręs generolas Lennartsson 
pasi tar ime pareiškė: Nukelta į 9 psl. 

Salaspil is 

http://JoHet.IL
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SALASPILIO PERGALES 400 METŲ SUKAKTIS 
Atkelta iš 8 psl. 
„Greičiau jūsų didenybė pama

tys Dauguvą atgal tekančią, negu 
lietuvius ir jų etmoną bėgančius". 
Tada švedai nutarė mesti prieš J. K. 
Chodkevičiaus kariuomenę visas 
pajėgas. Rugsėjo 27 dieną mūšis 
įvyko 13 km nuo Rygos, prie Sa-
laspilio. Lietuvių karvedys kariuo
menę išdėstė labai patogiose pozici
jose, t a r p kalvų; švedai jų netgi 
nematė. Ir mūšį pirmieji pradėjo 
l ietuviai . Mažas raitelių dalinys 
puolė švedus ir greit atsitraukė, šiuo 
apgaul ingu manevru išprovokuo
damas juos vytis. Švedų pėstininkai 
buvo išvilioti į nuokalnę, kur ne
galėjo taikliai šaudyti iš muškietų. 
Juos ten tiesiog sutrypė įsibėgėję 
šarvuoti lietuvių husarai , vedami 
Vincento Vainos. Kairysis lietuvių 
sparnas, vedamas Dambravos, nuo 
Dauguvos pusės aršiai užpuolė šve
dų raitiją. Sunkiau vyko kova deši
niajame sparne, kur Jono Sapiegos 
raiteliai grūmėsi su atskubėjusiu 
švedų rezervu. Pergalingą baigtį 
nulėmė Teodoro Laskio raitelių 
pulko flanginis smUgis. Mūšis truko 
neilgai, apie tris valandas. Jame 
žuvo 9,000 švedų karių, ir dar 
nemažai nuskendo bėgdami Dau
guvoje. Tarp kritusių — Karolio IX 
žentas kunigaikšt is Frederikas, 
minėtasis generolas Lennartsson; o 
ir pats karalius vos paspruko iš 
mūšio lauko. Lietuvių trofėjai — 60 
priešo vėliavų, 20 patrankų, keli 
šimtai belaisvių. Nuostolių — neįti
kėtinai mažai, tik apie šimtą žu
vusių karių. Tai pati įspūdingiausia 
pergalė mūsų karybos istorijoje. Ir 
prieš pačią geriausią tuo metu 

Europoje kariuomenę! 
Salaspilio mūšio taktika atsklei

dė nepaprastą J . K. Chodkevičiaus 
karinį talentą. Vilniuje, gavus žinią 
apie pergalę, buvo surengta triumfo 
šventė. Karvedys gavo sveikinimus 
iš popiežiaus, imperatoriaus, net iš 
turkų sultono. Jo garbei Laurynas 
Bojeris, beje, švedų kilmės autorius, 
parašė lotyniškai poemą „Karolo-
machija". O kariai mylimam vadui 
sudėjo dainų, keletas kurių pasiekė 
ir mūsų dienas. Ten tokios eilutės: 

„Ir atein žuvėdų puiks, 
Žuvėdų puiks narsiųjų. 
Kai ant pleciaus sustojom, 
Visus žuvėdus iškapojom. 
Mūsų Katkus labai drūts 
Tikras buvo karaliuks"; 

„Kareiviuko geras pustas, 
Kirto galvą kaip kopūstą. 
O tas Katkus, tas Katkavič, 
Su žuvėdų labai mušas". 

Populiari ir šiandien daina „Jo
sim, broliai, Rygužėn" yra taip pat iš 
tų šlovingų laikų. 

Laimėtas mūšis galbūt galėjo 
sėkmingai užbaigti ir visą konfliktą. 
Tačiau viena bėda — Lietuva netu
rėjo laivyno, kuris būtų sutrukdęs 
švedams atsigabenti naujų pastip
rinimų. Todėl mūsų istorija ir pasi
liko tokia, kokia yra... J . Chod
kevičiui, ginant Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės sienas, teko dar 
nemažai pakariauti : ir su Maskva, ir 
su Turkija. Jo vardas priešus gąsdi
no net po mirties. Įžymiajam kar
vedžiui Kretingoje Atgimimo metais 
yra pastatytas paminklas. 

MOLEKULE VAIKŠTO 
KAIP ŽMOGUS 

Mokslininkų grupė, kuriai va
dovavo California universiteto Ri-
verside (JAV) chemikas Ludvvig 
Bar te ls , sugebėjo pirmoji sukurti 
molekulę, kuri gali judėti tiesia lini
j a plokščiu paviršiumi. Molekulės 
judesiai primena žmogaus eiseną. 
„Nano—ėjikas" gali tapti naujo di
delių informacijos kiekių saugojimo 
mažučiuose lustuose metodo pa
grindu. Be to, jis yra puikus įrody
mas, kad mums pažįstamo pasaulio 
sąvokos gali būti atkartojamos ir 
nanometriniu — molekulių ir atomų 
— masteliu. 

Ši molekulė — 9.10-ditioantra-
cenas, arba DTA — turi du fragmen
tus, kurie atlieka kojų vaidmenį. 
Molekulė, gaudama energiją iš ap
linkos šilumos, juda taip, kad bet 
kuriuo metu nuo paviršiaus gali būt: 
atkeliamas tik vienas „kojos" frag
mentas . Likusi „koja" nukreipia 
molekulės judesį reikiama linkme. 
Kintant „kojų" judesiams, DTA tie
sia linija gali judėti be nano-bėgių ir 
nano—griovelių pagalbos. 

Tyrimo rezultatai bus spausdi
nami žurnale „Physical Review 
Letters". 

„Panašiai į žmogaus eiseną, kai 
viena koja laikoma ant žemes, kol 

kita juda į priekį ir perkelia kūną, 
mūsų molekulė visada prijungia 
vieną fragmentą prie paviršiaus. 
Todėl ji nepradeda klajoti ir nenusu
ka į šoną. Bandymų metu DTA 
žengė daugiau nei 10,000 žingsnių ir 
nė karto nesusvyravo. Mūsų darbas 
įrodo, kad galima kurti molekules 
specialiai konkrečioms dinaminėms 
užduotims ant paviršių atlikti", — 
sakė chemijos profesorius asistentas 
L. Bartels. 

L. Bartels paaiškino, kad pa
prastai molekulės, gaunančios pa
kankamą šiluminės energijos kiekį, 
gali neprognozuojamai judėti bet 
kuria kryptimi. „DTA juda tik tiesia 
linija ir šią savybę išlaiko netgi tada. 
kai mažučiu zondu būna pastumia
ma ar patraukiama. Tai suteikia 
galimybę realizuoti 1990 metais 
IBM pasiūlyta molekulinių kompiu
terių idėją, kai bet kuris skaičius 
koduojamas vienoje linijoje išsi
dėsčiusių molekulių, panašiai kaip 
skaitytuvuose, tik 10 mln. kar tų 
mažesniu masteliu. IBM atsisakė 
šios idėjos, iš dalies dėl to, kad 
neegzistavo būdų pagaminti mo
lekulinio mastelio skaitytuvų stry
pelių". 

(Elta) 

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 VV. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

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

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos paga! susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
. Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dermatologi jos ligu ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė ch i rurg i ja . 

viso veido atjauni n i m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 

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

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W, 111 St, Chicago, IL 60655 
arba 773-489-4441 0-£-Cd-

!~\^A A 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

Įvairių JAV miestu, Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

Bronė Barakauskienė M. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 
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99 kviečia visus savo skaitytojus ir rėmėjus 
i kasmetinį „Draugo" pokylį, kuris įvyks spalio 16 d., 4 v.p.p. „Paradise" pokyliu salėje, 

9220 S. Hariem Ave., Bridgevievv, IL. 
Pokylio meninę programą atliks „Retro" kolektyvas iš Los Angeles, CA. Bilietus galite įsigyti „Draugo'' administracijoje. 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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S.m. rugsėjo 10 d. atšventėrr: TomuKC Cc^rve Krikštynas. Nuotraukoje iš 
kairės: krikšto tėvai Dainius >.r Nida ''Blcnneviciūlė": Petroniai; jonn ir Silvija 
jBichnevičiūtė) Coyne su Tomuku ant ranku,, seneliai Vanda ir Liubomiras 
Bichnevičiai; priekyje j ohn ir Silvijos vaikai (iš kairės; Vincukas Alytė ir 
ionuKas. 

Olimpinėje lietuvių komandoje piaukęs Darius Grigaliūnas (kairėje) su tėvu 
Broniumi Š.m. rugsėjo 19 d. dalyvavęs Lietuvos Respublikos prezidentui 
Vaidui Adamkui „The Council of Foreign Relations" ruoštame priėmime 
Čikagos Hilton viešbučio salėje. Donato Tijūnėlio nuotr. 

Klimato pokyčiai Afrikoje padidins badą ir skurdą 
Nors Afrikos įtaka globaliam kli

mato atšilimui mažiausia, ji pajus 
skaudžiausius padarinius šio reiš
kinio, kuris ilgainiui turėtų pa
bloginti aprūpinimą maistu, įspėjo 
mokslininkai. Manoma, jog būtent 
dėl klimato atšilimo ilgėja sausrų 
laikotarpis Afrikoje, kur badauja 
milijonai žmonių. 

Tačiau juodajame žemyne esan
čios skurdžiausios pasaulio šalys į 
atmosferą išmeta mažiausiai šilt
namio efektą sukeliančių dujų, per 
Nairobyje vykstančią konferenciją 
pažymėjo mokslininkai. 

„Skurdžios valstybės neturi 
jokių galimybių prisitaikyti prie kli

mato pokyčių, nors visiškai nėra dėl 
jų atsakingos", — teigė klimato 
pokyčių tyrimo grupės vadovas 
Shem Wandiga. 

Jis pabrėžė, jog ilgesnės sausros 
Afrikoje padidins badą, nes daugu
mos šio žemyno gyventojų augina
mas derlius tiesiogiai priklauso nuo 
iškrentančio lietaus kiekio. Ateityje 
turtingosios šalys turės dar labiau 
padidinti Afrikai skiriamą pagalbą, 
kuri šiuo metu siekia 6 mlrd. do
lerių. 

„Klimato pokyčiai padidins 
badą, nuo kuriuo kenčia 50 procentų 
afrikiečių, ir skurdą", — pažymėjo 
mokslininkas. ELTA 

Paukščių skrydžiai ir dangoraižiai 
Garsiuosiuose Manhattan dan

goraižiuose New York po vidurnakčio 
bus išjungiama šviesa, siekiant 
apsaugoti migruojančius paukščius. 
New York visuomenės veikėjai pra
nešė, kad šviesa pastatuose nuo 40 
aukšto bus išjungiama po vidur
nakčio per paukščių pavasario ir 
rudens migraciją. 

Pasak žinovų, nuo 1997 metų 
daugiau kaip 4,000 paukščių žuvo 
arba susižeidė, atsitrenkę į dango
raižius. „Per New York, nuo seno 
eina migracijos keliai, jo parkai tapo 

laikinu prieglobsčiu šiems paukš
čiams, bet pastatai savo šviesomis 
languose traukia paukščius, kaip 
vabzdžius, skrendančius į ugnį", — 
sakė organizacijos „NYC Audubon" 
direktorius E. J. McAdams. 

Jam padeda miesto valdžia ir 
nekilnojamojo turto grupių atstovai. 
Vienas statybos grupių vadovų sakė. 
jog tikisi visapusiško pritarimo. 
Paukščių gelbėjimo programa New 
York buvo priimta po analogiškų 
veiksmų Čikagoje ir Toronto. 

(BNS) 

Seij*.ės Krištciaštytės iš kairės", daii. Vida ir Nijolė susitikusios Santaros-
Šviesos savaitgalio metu Pasaulio lietuviu centro. Bočių menėje. 

Indrės Tliūnėiienės r.uoir. 

3 V.-2 v o 
^ė ! ;5 %ka;re;e. S6<mad;t r ;. njgse::: ''_''. 'i Vad ' scn , VVisconsin, 
r-j-^-^z-" "st.'C*"JC1,''4~ge:ež;^žrr,'og!'j ^ a t a ' o - e " sėkmingai 

p ^ n ė 2 :-- " 2 -r-yrcs. /ažiavo dv;-ač':u 1^ 2 i^viiu. bėgo 26.2 mylias, 
":CD-3 iar{ 93 ' - *a!tros- Nuotraukoje — d r Arar su savo U-vu Donatu 

Kim nuotrauka. 

VISUS, VISUS, VISUS 
S P A L I O 15 D. 7 VAJL. VAK. 
KVIEČIAME Į LOS ANGELES 

ŠOKIŲ TRUPĖS 
„RETRO" PASIRODYMĄ 

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 
5620 S. CLAREMONT A VE., ČIKAGOJE. 

Trupės vadovė - Sigita Barysienė. 
Matysite šokant valsą ir fokstrotą, tango ir rumbą... 

Koncertą organizuoja dienraštis „Draugas" . 

Bilietai parduodami „Seklyčioje" ir „Draugo" administracijoje. 
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NAFTAI PASIBAIGUS 
VIKTORAS IAUTOKAS 

Anksčiau rašiau apie naftos ištek
lių mažėjimą ir mažėjimo prie

žastis. Pastaruoju metu daug kalba
ma, rašoma apie naftą, todėl m a n a u , 
kad būtų p rava r tu nors t r u m p a i 
pasižiūrėti, kas čia darosi. 

Pirmiausia. Kinijos, Indijos ir 
kai kurių kitų valstybių ekonomika 
sparčiai auga. Šiuose kraš tuose toly
džiai didėja automobilių skaič ius , 
kas pare ikalauja didesnio naf tos 
importo, nes vietinės naftos šioms 
valstybėms jau nebeužtenka. 

Antra . Amerikoje g y v e n a n t y s 
žmonės „įsimylėjo" s u n k i u o s i u s 
(milžinus) automobil ius (SUV's), 
sunaudojančius dvigubai d a u g i a u 
benzino negu lengvieji automobiliai . 
Be to, jie į orą išmeta du k a r t u s dau
giau anglies dvideginio, kuris pagrei
tina šiltnamio plėtros efektą. Kaip 
žinome, šiltnamio efektas kelia pa
saulinę Žemės temperatūrą, kur ia i 
kylant, t irpsta Pietų ir Šiaurės aši
galių bei kalnų ledynai, sniegynai , 
pakeldami vandynynų vandens lygio 
pąaviršių. Pakilęs vanduo sukel ia 
pavojų mies tams ir m ie s t e l i ams , 
įsikūrusiems prie vandenyno kran to , 
ypač jei žemės pavirš ius y r a t ik 
truputį aukštesnis už vandens pa
viršių. 

Gal gerai, kad kyla benzino kai
nos. Gal tada žmonės sus ipras ir 
pakeis savo gyvenimo įpročius, gal
voseną, a t s i sakys tų mi lž in iškų 
automobilių. Bet tai vis t iek neiš
spręs visų problemų, o tik pra tęs 
naftos išteklius ir sulėtins Žemės oro 
teršimą anglies dvideginiu. 

Kai pasibaigs naftos ištekliai , 
kas tada? Kas suks ekonomikos 
ratus, ratukus? Ką pilsime į automo
bilius? Kuo apsišviesime? Kas šildys, 
vėsins mūsų namus? 

Pažvelkime, kas yra daroma, ko
kią energiją naudos ime a te i ty je . 
Susipažinkime su kitais energijos 
šaltiniais. 

Vėjas. J a u kurį laiką naudo
jame vėju varomus elektros genera
torius. Jie nuolat vis tobul inami, 
gaminami vis galingesnio pajėgumo. 
Jau pagamintos turb inos , ku r ių 
kiekviena gali pateikti elektrą 5,000 
namų. Danijoje 20 procentų visos 
pagamintos elektros g a u n a m a iš 
vėjo turbinų. Kitos Europos valsty
bės taip pat neatsilieka nuo Danijos, 
bando vis daugiau ir daugiau pa
sigaminti elektros iš vėjo. Vėjuo
tomis dienomis generatoriai pagami
na elektros perteklių, kur is tuojau 
pat siunčiamas į bendrą elektros tin
klą. Elektros jėgainės, varomos ki tu 
kuru, tuojau pa t sumaž ina savo 
gamybą. Imant pasauliniu mas tu , 
tik apie vienas procentas visos elek
tros gaunamas iš vėjo generatorių. 

Šiandieną vėjo generatoriai ga
minami ir ūkiams. J ie y ra tokio 
dydžio, kad pakanka elektros vi
siems ūkio poreikiams. Esan t vėjuo
tam orui, g a u n a m a p a k a n k a m a i 
elektros, bet tuo pačiu laiku pakrau
namos baterijos, kurios t iekia elek
trą, kai nepučia vėjas. 

S a u l ė . Saulės celės j a u buvo 
praeityje naudojamos. Sparčiai vys
tosi jų gamybos technika, kad iš
gautų kuo daugiau elektros . Da
bartinė saulės celių įranga užima 
gan didelį žemės plotą. Patobul inus 
techniką ir išgavus daugiau elektros, 
sumažėtų už imama žemė. Pr ie 
Leipzigo miesto, Vokietijoje, k u r 
anksčiau tįsojo didžiulė a k m e n s 
anglių kasykla, p a s t a t y t a s au l ė s 

celių į ranga, aptarnaujanti apie 
2,000 namų. 

Kaip dažnai gyvenime būna, 
taip ir šiuo atžvilgiu, atsirado saulės 
celių įranga nepatenkintų žmonių. 
J ie aiškina, kad įranga jiems gadina 
gamtos vaizdą. Ispanijoje, kur dienų 
dienas šviečia saulė, įrengtos saulės 
celės atrodo lyg kažkokia skulptūra, 
pagražinanti aplinką. Gal ir kitos 
valstybės paseks ispanų pavyzdžiu, 
sukurs įdomų meną. 

Nebūtinai reikia statyti saulės 
celes kažkur laukuose. Galima 
uždėti ant namo stogo. Kai kurie 
žmonės (ypač Kalifornijoje) įsirengė 
saulės celes ant savo gyvenamųjų 
namų stogo. Taip pat padarė Toyota, 
Target ir keletas kitų bendrovių. 
Vėjo generator ia i ir saulės celės 
debesuotomis dienomis naudoja 
baterijas. Vienam vidutinio dydžio 
namui saulės celių įranga, įskaitant 
ir baterijas, kainuoja apie 15,000 
dolerių. Jei sus ikrauna elektros 
perteklius, galima jį pervesti į ben
drą elektros tinklą. Bendrovė užmo
ka savininkui už gautą elektrą. 

Vandeni l i s . Manoma, kad atei
ties energijos šaltinis bus vandenilis, 
kuris pakeis naftą. Šiuo metu vande
niliu varomi automobiliai dar yra 
bandymo stadijoje. Kaip žinome, 
vandenil is yra švarus kuras, ne
teršia gamtos, nedidina šiltnamio 
efekto. Dėl to automobilių bendrovės 
atkreipė į tai dėmesį ir jau gamina 
bandomuosius, vandeniliu varomus 
automobilius. Negalime nepaminėti 
daugiausia šioje srityje pažengusios 
valstybės - Islandijos. 

Maža valstybė, teturinti apie 
300,000 gyventojų, užsimojo atsi
sakyti importuojamos naftos, pa
keisdama ją vandeniliu. O kaip dar 
antrą kartą nepaminėsi geradarės 
Islandijos. Juk Islandija, nieko nebi
jodama, buvo pirmoji valstybė pri
pažinusi Lietuvos nepriklausomybę. 
Būtinai daugiau apie Islandiją. 

Atskir t i vandens molekulę ir 
išaugti vandenilį reikia sunaudoti 
daug elektros energijos. Islandija pi
giai pasigamina elektrą iš geoter
minių (iš žemės išsiveržiančio karšto 
vandens šaltinio) ir hidroelektrinių 
jėgainių. Islandiečių plane numatyta 
p i rmiaus ia pakeist i kurą viešojo 
susisiekimo autobusams, vėliau 
automobiliams ir po to žvejybiniam 
laivynui, mat, žuvų maisto ekspor
tas sudaro apie 62 procentus viso 
susisiekimo Islandijos eksporto. 

Prieš dvejus metus, 2003 me
tais, Reykjavik mieste buvo atidary
ta pirmoji vandenilio kolonėlė, kurią 
naudoja tik autobusai. 2006 metais 
bus įrengta daugiau kolonėlių, ku
riomis turės teisę pasinaudoti žmo
nės, įsigiję vandeniliu varomus auto
mobilius. 

Islandija turi didelį žvejybos lai
vyną, kur is sunaudoja didžiausią 
importuojamos naftos dalį. Laivynas 
labai teršia orą anglies dvideginiu. 
Pakeitus laivyno naftą į vandenilį, 
sumažės oro tarša, o tuo pačiu ir 
naftos importas. 

Kadangi islandiečiai pigiai pasi
gamina elektros energiją, panaudo
dami elektros perteklių, numato 
ateityje pakankamai pasigaminti 
vandenilio ne tik savo poreikiams, 
bet ir eksportui į kitus kraštus. 

Biomasė . Biomasės kuras gau
namas iš augmenijos: daržovių, ku
kurūzų ir cukranendrių. Iš daržovių 
aliejaus gaminamas dizelinis kuras, 
o iš kukurūzų ir cukranendrių -
etanolis (ethanol). Brazilijoje 50 pro

centų visų automobilių naudoja iš 
cukranendrių gautą etanolį. 

Įdomu, kad etanolis taip pat ga
minamos iš soros (switchgrass). Tai 
Šiaurės Amerikos čionykštė, papras
ta žolė, auganti prerijose, kur kiti 
augalai neauga. Ji visiškai neužima 
dirbamos žemės ploto. Iš soros išgau
namas didesnis kiekis etanolio, negu 
iš kitų augalų. Sora gali tapti svar
biu energijos šaltiniu. 

Atomas . Prieš kelis dešimt
mečius atrodė, kad atominės jėgai
nės yra ateities energijos pagrin
dinės gamintojos, pakeisiančios vi
sas kitos rūšies jėgainės. Prancūzija 
prisistatė jų tiek daug, kad dabar 
pasigamina 78 procentus visos gau
namos elektros. Kitos valstybės turi 
mažiau atomu varomų jėgainių. Po 
Three Mile Island ir Černobylio 
nelaimių atominių jėgainių statyba 
sumažėjo, o kai kur net visai sustojo. 

Štai kita bėda: kur dėti sunau
dotą kurą, kuris lieka radioaktyvus 
tūkstančių tūkstančius metų? Ato
minėms jėgainėms naudojami urano 
ištekliai gali po 50 metų išsibaigti. O 
kas tada? 

Bet atominių jėgainių entuzias
tai nenuleidžia rankų. Kinija, kuriai 
labai stinga elektros energijos, pra
dėjo sparčiai gaminti atominių jė
gainių reaktorius. Japonija, praeity
je nukentėjusi nuo atominių bombų, 
vis tiek stato atomines jėgaines. 
Pasistatė milžinišką pastatą, ku
riame perdirbamas sunaudotas ku
ras, kad būtų galima jį vėl panau
doti. Tokiu būdu bus įmanoma iš
vengti sunaudoto kuro sandėliavi
mo. Kaip toliau vystysis atominių 
jėgainių statyba, sunku pasakyti. 

Žinoma, jei įvyktų bet kokia nenu
matyta atominės jėgainės avarija, 
s tatyba vėl sulėtėtų, o gal ir visiškai 
sustotų. 

Pabaigai . Visų suminėtų šal
tinių techniką jau turime prieš savo 
akis . Tik ją reikia vis tobulinti. 
Naftai baigiantis, kils kainos, kas 
paspartins vandenilio ir biomasės 
kuro gamybą automobilių naudo
jimui. O saulė, vėjas, atomas bus 
įjungti į elektros gamybą. 

Kaip automobilis pakeitė arklį, 
kompiuteris rašomąją mašinėlę, taip 
minėtos energijos išgavimo rūšys 
pakeis naftą. 

Šiame straipsnyje nebuvo pami
nėta akmens anglis. Jos žemėje yra 
labai daug. Jei naftai išsenkant bus 
daugiau naudojama akmens anglis, 
t ada pagreitės oro teršimas, suke
liantis didesnį šiltnamio efektą. Mat, 
akmens anglies deginimas labai 
teršia orą. Tada Žemės ašigaliuose 
paspartės ledo tirpimas, kuris pa
kels vandenynų lygio aukštį. Alias
koje 180 kaimų, įsikūrusių prie van
denynų pakrančių, atsidūrė pavojuje 
nuo kylančio vandens ir tirpstančios 
amžino įšalo žemės. Kaimai pradėjo 
pamažu slinkti į vandenyną. Vieno 
kaimo, turinčio 600 gyventojų, per
kėlimas į aukštesnę vietą kainuos 
apie 180 milijonų dolerių. Ir kituose 
kraštuose, vandeniui pakilus nuo 
vienos iki trijų pėdų, bus apsemta 
daug žemės paviršiaus. Pvz., tada 
patvintų beveik visa Florida. Kai 
kurie mokslininkai mano, kad tai 
gali įvykti dar šiame šimtmetyje, 
žinoma, jei nebus rimtai susirūpinta 
oro tarša. 

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 S 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS t>'> 

Drake 
Dkj 

tt Again! 
f s > Equa. MOUM19 Opponunity 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

Badą B3akyi 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Realtor 

<^3i 
P r o - T e a m 
Bus.: 708-361-0800 
Vcice\fci:773«S4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worldnetatt.net 
DANA ŠČERBAITĖ M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

r — — — — — — — — — — — —i — — — ^ 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

Grdujfc 
21 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Ulinois 60453 
Business 708-423-9111 

VoiceMail 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. 

GREIT PARDUODA 
- j ; _ _ • • , First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

STATE FARM INSUR
ANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS 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 Biznyje 

A M I R K Ą * FAMILY 
I N S U H A N C I 

HUTO, Nf lMf l l , UERSLRS, 
SUEIKHTR, 6VUVBĖ 

Aukšto lygio . T X T * apSrs
as ' ALINA 

draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

GRINKEVIČIUS 
INSURANCE ACENCY 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 

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

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s 

PACKING & MOVING 
Ilgametis profesionalus 

įpakavimas ir kraustymas. 
GEDIMINAS 
708-387-9144 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 

IEŠKO 
Ieškome senesnių kaip 1980 m. 

automobilių, motociklų ir jų 
detalių, bet kokiame stovyje. 
Ats i lygins ime. Free tovving. 

Iš a n k s t o d ė k o j a m e . 

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

DRAUGAS 
THE UTHUANIAN W0RLD-WIDE DAILY 

Audrius Mikulis &+& 
1 st Choice Realtors — 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikūlis @ usa. com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas r* 
* Pardavimas j y p g f j 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 
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Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

8556 S. Kedzie Cricago, IL 60629 
:DlBK,'Da ! s. saanaviTias 

— Licensed — Bonded— Insured 

7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-531-1833 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kam n. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + „secu-
rity". 

Tel. 773-405-6193. 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 1 

mieg.— $670-$710; 
2 mieg. — $770-$810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

IŠNUOMOJAMAS 
GRAŽUS 2 MIEG. BUTAS 
UŽ KEDZIE Į VAKARUS. 
Viskas nauja. Be gyvuliukų. 

Tel . 708-656-6599 

Šlifuoti parketą ir lakuoti 
1 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
1 kv. pėda $1.75. 

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

Tvarkingiems asmenims 

išnuomojamas vieno miegamojo butas 

Kedzie ir 66 gatvių rajone. Tel: 773-

6 7 1 - 9 9 1 9 

PARDUODA 

I š n u o m o j u 
2 m i e g . l a b a i g r a ž ų i r 
š v i e s ų b u t ą s u š i l u m a . 

K a i n a $ 6 0 0 . 
T e l . 7 0 8 - 3 7 1 - 5 8 6 1 . 

MARQUETTE PARK 
nebrangiai išnuomojama: 

1 mieg. 3 kamb. butas pirmame 
aukšte ir gražus 2 mieg. butas 

antrame aukšte. 
Tel. 773-776-1851 

PARDUODU „ C O N D O M i N I U M " 
P a l o s H i l l s . 

2 mieg., 2 vonios, židinys, garažas. Netoli 
Moraine Valley kolegijos, geras 
susisiekimas. Kaina $178,500. 

Tel. 708-599-4643 
arba 708-349-2639 

SIŪLO DARBĄ 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

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

773-247-6129. 

Išnuomojamas 3 mieg. namas. 
Didelis kiemas, tyli gatvė. Southwest 

Highway ir 111 gatvė, Palos Hills. 

T e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 9 0 9 0 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

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

SIŪLO DARBĄ 

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

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

Call Comfort keepers 
847-215-8103. 

Reikalinga auklė — šeimos narė, 
gyvent i kar tu : dora, atsakinga, 

nerūkant i , 50-55 metų. Mergy te i 3 
mėn. Syracuse, NY. $500 /mėn+ 

išlaikymas. Jonas (315) 699-7796. 
debesis99@yahoo.com 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

P a r d u o d a m a s i mieg. butas su 
garažu Oak Lawn. 

Komplekse yra uždaras baseinas. 
Nauja virtuvė. 

Tel. 7 0 8 - 7 1 7 - 0 7 5 7 
arba 7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 . 

Nebrangiai parduodamas 
3 mieg. ir 2 vonių „split level" 5 

metų senumo namas. Medlothian 
(147 str. ir Central) rajone. 

Tel. 7 0 8 - 7 1 7 - 0 7 5 7 
arba 7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 . 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalinga slaugė 
gyventi kartu Kalamazoo, 

Michigan. 2 vai. nuo Čikagos. 
Turėti ir vairuoti automobilį. 

T e l . 7 3 4 - 6 7 8 - 5 3 6 9 

BLTLDING MAINTENANCE 
CITY BASED PROPERTY MANAGEMENT 
COMPANY SEEKS QUALIFIED MAINTE-

NANCE/HANDYMAN PERSON. MUŠT BE 
ORGANIZED AND ABLE TO WORK INDE 

PENDENTLY. NEEDS VALID DRIVERS 
LICENSE&CLEAN RECORD. 40-45 HOURS 

INCLUDE SATURDAYS. 773-661-0606 
F A X R E S U M E 7 7 3 - 6 6 1 - 0 1 9 9 

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

work. Day and night time. The candidate 
mušt have a medicai card and drug tęst. 

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

REIKALINGA SEKRETORĖ 
DANTŲ KABINETUI. 
Būt ina anglų ka lba. 

Tel. 630-323-2245. 

A M B E R CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atl iekami cemento, 
„p lumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed , insured, bonded 

Skambint i Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

" 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

[VAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

3 3 a a ^ < ^ 3 ^ i 

taiso įvairius lengvus rūbus, siuva 

patalynę ir užuolaidas. 

Tel. 630-434-0388 

»ĮVAIRUS 

* Moter is, turinti patirties prižiūrėti pagyvenu
sius žmones ar vaikus, ieško darbo dvi ar tris 
darbo dienas per savaitę. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 708-699-8182. 

* Vyras, turintis patirties, gali dirbti naktiniuo
se parduotuvių valymuose. Tel. 630-330-
1764. 

* 50 m. vyras ieško darbo kas antram savait
galiui. Patirtis, vairuoja automobilį, legalus 
dokumentai. Tel. 847-328-2752. 

* Moter is ieško darbo su gyvenimu senelių 
priežiūroje. Turi patirties, rekomendacijas, 
nevairuoja, buitinė anglų kalba. Tel. 815-272-
4656. 

* Moter is ieško valandinio darbo savaitga
liais. Tel. 312-479-8155 , 312-642-6370. 

* Moter is gali prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes, mėgsta gaminti įvairius vaigius. nori gy
venti kartu. Turi rekomendacijas, patirties. 
anglų kalba buitinė. Tel. 847-623-1631 arba 
773-726-8209. 

* 55 m. moter is, ieško slaugos priežiūros ar 
kompanjonės darbo Čikagoje ar apylinkėse. 
Kalba angliškai, vairuoja, turi medicininį 
išsilavinimą, rekomendacijas, patirties Prie 
šeimos nesiųlyti. Tel. 847-891-5697 arba 
630-518-8886. 

Skelbimų 
skyriaus 

tel- 1-773-585-9500 

http://worldnetatt.net
mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:debesis99@yahoo.com
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ŠILUVOS ATLAIDAI Č I K A G O J E 
Jau daug metų Švč. Mergelės 

Marijos Gimimo parapijoje, Či
kagos Marąuette Park apylinkėje, 
švenčiami Šiluvos — Šilinės atlaidai. 
Ne tik parapija pavadinta Dievo 
Motinos vardu, bet viename šoni
niame altoriuje turi didžiulę freską 
— Mergelės Marijos pasirodymo 
piemenėliams Šiluvos apylinkėje 
vaizdą. Tad nereikia stebėtis, kad 
parapijos klebonas ir kunigai kas
met kviečia tikinčiuosius kuo gau
siau į šiuos atlaidus atsilankyti, 
padėkoti Dievui ir Jo Motinai Ma
rijai už suteiktas malones. 

Šiemet parapija yra laiminga, 
turėdama du kunigus, kuriems Šilu
vos Marija yra labai svarbi. Tai kle
bonas kun. Antanas (Anthony) Mar
kus ir vikaras kun. dr. Arvydas 
Žygas. Jie įdėjo daug darbo, orga
nizuodami atlaidus, kurie buvo pra
dėti devynių dienų novena į Šiluvos 
Mariją. Atlaidų iškilminga procesija 
įvyko sekmadienį, rugsėjo 11 d. 

10:30 vai. ryto, kaip paprastai 
šioje parapijoje, buvo lietuviškos 
Mišios, kurias šį kartą aukojo Či
kagos vyskupas Gustavo Garcia-
Sitter, klebonas A. Markus, kun. A. 
Žygas ir kun. Anthony Puchenski, 
patarnaujant diakonui V. Paskui. 
Kiek vėliau prie jų prisijungė kuni
gai: Jaunius Kelpšas, Antanas 
Gražulis, S J, ir Rytis Gurkšnys, S J. 
Vyskupas kai kurias Mišių vietas 
skaitė lietuviškai, tuo parodydamas, 
kad gerbia lietuvius. Pamokslo metu 
vyskupas kreipėsi į susirinkusius, 
kviesdamas į parapiją susigrąžinti 
Dievo ir tarpusavio meilę. Jis pa
brėžė, kad parapija negalės išsi
laikyti be visų nuoširdaus dalyvavi
mo ir bendradarbiavimo. Priminė, 
kad Čikagos apylinkėse gyvena daug 
neseniai atvykusių iš Lietuvos — jie 
turi įsijungti į parapijos veiklą. Vys
kupas pamokslą sakė angliškai, o 
jam vertėjavo kun. A. Žygas. 

Po Mišių tikintieji išsirikiavo 
procesijai. Dalyvavo kelios organi
zacijos, tarp jų Kolumbo Vyčiai, 
todėl dalyviai buvo suskirstyti gru

pelėmis. Tvarkingai eisenai vadova
vo Juozas Polikaitis, o Juozas Kulys, 
pasitaręs su policijos viršininku, 
tvarkė automobilių pastatymą. 
Eisenos metu buvo giedamos gies
mės, vadovaujant parapijos var
gonininkei Jūratei Grabliauskienei 
ir bažnytinio choro komiteto pir
mininkui, operos solistui Vaclovui 
Momkui. Eisenoje dalyvavusioms 
skautėms vadovavo Marytė Utz. 
Kaip paprastai, eisenoje buvo neša
ma Švč. Mergelės Marijos statula. 
G e r a i organizuota procesija, vys

kupui nešant monstranciją su 
Švč. Sakramentu, ėjo prie paruoštų 
altorėlių keturiose vietose (prie Šv. 
Kryžiaus ligoninės, Maria mergaičių 
gimnazijos, seselių kazimieriečių 
vienuolyno ir parapijinės pradžios 
mokyklos durų). Prie kiekvieno al
torėlio sustota ir pasimelsta, pra
šant Dievo palaimos bei Marijos 
užtarimo. Maldos buvo kalbamos 
anglų ir lietuvių kalba. Pasimeldę 
prie altorėlių, procesijos dalyviai 
grįžo į bažnyčią, kur buvo palaimini
mo Švč. Sakramentu pamaldos. 

Šiluvos Marijos garbei suruošta 
procesija, eidama gatvėmis, vietos 
gyventojams parodė tikinčiųjų pa
maldumą, o parapijos lietuviai, daly
vaudami procesijoje, prisiminė at
laidus, švenčiamus tėvynėje Lietu
voje. 

Pasibaigus pamaldoms, dalyviai 
buvo pakviesti į parapijos salę 

pasistiprinti. Maistą paruošė ir 
dovanojo parapijai Morkūnų delika
tesų krautuvė, kuri yra 69-oje gatvė
je tarp Rockwell ir Talman g. Atvy
kusiems svečiams patarnavo Lietu
vos Vyčių 112-osios kuopos nariai. 
Klebonas A. Markus nuoširdžiai dė
kojo Morkūnams už paramą parapi
jai ir visiems kitiems, prisidėjusiems 
prie Šiluvos atlaidų suorganizavimo, 
pravedimo. Norėdamas supažindinti 
kitataučius su Šiluva ir jos reikšme 
lietuviams katalikams, klebonas A. 
Markus buvo paruošęs knygutę, kuri 
buvo dalinama asmenims, einan
tiems į pamaldas. 

AK'^nirkoi iš S i i u v o ; af.fa<au D ro:es:įQ5 

Šiluvos atlaidų pamaldos, proce
sija, ypač neseniai atvykusiems iš 
Lietuvos, parodė, kad lietuviai dar 
moka tęsti senas garbingas, lietu
viškas tradicijas. Daugeliui krito į 
akis vieno 95-erių metų lietuvio 
dalyvavimas procesijoje, padedant jo 
dukrai. Nors oras pasitaikė labai 

J. Kulio nuotr. 

karštas, bet dalyvių susirinko apie 
300. Stebint besimeldžiančius, pri
siminė vyskupo žodžiai, pasakyti 
pamokslo metu: „Žmogus, kuris nuo
lat įširdęs ant kitų, negali prašyti 
sau Dievo malonės". 

Antanas Paužuolis 

ATVYKITE f „DRAUGO' 
GEGUŽINĘ. 

Linksmai praleisti popietę su draugais 
ir pažįstamais ir Įsigyti mano 

bitučių natūralaus šviežio medaus. 
Kviečia bitininkas 

Kazys Laukai t is . 
Tel. 630-323-5326 . 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS POTOGRAFAMSIR 
MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-aNvay'' planu. 
Atliekame visus foto laboratori

jos 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 . 

Į rinkėjų sąrašus 
buvo itraukas 

šuo 
Šalies biurokratais nepaten

kintas Naujosios Zelandijos gyvento
jas sugebėjo pasiekti, kad į rinkėjų 
sąrašus būtų įtraukas jo keturkojis 
draugas, penktadienį pranešė laik
raštis „Otago Times". Peter Rodės 
užpildė rinkėjų registracijos kortelę, 
tačiau vietoj pavardes įrašė „Ter
jeras Tobis". Savo šuns profesiją jis 
nurodė kaip „graužikų naikintojas", 
o parašo vietoje prispaudė augin
tinio leteną. 

Nustatytu laiku keturkojis gavo 
rinkėjo pažymėjimą, tačiau į balsa
vimą neatvyko. 

P. Rodės paaiškino, jog tokiu 
būdu protestuoja prieš „biurok
ratines nesąmones", su kuriomis 
susidūrė per teisminį ginčą dėl jam 
priklausiančio žemes sklypo. 

Rinkimų komisijos šis pokštas 
nesužavėjo. „Tai nusikaltimas ir už 
jį numatyta atsakomybė", pabrėžė 
ji-

Naujojoje Zelandijoje neseniai 
vyko parlamento rinkimai. 

ELTA 

Always With Ffowers 
* r 

Nauiove — salonas Lemonte 

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

L e m o n t , 1 1 2 0 S. Sta te St.; Te l . 6 3 0 2 5 7 - 0 3 3 9 
Justice 8 0 1 5 W . 7 9 St.; Te l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

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

www.a lwayswi th f1owers .com 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.D 

608 VV. Roosevelt, Chicago. 
IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

http://www.alwayswithf1owers.com
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DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 WEST 6 3 r d STREET 

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

RUDENS VAJAUS [NAŠAI 

/ / DRAUGAS" MUMS REIKALINGAS 
Kad „Draugo" d ien raš t i s 

mums - išeivijos l ietuviams 
dar labai reikalingas parodo gausūs 
atsiliepimai į Draugo fondo lėšų 
telkimo rudens vajų, į rudens po
kylio loterijos bilietų priedus, į pri
dedamas aukas, a tnauj inant „Drau
go" prenumeratą. 

- Pakelkite „Draugo" prenume
ratą tiek, kad jos pajamos padengtų 
„Draugo" leidybos išlaidas, - nese
niai rašė .vienas ilgametis „Draugo" 
prenumeratorius. 

- „Draugas" nebere ika l ingas . 
Pasaulio ir Lietuvos žinias tuoj pat 
skaitome in te rne te , o „Draugas" 
laiku neateina, - filosofavo vidu
rinės kartos „specialistas", gaunan
tis „Draugą". 

Amerikiečiai labiau įpratę nau
dotis kompiuteriu su internetu, negu 
mūsų lietuvių pens in inkų k a r t a . 
Tačiau Čikaga ir apylinkės turi du 
stambius dienraščius ir eilę savait
raščių su nemažomis p renumera tų 
kainomis (dienraščio „Chicago Tri
būne" metinė p renumera ta yra 228 
doleriai, dienraštį kas rytą a tnešan t 
\ namus). Jei visokios žinios ir rekla
ma yra internete, jei dauguma tur i 
kompiuterius, kam tada reikalingi 
tie amerikiečių dienraščiai, kuriuos 
net daugiau nei vieną turi visi didieji 
Amerikos miestai? Tas parodo, kad 
kompiuteris y ra per mažas bū t i 
gyvenimo „veidrodžiu", kuo yra dien
rašt is . Ypač etniniai d ienrašč ia i 
Amerikoje (lenkų, lietuvių, vokiečių 
bei kitų tautų) yra labai svarbūs tos 
tautinės grupės savimonės išlaiky
mui, ryšių su gimtine palaikymui, 
savos veiklos informacijai, savos 
kultūros ir savojo raš to puoselė-
iimui. 

Aukotoju p a s t a b o s 

Draugo fondo vajų metu prie 
gaunamų čekių būna p r idė ta ir 
aukotojų pastabos bei pageidavimai. 
Didžiausias skundas ir pageidavi
mas laiku gauti dienraštį, kurio pri
statymas priklauso nuo JAV pašto 

tarnybos. Tiesiog nesuprantama, 
kad „Draugo" gavimas Čikagos prie
miesčiuose (pvz., Darien, IL) kartais 
yra reguliarus, o savaitgaliais labai 
vėluoja. Tolimose vietovėse „Drau
gas" vėluoja net savaitėmis! 

„Draugo" leidėjai ir administra
torius deda visas pastangas Čikagos 
centriniame pašte pagerinti „Drau
go" persiuntimą, bet pastangos 
atsimuša į viršininko pažadus pri
statymą pagerinti, kas niekad nėra 
vykdoma, dėl tariamos „diskrimi
nacijos". 

Yra pasisakoma prieš ilgų 
straipsnių spausdinimą „Drauge". 
Bet kaip gali jų išvengti, kai proble
ma reikalauja plataus ir nuoseklaus 
išaiškinimo (pvz., Algimanto Gečo 
„Kuriamas naujas istorinis mitas" 
9/24/05 laidoje, psl. 3). 

Užkl iūna aukotojams ir pir
mame puslapyje naudojami „nau
jadarai," kurie neturi ryšio su gera 
lietuvių kalba. 

Kiti pasigenda aprašymų iš 
tolimesnių JAV lietuvių gyvenviečių 
veiklos. J ų kartais trūksta dėl kore
spondentų stokos. 

• Tobulėjimui galo nėra 

„Draugo" redakcija gerai žino 
skaitytojų pageidavimus gauti įdo
mų ir plačiai informuojantį dien
raštį, vienintelį už Lietuvos ribų. 
Gaila, kad į jo prenumeravimą ne
pakankamai įsijungia trečioji banga, 
antrajai nuolat mažėjant. Dar nėra 
buvę tokių atvejų, kad visi dien
raščio straipsniai patiktų visiems 
skaitytojams. „Draugo" tobulinimas 
nuolatos vyksta forma ir turiniu. Su 
tuo rišasi ir papildomos išlaidos, 
kurias, bent dalinai, stengiasi dengti 
ir Draugo fondas, pagal gaunamus 
Draugo fondo narių ir rėmėjų įnašus 
vajaus metu. Rudens vajaus aukoto
jų pastangos aiškiai rodo, kad ^ r a u 
go" dienraštis mums reikalingas. 

Didelė padėka priklauso vi
siems, kurie „Draugą" remia. 

S u 1,000 dolerių: 
Praur imė ir Leonidas Ragai, 

garbės nariai, iš viso 2,200 dol., 
Bloomingdale, IL. 

Aldona ir Antanas Lipskiai, gar
bės nariai, iš viso 1,600 dol., Wood 
Dale, IL. 

S u 200 dolerių: 
Dr. Nellie ir Gerardas Juš -

kėnai, garbės nariai , iš viso 6,000 
dol., Cleveland, OH. 

Marija Vaitkus, g a r b ė s narė, iš 
viso 2,500 dol., Belleville, IL. 

S u 150 dolerių: 
Sigita ir Gediminas Damašius, 

garbės nariai, iš viso 1,255 dol., 
Libertyville, IL. 

S u 100 dolerių: 
Marija ir dr. Kazys Ambrozai-

čiai, garbės nariai, iš viso 3,350 
dol., Chesterton, IN. 

Dr. Algis ir Roma Čepuliai, gar
bės nariai , iš viso 1,000 dol., 
Willoughby, OH. 

Aldona Stanton, garbės narė, 
iš viso 1,500 dol., Englevvood, Fl. 

Irena Sušinskas, garbės narė, 
iš viso 1,100 dol., Cleveland, OH. 

Irena ir Eugenijus Vilkai, gar
bės nariai , iš viso 2,000 dol., 
Valencia, CA. 

J a n i n a Cukur ienė , garbės 
narė, iš viso 2,000 dol., Chicago, IL. 

Nijolė ir Vidmantas Raišy s, iš 
viso 800 dol., Mercer Island, WA. 

Zenonas Šukys, iš viso 800 dol., 
Chicago, IL. 

Kostas Norvilą, iš viso 650 dol., 
Brooklyn, N. Y. 

Lydia ir Algis Liepinaitis, iš viso 
840 dol., Riverside, IL. 

Algimantas Druseikis, iš viso 
250 dol., Rochester, N. Y. 

Petras Pagojus, iš viso 400 dol., 
Detroit, MI. 

S u 50 dolerių: 
kena ta ir Tadas Alinskai, gar

bės nariai , iš viso 1,225 dol., 
Ridgewood, N. Y. 

Genovaitė Ankus, garbės narė, 
iš viso 1,100 dol., Oak Lawn, IL. 

Antanas Osteika, iš viso 700 
dol., Warren, MI. 

A. ir D. Basiulis, iš viso 100 doi., 
Redondo Beach, CA. 

Bill ir Marytė Kumet, iš viso 100 

dol., Richmond Hill, N. Y. 
Joseph Bernot, iš viso 675 dol., 

Union, NJ. 
Enata Skrupskelis, iš viso 655 

dol., Chicago, IL. 
Eglė Firme, iš viso 90 dol., 

Ridgecrest, CA. 
Leonas Sabaliūnas, iš viso 200 

dol., Ann Arbor, MI. 
Valdas Aukštuolis, iš viso 70 

dol., Palos Hts, IL. 
Emilija Sakalauskienė, iš viso 

240 dol., Hampton Bays, N. Y. 
John ir Vida Rūtenis, iš viso 100 

dol., Waynesville, NC. 
I rena Truškūnienė , garbės 

narė, iš viso 1,240 dol., Glendora. 
CA. 

Su 30-25 doleriais: 
Jonas Mezinskas, iš viso 30 dol., 

Oak Lawn. IL. 
Anelė Dulkis, iš viso 240 dol., 

Newark, NJ. 
Dr. Birutė S. Preikštas, iš viso 

225 dol., Daytona Beach, FL. 
Dennis Trimakas, iš viso 205 

dol., Westlake, OH. 

Su 20 dolerių: 
Dalia Stonys (ir a.a. Juozas 

Briedis), iš viso 580 dol., West 
Bloomfield, MI. 

Mykolas ir Danguolė Banevičiai, 
iš viso 300 dol., W. Hartford, CT. 

Česlovas Ramanauskas , iš viso 
200 dol., Kirkland, WA. 

Margaret Petrikaitė, iš viso 50 
dol., St. Petersburg, FL. 

Ona ir Juozas Žilionis, iš viso 
455 dol., N. Olmsted, OH. 

Irena Ivaškienė, iš viso 85 dol., 
Monroe, CT. 

Su 10 dolerių: 
Aldona Baltch, iš viso 310 dol., 

Menands, N. Y. 
Birutė Bernotienė, iš viso 40 

dol., W. Hartford, CT. 
Milda Šermukšnis, iš viso 10 

dol., Baltimore, MD. 
Adolfą Totoraitis, iš viso 10 dol., 

Saiida, CO. 
Irena Kinast, iš viso 10 dol., 

Ocala, FL. 
Jurgis Kisielius, iš viso 45 dol., 

New Haven, CT. 

Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
F o n d o iždininkas 

„Atsiliepk daina"! Atsiliepk, mokykla! 
Rugsėjo mėnesio visi keliai veda 

i mokyklą — ypač \ l ietuviškas litu
anist ines mokyklas . L ie tuv iškas 
žodis, šokis, daina ir be abejo drau
gai, kviečia visus vaikus atsiliepti, o 
ši rudenį šaukte šaukia atsiliepti 
daina, ruošiant is Dainų šventei 
ateinančia vasarą. 

Maironio l i tuanist inė mokykla 
ve! atidarė savo plačias duris šešta
dieni, š.m. rugsėjo 10 dieną. Šiemet 
joje mokysis 480 mokinių. Pasaulio 
lietuviu centro sporto salėje vos tilpo 
minia vaikų su tėveliais. Po vėliavos 
įnešimo ir sugiedojus himną, malda 
sukalbėjo Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos kapelionas kun. A. 
Paliokas, prašydamas Dievo palai
mos ateinančiais mokslo me ta i s . 
Lemom Lietuviu bendruomenes 
švietimo atstove Milda T a l a t t -
Kelpšiene pasveikino visus susirin
kusius, palinkėjo didelio pasisekimo 
ir ;teike piniginę dovaną mokyklos 
direktorei Audronei Elvikienei. Di
rektore pasveikino vaikus, sugrįžu
sius į „namus", pasidžiaugdama, kad 
Maironio mokykla yra didžiausia 

lituanistinė mokykla išeivijoje. Deja, 
ji pridėjo, kad jau yra laukiančių 
eilė, nes daugiau vaikų į dabartines 
patalpas netelpa. Didelis uždavinys 
ne tik sutalpinti visus, bet ir surasti 
t inkamas mokytojas (ir mokytojus) 
bei padėjėjas, kurių šiemet mokyklo
je dirbs apie 70. Jų pareiga išmokyti 
vaikus skaityti, rašyti, supažindinti 
su tėvų, senelių krašto istorija bei 
dabartiniu gyvenimu Lietuvoje. 

Direktore pristatė naujuosius 
šių mokslo metų mokytojus/padėjė
jus, ir palinkėjo visiems darbingų bei 
smagiu mokslo metu. 

Dainavimo 'mokvtr-a Dalia Lir-
tuvninkiene prabilo j vaiku minia. 
„Kas vyks ateinančia vasara0 Kur 
vyks9 Kas dalyvaus0 Aišku, tai yra 
Dainų švente Čikagoje ir joje daly
vaus Maironio mokyklos vaikų cho
ras. Ta proga scenoje ir susirinko bū
rys vaikų pasipuošę šventes marški
nėliais, kuriuos praejusiaisais me
tais Dainų šventės komitetas išdali
no visiems lituanistinių mokyklų 
mokiniams. Vaikai, diriguojant mo
kytojai, padainavo linksmą dainą iš 

šventės repertuaro ir užbaigė mo
kyklos daina: 

Kyla saulė naujo ryto. 
Kils kartu ir mūsų dvasia. 
Žengsim į pasaulį platų 
Žengt pradėsime iš čia. 

Iš mokyklos į pasaulį 
Skrenda mūs daina. 

Ruošia mus šiam žygiui 
Maironio mokykla. 

Mums teks Lietuvą paremti, 
Jungs šventa mus brolija. 
Toli bus girdėt mūs balsas, 
Mūs klausysis žmonija! 

Silvija Radvi l ienė 

*iiš-

B&&9 ^m 

• % ATSILIEPK p i 

Mokytojai kviečia visus vaikus atsiliepti daina, ruošiantis 2006 metų vasarą vyk-
siančiai Dainų šventei. Silvijos Radvilienės nuotr. 
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A t A . 
GEDIMINUI GRAJAUSKUI 

apleidus šį pasaulį, Daytona Beach Lietuvių bend
ruomenė reiškia gilią užuojautą žmonai DONATAI, 
dukrai DANGUOLEI, žentui JURGIUI BIRUČIAMS, 
anūkams, proanūkams ir visiems artimiesiems. 

Liūdime su jumis. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVJDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800 994-7600 
www.petkusfuneraIhomes.com 

SERVINC 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 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje tarp Čikagos 
ir Lemonto 

•10 minučių nuo 5v,Kazimiero 
iietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

Dėl uragano namus turėjo palikti 
tūkstančia i ŽIV infekuotųjų 

Apie 8,000 užsikrėtusių ŽIV ir 
sergančių AIDS žmonių, kuriems del 
uragano Katrina priverstinai teko 
palikti savo namus, tenka sunkus 
uždavinys — gydytis savarankiškai. 
Daugelis ŽIV infekuotųjų negali sau 
leisti nutraukti gydymą, teigiama 
AIDS centro informaciniame leidiny
je. 

„Aš gyvas ir sveikas tik todėl, 
kad geriu šiuos vaistus. Jei negausiu 
jų ilgesnį laiką, imsiu silpti ir mano 
sveikatos būkle gali gana greitai 
pablogėti", — sake vienas ŽIV už
sikrėtęs žmogus, palikęs New Or-
leans dėl uragano. 

ŽIV infekuotieji paprastai varto
ja vadinamąjį vaistų „kokteilį". 

Kai kurie pacientai geria iki 20 
tablečių per dieną. Nutraukus gy
dymą, virusas gali imti daugintis, o 
organizmas tapti atsparus vaistams. 

Dauguma tyrimų rodo, kad, varto
jant vaistus reguliariai, padidėja ga
limybė, kad ŽI virusas neims nekon
troliuojamai daugintis. 

NO/AIDS Task Force organizaci
ja laikinai įsikūrė Houston Montrose 
ligoninėje — tai specialus medicinos 
centras, teikiantis medicinos Dagai-
bą lesbiečių, gėjų. biseksualų bei 
transseksualų bendruomenei. Li
gonines vykdomosios direktorės 
Katy Caldvvell žodžiais, į centrą kas
dien atvyksta dešimtys pabėgėlių, 
kurie teigia, jog yra užsikrėtę ŽIV ir 
jiems reikia receptų vaistams. 

Norėdami įsitikinti, kad pacien
tai tikrai infekuoti ŽIV, gydytojai 
ima seilių bandinius infekcijai nu
statyti. Tik diagnozei pasitvirtinus, 
išrašomi receptai. JAV visuomenėje 
gajūs prietarai taip pat gali būti 
kliūtis gauti sveikatos priežiūros 

A t A 
ALEX ŽAKAS 

Mirė 2005 m. rugsėjo 28 d. Lietuvoje, Radviliškyje, sulaukęs 
88 metų. 

Nuliūdę liko: dukra Hermine Žakas, Lietuvoje mart i Zeno
na Žakienė, anūkės: Jūra tė Žakienė su šeima "ir Sigita Rama
nauskienė su šeima; seserys: Antanina Dapšienė su šeima ir 
Marija Narsutienė su šeima, draugė Elena Kundrotas su šeima. 

A.a. Alex priklausė daugeliui organizacijų. Globojo ir padėjo 
daugeliui našlaičių Čikagoje ir Lietuvoje, padėjo daugiavaikiai 
šeimai Pasvalyje. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 1 d. Radviliškyje. 

N u l i ū d u s i še ima i r d r a u g a i 

Mylimai mamytei 

A t A 
VALERIJAI MEMĖNIENEI 

PATALAUSKIENEI 

pabaigus ilgą kelionę šioje žemėje, mūsų mieliems 
draugams VITAI ir VIKTORUI MEMĖNAMS, DA
LIAI ir ANTANUI RACKAMS, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Alė ir Andrius Butkūnai 
Danguolė ir Jurgis Jurgučiai 

Liolė ir Kazys Kizlauskai 
Valentina Rauckienė 

Jurina ir Vitas Rugieniai 
Janina ir Narimantas Udriai 

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 «eremation) patarnavimus. 

CERALD F, DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, EL 60632 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

paslaugas. 
,,Žmonės nesikreips į Amerikos 

Raudonąjį Kryžių, sakydami: 'Svei
ki, aš užsikrėtęs ŽIV. Labiau tikėti
na, kad jie ieškos specialisto pagal
bos", — sakė Washington, DC, vei
kiančios ,.Pagalbos nuo AIDS nuken
tėjusiems vaikams, jaunimui ir jų 
šeimoms sąjungos" spaudos atstove 
Diana Bruce. Pasak jos, tie eva
kuotieji, kurie kreipsis į skubios 
pagalbos centrus, gali atsidurti 
gydytojų, neturinčių patirties tei
kiant paliatyvinę priežiūrą asme

nims, gyvenantiems su ŽIV, rankose. 
ŽIV ligą gydantys JAV gydytojai 
pažymi, jog žmonių, užsikrėtusių 
ŽIV ir sergančių AIDS, gydymo eiga 
esti sudėtinga. 

Gydytojams, dirbantiems sku
bios pagalbos ligoninėse, sukurta 
internetine pagalbos uragano Kat
rina aukoms programa, kuri padeda 
skubios pagalbos medikams susi
gaudyti, kokius vaistus skirti ir 
kaip prižiūrėti pacientus su ŽIV 
infekcija. 

BNS 

http://www.petkusfuneraIhomes.com
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• „ D r a u g o " metinis pokyl i s - tai 
ir pramoga, ir parama lietuviškai 
spaudai. Į šių metų „Draugo" metinį 
pokylį mūsų skaitytojai ir rėmėjai 
stengiasi išsipirkti vietas^ iš anksto. 
Už du pokylio stalus pilnai sumokėjo 
Stella Ramanauskas ir Bronius 
Juodelis. Nuoširdžiai j iems dėko
jame. 

• V y r e s n i ų j ų l i e t u v i ų c e n t r e 
„Seklyčioje" spalio 5 d. trečiadienio 
popietės programoje turėsime progos 
susipažinti su Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo sesele Pranciška 
Bubelyte. Ji pažadėjo atsivežti ir 
gitarą. Atvyks seselė Laimutė. Ma
loniai kviečiame atvykti ir drauge 
praleisti popietę. 

• A u k o s BALFo vajui bus renka
mos Lemonte, Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos prieangyje, spalio sekma
dieniais po 9 ir 11 v.r. šv. Mišių. 

• D r . Mindaugas Vygantas , of
talmologas, tinklainės specialistas, 
grįžęs iš antros labdaringos kelionės 
po Nigeriją sutiko pasidalinti savo 
įspūdžiais „Saulutės" „Atviro žo
džio" forume sekmadienį, spalio 22 
d., po 11 v.r. šv. Mišių, Pasaulio lietu
vių centro didžiosios salės vakarinė
je pusėje. Į pranešimą „Spalvingi 
nuotykiai tamsioje Afrikoje - Nige
rijoje" visus maloniai kviečia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos būrelis. 

• T r u m p a s , bet malonus la iškė
lis elektroniniu paštu atskriejo iš 
Argentinos. Lietuvių fondo nariams 
už paramą projektui „Urugvajus ir 
Argentinos lietuviai" dėkoja Leo
nardo Perotti-Czeszunas, „Mindau
go" draugijos pirmininkas. Jis rašo: 
„Mes esame labai dėkingi. Toliau 
dirbsime ir įdėsime daug energijos 
mūsų projektui". Kviečiame visus, 
norinčius paremti lietuvybės išlai
kymą Pietų Amerikoje, savo auko
mis prisidėti prie Lietuvių fondo. 
Mūsų adresas: Lietuvių fondas, 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

• L ie tuv ių opera kvieč ia į poky
lį, kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 
19 d., Jaunimo centre, Čikagoje. Dėl 
pokylio rezervacijų, prašome kreip
tis į renginio vadovą Jurgį Vidžiūną, 
tel. 773-767-5609. 

• Čiur l ion io galer i joje J a u n i m o 
centre (5620 S. Claremont Ave., 
Chicago IL) dail ininkė Liucija 
Kryževičienė pristatys instaliacijas, 
teksti lės darbus ir monotipijas. 
Parodos „Sugrįžimai" a t idarymas 
spalio 7 d., 7:30 v.v. Atidaryme daly
vaus ir autorė. Maloniai visus kvie
čiame dalyvauti. 

• J A V LB Social inių reikalų ta
rybos Lemont skyrius kiekvieną 
penktadienį, 2 v.p.p., PLC Bočių 
menėje rodo filmus iš Lietuvos. Šiuo 
metu gavome daug naujų filmų. Visi 
kviečiami pasižiūrėti. 

• S p a l i o 9 d., 12:30 v.p.p. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemont vyks „Pabendravimo pie
tūs". Vietas prašome iš anksto už
sisakyti pas V. Gvildienę, tel. 630-
271-9136. 

• Spal io 8 d. t ėvų jėzui tų 
koplyčioje (Della Strada) ir Jaunimo 
centre apsilankys Čikagos vyskupas 
Gustavo Garcia-Siller. 12 v.p.p. vyks 
šv. Mišios, kuriose dalyvaus Čikagos, 
lituanistinės mokyklos mokytojai ir 
mokiniai; 1 v.p.p. vyks Jaunimo cen
tre įsikūrusių organizacijų veiklos 
pristatymas, kuriame dalyvaus Jau
nimo centro, šeštadieninės litua
nistinės mokyklos, Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro, Pedagoginio 
lituanistikos instituto, Moterų klu
bo, Čiurlionio galerijos ir kt. organi
zacijų vadovai. 

• K u n i g o Alfonso Lipniūno 100 
metų gimimo ir 60 metų mirties 
minėjimas įvyks 2005 m. spalio 30 
d., sekmadienį, 3 v.p.p. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. Prisimin
sime šio lietuvybės ir žmoniškumo 
šviesos skleidėjo ir kandidato į šven
tuosius gyvenimą. Rengia Lietuvių 
rašytojų draugija. 

• S p a l i o 8 d., 6 v.v. laikraštis 
„Dirva" švenčia 90-ies metų jubi
liejų. Ta proga ruošiama iškilminga 
vakarienė. Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimas vyks spalio 7, 
8, 9 dienomis Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose Čika
goje. Tautinės Sąjungos nariai ir 
svečiai kviečiami Seime ir iškilmin
goje vakarienėje gausiai dalyvauti. 
Dėl informacijos skambinti tel. 708-
499--2172. 

• Šį savaitgal į , spalio 1 ir 2 
dienomis vyks 35-asis kasmetinis 
renginys, kurio metu savo meno dar
bus demonstruos dešimtys daili
ninkų. Halsted gatvė, jau kurį laiką 
garsėja meno galerijomis, kurios 
visą savaitgalį bus atidarytos lanky
tojams (Artists Open Hause). Meno 
mylėtojai turės puikią progą ne tik 
pasigrožėti meno darbais, bet ir 
pabendrauti su pačiais menininkais. 
Savo tapybos darbus demonstruos 
ir lietuvė dailininkė Sigita Moni
ka Šulaitytė (Monika Sula). Gale
rijos atidarytos šeštadieni ir sekma
dienį nue M p.p ki 7 v.v. adresu: 
Souir. Hi;..>u-.u&I.S:r. S:n-:-:. (':..-
cago, IL. 
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Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skirtas Lietuvos 
m Nepriklausomybės atkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti. 

• Konkurso organizatoriai : JAV LB Kultūros taryba ir Čiurlionio 
galerija Čikagoje. 

• 
Konkurso tema - „Atgimusi Lietuva". 

Atl ikimo technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, tem-
* perą ir kt. 
* Darbų dydis ne mažesnis, kaip 16x20 coliai (inčai), arba 40x50 cm. 
* Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 m. iki 18 
* m. ir nuo 18 m. iki 25 m. 
* 
• 

Konkurso darbų atsiuntimo terminas 2005 m. lapkričio 1 d. 

* Darbai bus premijuojami: pirmoji premija 300 dol., dvi premijos 
po 200 dol . ir tris premijos po 100 dol. 

*> Konkursui darbus siųsti Čiurlionio galerijos adresu: 5620 S. * 
# Claremont Ave., Chicago, IL 60636 JAV. * 

Kartu su darbu atsiųsti t rumpą biografiją. Darbo kitoje pusėje 
# užrašyti vardą, pavardę, amžių ir nuorodą „Dailės konkursui". Kilus 9 

# klausimams, kreiptis į Laimą Apanavičienę Čiurlionio galerijos * 
# adresu, arba e-paštu: laimaa@hotmail.com. • 

SKELBIMAI 

• Graž inos ir B e n i a u s Ma-
čiuikų 50-ies me tų vedybinio gyve
nimo sukakt į min in t , „Saulutei" , 
Lietuvos v a r g s t a n t i e m s , d r augų 
buvo suaukota $700. Aukojo: Alek
sandravičius Bron ius ir Graž ina , 
Brazdžionienė Danu tė , Brazdžionis 
Paulius ir Melan ie , Bernot ienė 
Birutė, Banevič ius Mykolas ir 
Danguolė, Kozicienė Birutė, Kozica 
Aidis ir Cindy, Nenor t i enė Ina , 
Skladaitis Vincas , Šat ienė Saulė , 
Zdanys J o n a s ir Bronė, Zdanys 
Alfonsas ir J a n i n a , Zdanys Vytas ir 
Ramutė. „Saulutė" Daytona Beach, 
FL sveikina Gr. ir B. Mačiuikus ir 
dėkoja už auką. 

• A n o n i m i n ė g e r a d a r ė a t
siuntė $200 „Dieviško Kryž iaus" 
Lietuvos benamių paramos fondui 
padėti Lietuvoje vargingiausiai gy

venantiems. Fondo steigėjo pagei
davimu fondo vadovė JAV yra Indrė 
Tijūnėlienė, o Lietuvoje kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis. Aukotoja ski
ria savo auką seneliams. Nuoširdžiai 
dėkojame, „Diev i ško Kryžiaus" 
fondas („Divine Cross Fund for 
t h e Homeless") 414 Freehauf St., 
Lemont , IL 60439. Aukos nurašo
mos n u o federal inių mokesčių . 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti vargingai gyvenantiems vai
kams bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Baniutė Kronienė $200, Marija 
Vygantienė $240, tęsiant mergaitės 
met inę paramą, anoniminiai (E) 
$200. Labai ačiū. „Saulutė" (Sun-
l ight Orphan Aid), 414 Freehauf 
St., Lemont , IL 60439. TAX ID 
#36-3003339. 

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

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

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

Šeš tad . 8 v.r. iki 1 v .p .p. 

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

4536 W. 63 Street 
m 

Chicago, IL 60629 
(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel . 773-284-0100. 
TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P , Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
Valandos pagal susi tar imą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

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

TMIGRAf 
S P E C 

r \ T > TFTvKS 
I A U S T A S 

HONG& A S S O C I A T E S 
Tel.773-588-6215 

3806 West Limitnce, Čikagoje 
K a l b a m e l i e tuv i ška i 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai gausiai susirinkę smalsiai žiūrėjo 
koncertą, skirtą naujų mokslo metų pradžiai. Silvijos Radvilienės nuotr. 

Pirkčiau Jono ir Petro Rimšos, 
Kasiulio, Vizgirdos. Puzino, Žorom-

skioA aleškos ir Antano Gudaičio 
tapybos darbų. 

Tel. 708-349-0348. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

mailto:laimaa@hotmail.com

