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• 
f š mokyklą? Mums nepakeliui! 

Mokyklų duris pravėrė apie 37,000 pirmokų. 

Giedrė Maksžmaitytė 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

kupinomis kalbomis. Tačiau niekaip 
nesugebame suskaičiuoti, kiek moki-

Šventinį Mokslo ir žinių dienos nių jau rytoj pamirš kelią į mokyklą, 
rytmetį džiaugiamės gėlėmis nešinais o vėliau - beraščiai ir bedarbiai - sės 
pirmaklasiais ir svaiginamės vilčių valstybei, t. y. mums visiems ant 

sprando. 
Vaiko teisių apsaugos kontro

lierės tarnybos skaičiavimu, praėju
siais metais mokyklos nelankė 2,294 
Lietuvos vaikai. Regis, skaičius nėra 
milžiniškas, tačiau net pripažįsta, 
kad jis neparodo realios situacijos. 
Tiesa, specialistai noriai kalba apie 
tai, kokios puikios programos jau pa
rengtos ar rengiamos tikintis suma
žinti nelankančių mokyklų vaikų. 
Tik juos įgyvendinti bus pradėts po 
metų kitų, o atsakomybę tėvai ir mo
kykla stumdo vieni kitiems. 

Kad mokykla būtų patrauklesnė 
už gatvę 

Švietimo ir mokslo ministerijos 
pareigūnai teigia, kad ministerijos 
vykdomose programose siekiama pa
siūlyti mokiniams kuo daugiau įvai
rių užimtumo būdų mokyklose ir pa
sibaigus pamokoms, kad per tai jie 
susidomėtų mokykla ir joje norėtų 
pasilikti. 

Rusijos sraigtasparnis pažeidė oro erdvę 
Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) — Iš 

Rusijos Kaliningrado srities at
skridęs sraigtasparnis penktadienį 
pažeidė Lietuvos oro erdvę. 

Kaip pranešė Krašto apsaugos 
ministerija, penktadienį 11.55 vai. 
ryto Sakių savivaldybėje iš Rusijos 
pusės buvo užfiksuotas valstybinės 
oro erdvės pažeidimas. Karinis sraig
tasparnis „Mi—8" nedideliame aukš
tyje nežymiai, keliasdešimt metrų, 
įskrido į Lietuvos teritoriją. 

„Pažeidimas užfiksuotas, vyksta 
tyrimas. Apie incidentą informuota 
Užsienio reikalų ministerija, tikimės, 
kad bus toliau reaguojama diplomati
niais kanalais. Pažeidimai nėra svei
kintini, juo labiau jie kartojasi", — 

sakė Lietuvos kariuomenės vadas ge
nerolas majoras Valdas Tutkus. 

Kaip sakė Karinių oro pajėgų va
das pulkininkas Artūras Leita, sraig
tasparnis pastebėtas Sakių rajone 
ties Keršiškių kaimu, kur Lietuvą ir 
Rusiją skiria Šešupė. Sraigtasparnis 
buvo perskridęs į Lietuvos krantą. 

Pasak A. Leitos, oro erdvės pažei
dimą pastebėjo ,,oro erdvės kontrolės 
sistema, kuri suveikė puikiai". • 

KOP vado teigimu, Lietuvos 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
pareigūnai skambino į Cerniachovs-
ko mieste esantį pasienio būrį, kurio 
budėtojas patvirtino, kad pažeidimo 
metu minėtame rajone skraidė Nr.18 
pažymėtas sraigtasparnis. 

Bėglys „darbietis" negrįžta 
Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) — 

Įtariamuoju tapęs ir Lietuvos tei
sėsaugos ieškomas buvęs Darbo par
tijos (DP) vadovas Viktoras Uspaski-
chas kartoja nepasitikįs Lietuvos tei
sėsauga ir dėl to neketinąs kol kas 
grįžti į Lietuvą. 

V Uspaskichas taip pat katego
riškai neigia turįs ar kada nors tu
rėjęs Rusijos pilietybę. 

Penktadienį paklaustas, ar žada 
bendradarbiauti su Lietuvos teisė
sauga, kuri yra paskelbusi tarptau
tinę jo paiešką, V Uspaskichas vengė 
tiesaus atsakymo, aiškindamas esą 
pats turi klausimų teisėsauginin
kams. 

„Prieš pradedant kalbėti apie 
Darbo partiją ir jos finansus, reikia 
išsiaiškinti, ar mūsų valstybė civili
zuota ir teisinė, todėl, kad tie patys 
pinigai, kurie atvedė Artūrą Pau-

Viktoras Uspaskichas 
E) to« nuotr. 

lauską į Seimo pirmininko postą, 
Viktorą Muntianą į tą patį postą, Val
dui Adamkui padėjo — geri pinigai, o 
kai kalbama apie Darbo partijos fi
nansus — tai jau blogi pinigai. Kada 
teisėsaugos Nukelta f 6 psl. 

Prezidentas t iki , 
kad Vyriausybė 
dirbs iki galo 
Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) — 

Prezidentas Valdas Adamkus tiki, 
kad socialdemokrato Gedimino Kir
kilo vadovaujama mažumos Vyriau-
.sybė sugebės efektyviai dirbti ir išsi
laikys iki kadencijos pabaigos. 

Interviu dienraščiui „Kauno die
na" šalies vadovas teigė, kad mažu
mos Vyriausybė bus išbandymas Lie
tuvos politikams. 

„Mano supratimu, dabartinė po
litinė situacija yra savotiškas egza
minas mums visiems — ar Lietuvoje 
jau esame pasiekę vakarietiškos poli
tikos lygį, ar dar ne. Mažumos vy
riausybė demokratiniame pasaulyje 
nėra naujas reiškinys. Yra daug vals
tybių, kurios tą procesą įveikė, tai jo
kia naujiena. Būtent todėl mažumos 
Vyriausybė yra mūsų politikų išban
dymas", — sakė jis. 

Anot prezidento, svarbiausia 
galvoti apie tai, ar Vyriausybės pro
grama yra įgyvendinama, ar ji tar
nauja žmogui, ar sugeba sutelkti 
daugumą politinių jėgų tai progra-

į mai įgyvendinti. 
„Jeigu į visus šiuos klausimus 

atsakome teigiamai, Vyriausybė gali 
| dirbti. Tikrai nėra svarbu, ar Vyriau-
1 sybė dirbs iki kito penktadienio, ar 

iki Seimo šios kadencijos pabaigos. 
| Svarbu, kaip ji dirbs, kaip užsitikrins 

paramą ir visuomenės pasitikėjimą", 
— kalbėjo V Adamkus. 

Šalies vadovo manymu, Vyriau
sybė ir Seimas per ateinantį politinį 
sezoną turi didžiausią dėmesį skirti 
švietimui, sveikatos apsaugos refor
mai bei socialiniams reikalams. 

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

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

Neformaliajam vaikų ugdymui 
skiriamas vis didesnis finansavimas: 
iš mokinio krepšelio lėšų 3 mln. litų 
skirti mokinių pažintinei veiklai -
ekskursijoms, pažintinėms kelio
nėms; užimtumo, prevencijos ir va
saros poilsio programoms skirta per 
7 mln. litų. Veikia daugiau nei tūks
tantis socializacijos programų, ku
riose dalyvauja per 300,000 vaikų. 

Mokyklose pradėjo dirbti nauji 
darbuotojai - Nukel ta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų veiklos: 
XV Ateitininkų 
federacijos kongresas 
Panevėžyje. 
•Užsienio lietuvių misija 
ir vizija neturi keistis. 
•Dar vienas 
paverkšlenimas. 
•Lietuviškos šeimos 
pašaukimas. 
•Čikagoje atgaiv inamas 
„Š i lko kel ias" . 
•Dainuojamosios poezijos 
vakaras Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.689 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Z m s =. 
> 
"0 m 
90 

0 
Z 
0 
H 0 m 
; 
< 

o 
A 

2 
SL I 
8 
i O 
•u 

i 

> w 
m M 
M > 

a t* 
Q CO 
H 
O O 
SS M 

< 
H 
H 
O 
Z 

O 

n 

O 
u* 
O 
l 

00 

o 

« 
C 
Jd 
O 
«0 
W 
> 
Z 

> 
O 
H 
Z 
Q 

pa o o z 

- 3 
5C 
M 

0 

> 

O 

o o 
z 
Q 
V 
M 
M 

(•J 
m 
oo 

n 
m 

Q 
W 
> 
H 
M 
10 

e 
t.> o 
>' o 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
* 
*• 

O 
M 

UI 
A 

•o 
r* 
A 

3 
į 
A 

m 

"O 
m 
O 
O 
n 
> 
p-
00 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


2 DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 2 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

XV Ateitininku federacijos kongresas Panevėžyje 
3T*SSf 

Dalis XV Ateitininkų federacijos kongreso dalyvių kongreso atidarymo metu š.m. rugpjūčio 18 d. - r i e Bendri* 

Išrinkti nauji vadai 
"W • " ^ '•'Ateitininkų federacijos kongresas sėkmingai 

• V m/ vy^co mgPJūčio 18-20 d. Panevėžyje. Daly-
JL. JL V vavo per 350 atstovų iš visos Lietuvos, JAY 
Kanados ir Vokietijos, jų tarpe buvo labai didelis skaičius 
moksleivių, duodančių daug vilties ateitininkų organi
zacijai. 

Apie kongrese darytus pranešimus ir dalyvavusiųjų 
įspūdžius bus netrukus parašyta. Šiandieną pranešame 
apie kongrese padarytus reikšmingesnius sprendimus. 
Naujuoju ateitininkų federacijos pirmininku buvo išrink
tas Vygantas Malinauskas, surinkęs daugiau balsų už taip 
pat kandidatavusią Irmą Kuliavienę. 

Į Ateitininkų federacijos tarybą buvo išrinkti aštuoni 
asmenys: Petras Kimbrys, Gintė Damušytė, Vidas Abrai-
tis, ses. Daiva Kuzmickaitė, kun. Gintaras Vitkus, kun. 
Robertas Grigas, Gailius Raškinis ir Darius Mickevičius. 
Į tarybą taip pat jeis Vyskupų konferencijos naujai paskir
tas Ateitininkų federacijos dvasios vadovas mons. 
Gintaras Grušas, buvusios kadencijos AF pirmininkas 
Liutauras Serapinas ir aštuoni išeivijos ateitininkų atsto

vai, kurie dar turi būti 
deleguoti. 

Į Ateitininkų federaci
jos valdybą buvo išrinkti: 
Irma Kuliavienė, Kęstutis 
Bagdžius, Rozvita Varei
kienė ir Ramūnas Aušro
tas. Šalia išrinktųjų į val
dybą jeis AF pirmininkas 
Vygantas Malinauskas ir 
sąjungų pirmininkai. 

Kongresas patvirtino 
naujai paruoštus įstatus. 
Senųjų ir naujųjų įstatų 
tekstus galima paskaityti 
kongreso tinklalapyje: 
www.lietuvosateitis.org. 

Kongreso metu susi
rinko Lietuvos sendraugiai 
ir, paskelbę suvažiavimą, 
greitai išsirinko sau centro valdybą. Buvo tiek kandidatų, 
kad balsavimas vyko raštu. Tai pavyzdys išeivijos ateiti
ninkams, kurie jau kelerius metus neturi sendraugių cen

tro valdybos ir šiuo metu ieško kandidatų. Ryžki
mės! (žr. žemiau). 

Rinkimai buvo pravesti tvarkingai: kandidatų 
netrūko, o atstovai entuziastingai dalyvavo balsa
vime, nes visus jungė ta pati idėja. 

jnių rūmų Panevėžyje. Nuotrauka Jono Kuprio 

Apie Kongresą internete 
Norintys greitu laiku daugiau pa

siskaityti apie praėjusį Ateitininkų kon
gresą gali pasižiūrėti į tinklalapyje 
www.lietuvosateitis.org. Čia, tarp 
kitos informacijos, yra surašyti gauti 
sveikinimai ir išdėstytos nuotraukos. 

Pranciškonų vedamas tinklala-
pis www.bernadinai.lt rugpjūčio 
21d. išspausdino Živilės Šeporaitytės 
išsamų kongreso aprašymą. Trum
piau buvo aprašyta Lietuvos žinių 
tinklalapyje www.lzinios.lt. 

Naujai išrinktas Ateitininkų 
federacijos pirm. Vygantas 
Malinauskas 

Sendraugiai atsiliepkite! 
Ieškomi kandidatai naujai CV 

Siaurės Amerikos ateit ininku taryba ketina 
šį rudenį pravesti Sendraugiu centro valdy
bos rinkimus. Norintys kandidatuoti ar kitus 
pasiūlyti (gavus kandidato sutikimą), yra pra
šomi kandidatu pavardes su trumpa ateit i-
ninkiškos veikios biografi ja pateikti iki rug
sėjo 15 d . Loretai Grybauskienei 72 Šilo 
Ridge Rd. Or iand Park, IL 60467 USA e l -
paštas: Vlasr@aol.com Fakso nr.: 708 -
403-2556. 

X V A t e i t i n i n k u f e d e r a c i j o s k o n g r e s o d a l y v i a i 7 y g i u o | a j p a n e v ė ž i o 
k a t e d r a N u o t r a u k a Jono K u p r i o 

Čikagos jaunučiai pradeda 
naujus veiklos metus 

Visi kviečiami dalyvauti! 

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Diel i-
ninkaičio jaunųjų ateit ininku kuopa pradės 
veiklos metus rugsėjo 10 d . Kviečiame visus 
pradžios mokyklos skyrių vaikus užsiregis
truoti ir dalyvauti ateit ininku veikloje! Susi
rinkimai dažniausiai vyks Ateitininkų namuo
se, Lemonte, mėnesio p i rmq sekmadienį, po 
9 00 vai. ryto vaiky šv. Mišių atnašaujamu 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. 

Jei turite klausimu, kreipkitės j globėjas 
Laima Aleksienę LAIeksa@ameritech.net 
arba Rasa Kasmūnienę rasakas@aol.com 

DRAUGAS 
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Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays following Monday 
observance of legal Holidays as vvell as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
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JAV 
Metams$l 20.00 • 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 į Lietuva,: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metu $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 

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 skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siundant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
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DAR VIENAS PAVERKŠLENIMAS 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Savo „Apmąstymuose iš Ellicott 
miestelio" j klausimą „Kaip ten Lie
tuvoje? Ar šiek tiek geriau" Juozas 
Gaila atsako klausimu: „O kas ten 
taip blogai?" Šis jo atsakymas man 
nesukėlė nei nuostabos, nei juo la
biau pykčio. Nors ir mes čia Lietuvoje 
susitikę dažniausiai kalbame tik apie 
negerus dalykus, nuolat vanojame 
valdžią ir valdininkus, pradedant nuo 
aukščiausiųjų, įtakingiausiųjų. Daž
niausiai ir mes matome tik niūriomis 
spalvomis nutapytą Lietuvą. 

Pritariu J. Gailai, kad lietuviai 
nė kiek ne blogesni, nei kitų tautų, 
kitų kraštų žmonės, dažnai net ge
resni. Tą pat} galima pasakyti ir apie 
valdžią, politikus. Lietuvoje tikrai ne 
blogiau, negu daugelyje valstybių, 
vilkusių Rusijos imperijos (kokia ten 
Sovietų Sąjunga!) jungą. Tikra tiesa, 
ne tik šioje pasaulio dalyje daug 
blogiau, negu Lietuvoje. 

Tačiau jeigu „daug blogiau", 
vadinasi. Lietuvoje irgi ne pyragai? O 
kas ten taip blogai? - klausiu drauge 
su J. Gaila. Didžiuliai prekybos cent
rai, juose prekių pilnos lentynos. 
Blogai? Automobilių tiek, kad jais 
užkimštos gatvės ir aikštės, pilni ne 
tik keliai, bet ir kaimų keliukai. Ką 
tai sako? Mobilieji telefonai kiek
vieno vaiko, paauglio rankose. O 
mums vis negana... 

Šia prasme gyvenimas Lietuvoje 
gerėja ir gerės. Ilgainiui automobi
lius, kurie dažnai kainuoja mažiau 
negu bakas benzino, pakeis nauji ar
ba naujesni, kiekvienas turėsime po 
kompiuterį. „Kavinių kavinukių 
miestuose pilna ir jos pilnos", — 
džiaugiasi J. Gaila. 

Štai šioje vietoje aš ir norėčiau 
sustoti. Neįmanoma trumpai atsa
kyti į sudėtingą, daugiareikšmį klau
simą: kas Lietuvoje gera ir kas bloga. 
J. Gaila palietė tik kelis materialinės, 
ekonominės gerovės simbolius. Aš 
šiame rašinyje kalbėsiu apie dvasi
nės, moralinės negerovės apraiškas 
mūsų tėvynėje. Taigi ir šį kartą bus 
galima pasakyti: dar vienas paverkš
lenimas be prošvaisčių. 

Kitaip neišeina, nors tu ką! Labai 
jau gilion dvasinėn duobėn įkritom, 
labai tamsu aplinkui, nors prekybos 
centrai ir plieskia šviesomis, nors 
ugnies salvės raižo dangų, o automo
bilių žibintai - gerus kelius. 

Neseniai gavau mano bičiulio, 
rašytojo ir publicisto Vygando Rač-
kaičio laišką iš Anykščių. Tikiuosi, jis 
nesupyks dėl šios citatos: „Patyriau 
kartėlį ir apmaudą per miesto šventę, 
kai buvo pristatytos naujos Rimanto 
Vanago knygos ir manoji 'Bėga vėjas 
miškais'. Pasamdyti aktoriai Sigitas 
Račkys ir Vidas Petkevičius buvo aro
gantiški, save sureikšminę. V Petke
vičius paskaitydavo mano posmus, o 
paskui, pritardamas gitara, stūgavo 
J. Erlicko ir savo paties dainuškas. 
Išsityčiojo iš dainos 'Ąžuolai žaliuos', 
iš Jurgio Zauerveino tautiškos gies
mės („Idiotais esame gimę, idiotais 
mes ir būsime"...). Tas renginys, į kurį 
susirinko gausus būrys anykštėnų, 
vyko prie Antano Baranausko klė
telės. Aš vis žiūrėjau, ar nesudrebės 
mūsų tautos dainiaus biustas... Šiek 
tiek guodžia tai, kad daugumą to 
renginio dalyvių piktino toks derinys 
su mano kūryba ir tos antipatriotinės 
nuotaikos - baisus sovietinis implan-
tas kai kurių sąmonėje. Beje, tie akto
riai už savo 'darbą' gavo po 800 Lt.". 

Oi, tos „šventės"! Tikra nelaimė! 
Tarsi skaudi rykštė jos jau plaka 

Lietuvą. Kasdien kur nors „švenčia
ma". Tačiau V Račkaičio paminėtas iš-
sityčiojimas - tik nekaltas vaikų žai
dimas, visi girdėjome, matėme nepa
lyginamai „riebesnių" išsityčiojimų: 
žiniasklaidoje, „šventėse", mokyklo
se. Kultūros, moralės nuosmukis, la
biausiai sužeidęs jaunimą - štai kas, 
man regis, blogai, blogiau už materia
linį skurdą, kurio irgi dar labai daug 
Lietuvoje, nepaisant didžiulių preky
bos centrų, tūkstančių kavinių, ku
riose geriama anaiptol ne tik kava. 
Daugelį jų tiksliau vadinti girdyklo
mis, alkoholinėmis. O kuo pavirto nuos
tabios, išpuoselėtos kaimo turizmo 
sodybos, iš kurių kelis kilometrus 
sklinda tiesiog nepadorus triukšmas! 
Nėra to gero, kurio nebūtų galima 
subjauroti. Net gamtos prieglobstyje 
negalima rasti ramybės, ką jau kal
bėti apie miestą, kuriam tiesiog pri
valu triukšmauti ir girtauti. 

„Šokiai visą naktį. Prie scenos 
kabančiuose narvuose šokančios pus
nuogės merginos. Alkoholio gerokai 
padauginę jaunuoliai. Aplinkinių 
žvilgsnių nepaisančios porelės". Sa
vaitgalį sostinės Kalnų parką su
drebino penktasis progresyvios muzi
kos festivalis „Saulės smūgis". Jį su
rengė radijo stotis „Radiocentras". Ši 
informacija su šlitinėjančių ir gu
linčių jaunuolių iliustracijomis — iš 
„Lietuvos ryto". Tik kodėl žodžiai 
„progresyvios muzikos festivalis" be 
kabučių? 

Aną dieną šnekėjausi su studijų 
draugu, knygiumi, filosofijos, Vakarų 
kultūros žinovu. Kas be ko, neiš
vengėme niūrių, pesimistinių apiben
drinimų, kaip ir jūs Baltimorėje po 
lietuviškų mišių. „Jie mus nori iš-
tirpdinti, — kalbėjo mano pašneko
vas, — alkoholyje, emigracijose, Va
karų popkultūros srutose prigirdyti, 
asimiliuoti". Kas tie Jie"? — klausiu. 
„Visi, pradedant (arba baigiant, kaip 
tau patogiau) prezidentu. Niekam 
nerūpi tautos likimas, lietuvių kul
tūra, kalba. Valdžia beveik net ne
apsimeta susirūpinusi mokykla pla
čiąja prasme, sparčiai plintančiu 
jaunimo alkoholizmu, narkomanija". 
Gal dėl durnumo? — klausiu aš jo. — 
Gal dėl nesuvokimo, kaip tai pavo
jinga, arba dėl godumo? „Ne, ne dėl 
durnumo, greičiau dėl godumo. Jie 
žino, ką daro. Taip naudinga ne tik 
jiems, bet ir Maskvai, ir Briuseliui. 
Visiems pasaulio galingiesiems, sie
kiantiems naudos iš globalizacijos. 
Nedidelis, bet gardus kąsnelis su 
nereikalingu lietuvišku prieskoniu, 
kurį galima ir panaikinti". 

Nejaugi „jie" tokie genialūs, kad 
sąmoningai valdo nepaprastai sudė
tingus socialinius—politinius—eko-
no-minius procesus? Jiems naudinga, 
kad „progresyvios muzikos" ir „ge
riausio pasaulyje alaus" priglušinti 
jauni žmonės kuo mažiau mąstytų ir 
pritartų nupirktiems aktoriams: 
„idiotais esame gimę"? 

Manau, kad viskas žymiai sudė
tingiau ir pavojingiau. Tačiau nuo 
,jų" priklauso daug kas, bet ne vis
kas. Jeigu kalti būtų tik Jie", Juos" 
gal kaip nors pavyktų nušalinti, 
neutralizuoti. „Jie" kalti ir dėl dur
numo, ir dėl blogos valios, tačiau pa
sauliniai geopolitiniai procesai ne
paiso vienų noro praturtėti, kitų noro 
išlikti, jie kaip atmosferos srautai be 
paliovos slenka, mainosi, vienur 
palankiai palaistydami dirvą, kitur ją 
išdžiovindami, kaip buvo šią vasarą 
Lietuvoje. Kas neapsidraudę, tas 
nukentėjo, o apsidraudusiųjų Lietu
voje nėra. Prie šių procesų galima tik 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Užsienio lietuvių misija ir 
vizija neturi keistis 

Praėjus beveik mėnesiui nuo 
š.m. rugpjūčio pradžioje Vil
niuje vykusio Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės seimo, net 
jame nedalyvavusieji jau galėjo 
susidaryti to seimo eigos, diskusi
jų, nutarimų ir iškilusių sprūdžių 
tarp iš daugiau kaip 30 valstybių 
suvažiavusių PLB atstovų. Re
miantis gera valia ir PLB patirti
mi, atrodo, didžioji dalis nesuta
rimų išspręsta ir dalyviai išsi
skirstė tęsti bendruomeninę veiklą 
savo gyvenamose šalyse. Žinoma, 
per tris dienas vargiai įmanoma vi
sus skirtumus suderinti, viską iš
samiai išdiskutuoti ir prieiti vie
ningos nuomonės, juo labiau, kad 
PLB sudaro visų lietuvių emigra
cijos bangų žmonės, kurių galvose
na ir pasaulėžiūra per pusšimtį 
išsiskyrimo metų buvo formuota 
skirtingomis sąlygomis: vienų la
biau atviros vakarietiškos, kitų 
uždaros rytietiškos kultūros. Bet, 
parodant bent kiek geros valios, tie 
skirtumai galėtų būti suderinti 
arba bent sumažinti, todėl tai, kas 
nespėta atlikti seime, turės tęsti 
naujai išrinktoji valdyba, pirmi
ninkaujama Reginos Narušienės. 

Tačiau būtina atkreipti dėme
sį į vieną svarbų PLB ateities veik
los aspektą, kuriam gaires nus
maigstyti 2003 m. vykusiame XI 
PLB seime įgaliota PLB valdyba 
sudaryti komitetą PLB ateities 
vizijai sukurti. Projektas pavadin
tas: „PLB vizija ir misija", o jam 
vadovauti sutiko pirm. Liuda Ru-
gienienė, kuri paruoštą tekstą pa
teikė XII PLB seime. Dėl kai kurių 
„PLB vizijos ir misijos" punktų 
kilo karšti debatai, suvažiavimo 
dalyviams, kaip buvo galima tikė
tis, pasidalinus į du „frontus". Ka
dangi „PLB vizija ir misija" pa
remta tautiškumu, patriotiškumu 
ir ypatingu dėmesiu lietuvybės 
išlikimui gyvenant užsienyje, ne 
visiems naujiesiems emigrantams 
iš Lietuvos tokios veiklos gairės 
atrodė svarbios. Buvo net norinčių 
pakeisti Lietuvių Chartos princi
pus arba bent PLB konstituciją, 
pritaikant „moderniems laikams 
ir globalizacijos vyksmui". 

„Vizijoje" aiškiai nusakomi 

PLB veiklos tikslai, pabrėžiant, 
kad „Aukščiausias ir vertingiau
sias kultūros elementas yra kalba. 
Lituanistinis švietimas užsienyje 
turi būti pirmaeilis ir nuolatinis už
davinys. Mokslo rėmimas yra vie
nas svarbiųjų lietuviškos bendruo
menės uždavinių". Šalia to, lietu
viškumui išlikti daug įtakos turi 
savo parapijos, misijos, vienuoly
nai, todėl „PLB ragina remti lietu
vių sielovados centrus užsienyje, jų 
evangelizacinę ir socialinę veiklą, 
išlaikant krikščioniškas vertybes 
ir religines tautines tradicijas". 

PLB „misija" aiškiai apibrėžia 
lietuvio identitetą ir priklausomy
bę savo tautai, tvirt inant, kad 
„PLB yra tautinė bendruomenė. 
Nulemiantis veiksnys yra tautinė 
kilmė, o ne narystė". Taip pat dar 
kartą pabrėžiama, kad „Lietuviai, 
gyvenantys už Lietuvos ribų, ir lie
tuviai, gyvenantys Lietuvoje, yra 
nedalomoji tos pačios lietuvių tau
tos dalis". Tačiau visgi reikia at
siminti faktą, kad Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene yra išskirtinai 
užsienyje gyvenančių lietuvių or
ganizacija, juos sujungianti per 
gyvenamųjų kraštų LB i vientisą ir 
vieningą jungine. Tas vieningu
mas, be abejo, nelengvai „nuryja
mas kąsnis" kai kuriems antrosios 
emigrantų bangos, o juo labiau po 
nepriklausomybės atkūrimo iš Lie
tuvos išvykusiems tautiečiams. 
Vis dėlto yra būtina suderinti 
šiuos sprūdžius, nes nuo jų sude
rinimo ir bendros lietuviškos vi
suomeninės, kultūrinės, religinės, 
švietėjiškos veiklos priklausys, 
kiek ilgai užsienio šalyse lietuviai 
išliks ištikimi savo tautinei kilmei. 
Todėl „PLB vizijos ir misijos" tekstu 
raginama „užsienyje esančius lie
tuvius burtis į Krašto Lietuvių 
Bendruomenes. Vienas svarbiau
sių tikslų — branginti kiekvieną 
lietuvį ir padėti vienas kitam, dali
nantis svarbia informacija apie gy
venamąją šalį". Šie „PLB vizijos ir 
misijos" punktai turėtų būti gairės 
kiekvienam mūsų tautiečiui, gyve
nančiam užsienyje. Džiugu, kad 
pagaliau, nors ir po ilgų ginčų, šios 
gairės buvo PLB XII seimo patvir
tintos š.m. rugpjūčio 9 d. 

prisitaikyti. 
Visaapimanti globalizacijos sti

chija mus užklupo labai staiga, labai 
netikėtai, mes dažnai nesuvokiame, 
kas su mumis, šalia mūsų dedasi. Per 
keliolika metų - milžiniškos permai
nos visose politinio, socialinio, eko
nominio, kultūrinio, dvasinio gyve
nimo srityse. Ir beveik kiekviena iš 
šių sričių gyvybiškai svarbi, jeigu 
norime išsaugoti tautinį tapatumą. 

„Juo didesnį ideologinį, tautinį 
represyvų spaudimą patiria tauta, 
tuo nuosekliau ji jam dažniausiai 
priešinasi, tuo didesnį dėmesį sutel
kia į tautinio tapatumo išsaugojimą; 
ir priešingai: kuo švelnesnis kultū
rinės integracijos scenarijus, tuo 
lengviau tauta yra suvirškinama ir 
kultūriškai niveliuojama, juolab kad 
mes neturime nei didžiulės terito
rijos, nei didelio gyventojų skaičiaus, 
nei galingų kultūros traukos centrų, 

kurie gebėtų asimiliuoti kitas kul
tūros tradicijas, nei kultūros poli
tikos tam sukurtų mechanizmų" 
(filosofas Antanas Andrijauskas). 

Taigi, iššūkiai milžiniški, o mes 
nuo tų iššūkių bėgame „už balos" 
arba „švenčiame" vos ne keturias die
nas per savaitę, rugsėjo 1-ąją - Moks
lo ir žinių dieną - paverčiame pa
auglių ir jaunimo besaikio girtavimo 
diena, nes, kaip konstatavo Šiaulių 
apygardos administracinis teismas, 
draudimas prekiauti alkoholiu ba
rams, kavinėms, parduotuvėms, res
toranams, kioskams bei kitiems ūkio 
subjektams gali sukelti neigiamų 
ekonominių padarinių. Štai iš ko 
pelnosi Lietuva! 

Pasaulio vandenyne plūduriuoja
me pasroviui, pavėjui, be aiškesnės ir 
šviesesnės ateities vizijos, be tautinės 
savimonės pagrindų, be lietuvių 
kultūros savisaugos mechanizmų. 
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LIETUVIŠKOS ŠEIMOS PAŠAUKIMAS 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Iš gyvenimo patirties matome, 
kad visi daiktai vieni nuo kitų prik
lauso. Visas regimasis pasaulis su
daro labai darnią visumos vienumą, 
visi daiktai yra tos visumos dalis. 
Negyvoji gamta tarnauja gyviesiems 
kūriniams taip, kad kiekviena pri
gimtis vis kam nors yra palenkta ir 
kam nors priklauso. Senovės didieji 
mąstytojai, kaip šv. Tomas Akvi-
nietis, visus gyvosios prigimties po
linkius vadino altruistiniais. Atseit, 
viskas, kas yra ir veikia dėl ko nors 
kito už save tobulesnio, yra dėl ko 
nors kito. Todėl jis mokė, kad ir žmo
gus visa savo buitimi yra dėl aukš
čiausios būties, — dėl Dievo. Dėl to 
ir žmogiškoji meilė yra altruistinė 
taip, kad žmogus tą tobuliausią būtį 
— Dievą — myli labiau už save. 
Atseit, žmogus laimės trokšta labiau 
kaip savojo buvimo. 

Žmonių tarpusavio meilė yra 
tikra, jei ji yra altruistinė, jei ji be 
apskaičiavimų ir asmeninės naudos 
ieškojimo, visada yra pasiruošusi 
daugiau duoti ir atsiduoti nei kaip 
gauti ar kaip nors pasinaudoti. Iš 
tokios meilės, atrodo, Dievo kūrybos 
keliuose turėtų žmonės susitikti ir iš 
tokios meilės šeimas sukurti. Šei
mos,, surištos tokia meile, nėra iš
skiriamos. Kristus yra pasakęs, kad, 
ką Dievas surišo, žmogus teneišriša.. 
Taigi, moterystės ryšys šeimoje ne
gali būti išardomas žmonių nutari
mu. Dievas, pats būdamas meilė, tik 
meile gali ir surišti. Tokia meilė bet

gi yra altruistinė. J i yra kūrybinė, 
nes dalyvauja Dievo veikime, ku
riant naujas žmonijos kar tas . 

Katalikų Bažnyčia visą laiką 
mokė ir dabar moko, kad moterystės 
ryšys yra neišardomas, o jos pirma
eilis tikslas pačia žmogaus prigimti
mi yra vaikų gimdymas. Pastoraci
nėje konstitucijoje apie Bažnyčią 
šiuolaikiniame pasaulyje sakoma: 
„Savo prigimties savybėmis santuo
kos institucija ir vedusių meilė skir
ta vaikų gimdymui ir auklėjimui. 
Vaikai yra moterystės tikslų vaini
kas. Vyras ir moteris moterystės 
sąjungoje yra jau nebe du, bet vienas 
kūnas" (Mt. 19, 6), giliausiu asmenų 
bei veikimo susijungimu vienas 
kitam padeda ir tarnauja. J ie patir ia 
ir vis labiau įgyja savo vienybės 
jausmą. Ši giliausioji vienybė, kaip 
abipusis asmenų a ts idavimas bei 
vaikų palaima, reikalauja visiškos 
vedusių ištikimybės ir šios vienybės 
neišardomumo" (nr. 48). 

Bažnyčios mokymas apie mote
rystės neišardomumą, apie vaikų 
gimdymą ir kontrolę pagal prigim
ties dėsnius mūsų laikais susilaukė 
didelio nepasi tenkinimo ir aš t r ių 
prieštaravimų iš tikinčiųjų ir neti
kinčiųjų pusės. Mūsų laikų žmogus 
vis daugiau ir daugiau stengiasi būti 
laisvas nuo visokių ryšių ir įsipa
reigojimų. Atsakomybės naš ta da
rosi jam vis sunkesnė. Pragmatizmo 
aplinkoje išaugusiam žmogui Kris
taus Bažnyčios mokslas atrodo labai 
sunkiai įvykdomas. 

Daugybė jaunų šeimų klausia, 
kas ir kaip gali Bažnyčios mokslo 
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laikytis moterystės klausimais, kai 
tiems klausimams žmonės neranda 
įtikinančio atsakymo. J u o labiau, 
kad valstybės įstatymai legalizuoja 
skyrybas, o valstybės autor i te ta i 
skatina ir moko, kaip kontroliuoti 
gimdymus. Visuose kraštuose eina 
kova už abortų legalizavimą. Žmoni
jos progresyvus pasaulyje daugėji
mas yra suprastas ir išaiškintas 
kaip jos pačios didžioji grėsmė, kad 
greit ateis tas laikas, jog žemė nepa
jėgs žmonijois išmaitinti. Todėl įsta
tymų leidėjai su lengva širdimi pa
teisina negimusių vaikų žudymą. 
Negimę kūdikiai tampa savo tėvų 
priešai, nuo kurių gyvieji turi gintis, 
kad iš jų nebūtų atimta erdvė. 

Tokia žmogiškosios gyvybės ap
draudimo logika nesiderina nei su 
prigimties, nei su sąžinės balsu, kurį 
Bažnyčia laiko paties Dievo balsu. 
Jeigu žmogus būtų tik šiam regi
mam pasauliui, tai jo gyvybę galima 
būtų kontroliuoti taip, kaip kontro
liuojami augalai ir gyvuliai. Bet 
žmogus turi iš savo Kūrėjo amžiną 
pašaukimą, todėl ir jo asmens vertė 
bei gyvybė nėra apribojama regimojo 
pasaulio laikinaisiais motyvais. Ant
rasis Vatikano susirinkimas šitai iš
reiškia, kreipdamasis į visus žmo
nes: „Visiems verta pagalvoti: žmo
gaus gyvybė ir uždavinys ją pratęsti 
negali būt i apriboti vien tik šio 
pasaulio motyvais ir, nuosekliai, ne
gali būti sprendžiami ir suprantami 
tik šio pasaulio požiūriu. Būtina 
šiuos klausimus spręsti, tur int prieš 
akis amžiną žmogaus pašaukimą" 
(G.S. 51). 

Didžiosioms tautoms, kaip Ki
nija, Japonija, Indija, neturinčioms 
pakankamai erdvės plėstis ir pra
siveržti iš esamų ribų, žmonijos pro
gresyvinis plitimas kelia klausimus, 
kurie šeimose kryžiuojasi su mora
liniais įstatymais bei gyvybės teisė
mis, nerasdami sėkmingo atsakymo. 
Visai kitas reikalas yra su mūsų 
tauta. J i buvo ir yra maža. Mūsų 

tautos gyvybinis klausimas yra kaip 
ją praplėsti, o ne kaip sumažinti. 
Deja, mūsų jaunos lietuviškos šei
mos kuriamos toje aplinkoje, kurioje 
yra pateiktos visos gimdymų kontro
liavimo bei apribojimo techninės ga
limybės. Todėl yra pavojus visai tau
tai, kad ji dėl moderniųjų laikų nuo
taikos ir naujų gimimų baimės dar 
labiau sumažės. 

Amerikos žydai pastebėjo, kad 
dėl gimdymų kontrolės jų skaičius 
sparčiai mažėja, ir yra susirūpinę, 
kas su jais atsitiks po keliolikos me
tų, kai jie praras politinę ir ekono
minę įtaką. Socialinio apdraudimo 
pareigūnai numato, kad po dvide
šimt metų bus mažai dirbančių, ku
rie turės mokėti tos socialinės ap-
draudos mokesčius.* Dėl nuolatinio 
gimdymo mažėjimo bus dauguma 
pensininkų, kurie dirbantiesiems 
pasidarys nepakeliama našta. Taigi 
gimdymų sumažinimas ateityje su
kels visoms tau toms dar nenu
matomų problemų. 

Mūsų tautos dalis už tėvynės ri
bų, tiesiog mūsų akyse, nuolat mažė
ja ir be gimdymų kontrolės. Lietu
viškos įstaigos turi gražius namus, 
kultūrinius įrengimus, bet ar ilgai 
jos galės tarnauti savo tautiečiams? 
Jaučiame, kad ir toms įstaigoms 
stinga darbininkų. Pagaliau, kam 
reikės tų lietuviškų renginių, lietu
viškų laikraščių, jei šeimos neišau
gins naujos lietuviškos kartos? Kaip 
tėvynėje, taip ir išeivijoje, lietuvių 
šeimoms atitenka nepaprastai sun
kus, bet garbingas ir kilnus užda
vinys — išlaikyti jaunąją kartą 
nepalaužiamą krikščioniškuose ir 
tautiniuose idealuose. Prieš ir nepa
lankią aplinką, ateinančią ir iš mo
kyklų, ir viešojo gyvenimo šeimos 
turi stengtis sukurti vaikams ap
linką, iš kurios ateinant naujų kartų 
laukia Dievas ir tėvynė. Tai yra už
davinys ir šeimų pašaukimas šiuo
laikiniame pasaulyje. 
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Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBE ČIKAGOIE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923 0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; Emali: mamabar3@aol.com 
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Čikagoje atgaivinamas „Šilko kelias" 
Liepos pabaigoje Čikagoje prasi

dėjo vienas ambicingiausių metus 
truksiančių meno projektų - „Šilk 
Road Project". Su šiuo iki 2007 m. 
liepos besitęsiančių renginių ciklu su
sijusios programos dalys vyks tokiose 
skirtingose vietose kaip Art Institute. 
Hot House muzikos klubas, miesto 
aikštės bei Simfoninis orkestras. 

Violončelininkas Yo-Yo Ma. 

Netikėta idėja XXI amžiaus 
Čikagoje meno kalba atgaivinti iki 
maždaug XIV amžiaus gyvavusį Aziją 
su Viduržemio jūros šalimis jungus} 
kelią kilo žinomam violončelininkui 
Yo-Yo Ma. Dažnai koncertuodamas 
Čikagoje, jis teigia pamilęs ši miestą. 
Be to, jis pastebėjo kokia Čikaga yra 
kultūriškai, etniškai bei rasiškai 
įvairi bei kaip savo miestą myli iš bet 

kurios pasaulio šalies kilę čikagiečiais 
save vadinantys žmonės. 

,,Visa tai sudėjus krūvon, nu
tariau, kad esama nemažai priežas
čių, kodėl šį projektą būtų puiku 
įgyvendinti būtent Čikagoje", - sakė 
vienas žymiausių pasaulio violonče
lininkų. 

Šilko kelias - sausuma bei jūra 
ėjęs kelias, kuriuo kelis šimtmečius 
per visą Aziją buvo gabenamos įvai
rios prekės: naminiai gyvuliai, ke
ramika, papuošalai, prieskoniai ir t.t. 
5,000 mylių ilgio kelias buvo mil
žiniškas iššūkis tuometiniams pirk
liams, tur in t omenyje pagrindines 
t ranspor to priemones - kupranu
garius bei primityvius laivus. 

Šiuo keliu keliavę žmonės, beke
liaujant papasakotos istorijos, matyti 
vaizdai bei išgyventi potyriai - visa 
tai atsispindi kelių, jei ne keliolikos 
tautų legendose, pasakose, dainose 
bei piešiniuose. Šilko kelias, vadi
namas skirtingais vardais, figūruoja 
kinų, japonų, mongolų, kirgizų, af
ganistaniečių, indų bei kitų tautų 
literatūroje bei vaizduojamuosiuose 
menuose. Juo keliavo ar su juo buvo 
vienaip ar kitaip susiję tokie pasaulio 
istorijai bei kul tūrai reikšmingi 
žmonės kaip žymus musulmonų 
mokslininkas Ibn Battuta, mongolų 
užkariautojas Čingischanas (Ghengis 
Khan) bei atradėjas Marco Polo. 

Šilko kelio išnykimas žlugus 
mongolų imperijai paskatino europie

čius aktyviau ieškoti alternatyvaus 
jūros kelio, kuriuo būtų galima tie
siogiai prekiauti su Kinija. Galima 
drąsiai teigti, kad jei nebūtų buvę 
Šilko kelio, nebūtų buvę ir Kristupo 
Kolumbo (Columbus) atradimų. 

,,Silk Road" projekto tikslas -
„atrastajame" kontinente, Naujaja
me pasaulyje, surengti parodų bei 
koncertų virtinę, kurie peržengtų 
vienos kultūros ar kontinento ribas. 
Tiesą sakant, per metus skirtingose 
Čikagos meninėse erdvėse vyks tiek 
renginių, kad net sunku ką nors iš jų 

išskirti. Geriausias patarimas visiems 
susidomėjusiems - apsilankykite 
projektui skirtoje interneto sve
tainėje www.silkroadproject.org ir 
atidžiai peržiūrėkite renginių kalen
dorių. Net jei jums visiškai nerūpi 
Šilko kelias ar-nesate didelis istorijos 
mėgėjas, esu įsitikinusi, kad tarp įvy
kių gausybės tikrai pavyks rasti kaž
ką - parodą, paskaitą, koncertą, vai
dinimą - kuris atitiks jūsų pomėgius, 
sužadins vaizduotę bei leis patirti 
kažką nauja, nepatirta iki šiol. 

Monika Bončkutė 
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PIGIAUSI AVIA-BILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROP/ 

Naujai seime išrinktoji LV pirmininkė Elena Nakrosis 
(kairėje), buvusi pirmininkė, garbės narė Agnės 
Mickunas ir organizacijos dvasios vadas dr. p r e 
latas Juozas Anderlonis (taip pat garbės narys). 

Naują 2006-2007 m. centro valdybą su
daro: 

Dvasios vadas - prelatas kun. Juozas Ander
lonis, Philadelphia, 3 kuopa; 

Pirmininkė - Elena Nakrosis, Kearny, 90 kuopa: 
I vicepirm. - Becky Petacki, Kearny, 90 kuopa; 
II vicepirm. - seselė Johanna Shainauskas, 

Chicago, 112 kuopa; 
III vicepirm. (jaunimui) - Andrea Deksnis, 

Chicago, 112 kuopa: 
protokolų sekretorė - Delores Herbert, Phila

delphia, 3 kuopa; 
finansų sekr. - Aldona Zajauskas, Chicago, 16 

kuopa; 
iždininkė - Bernice Aviža, Hudson-Mohawk, 

136 kuopa; iždo patikėtiniai - Rita Sussko, 
Newark, 29 kuopa; Joanna Rudzevičius, Gary, 82 
kuopa. 

Komisijos: 
Lietuvių reikalų - Mildred Jagiella, Gary, 82 

kuopa; 
Lietuvių kultūra/kalba - Julia Schroder. 

Masbeth, 110 kuopa: 
Garbės narystė - Elinor Sluzas, Dayton, 96 

kuopa; 
Ritualų - Loe Moore, Du Bois. 86 kuopa; • 
Stipendijų - John Baltrus. Pittsburgh. 19 

kuopa; 
Ryšių su visuomene - Regina Juškaitė—Švo-

biene, Detroit. 102 kuopa: archyvu - Frances Bur-
mila, Brockton, 1 kuopa; 

LV fondas - Irene Ozalis. Philadelphia. 3 

93-SIS LIETUVOS 
VYČIŲ METINIS 
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kuopa; 
Šv. Kazimiero gildija - Anne Klizas-Wargo, 

Anthracite, 144 kuopa; 
„Pagalba Lietuvai" - Robert S. Boris, Detroit, 

102 kuopa; Regina Juškaitė—Švobienė, Detroit, 102 
kuopa; 

Mergelės Marijos Šiluvos fondas-kun. Antanas 
Markus, Chicago, 112 kuopa. 

Centro valdybos 3-čia pirmininko pavaduotoja, 
dirbanti su jaunais vyčiais, Andrėja Deksnys api
būdino jaunimo veiklą šio suvažiavimo metu. Da
lyvavo 17 jaunųjų vyčių ir paaugliai. Penktadienį, 
rugpjūčio 4 d., jaunieji vyčiai vyko į „Walt Disney 
World's Magic Kingdom Theme Park". Suvažia
vimo dalyviams buvo rodyta skaidrėmis jų išvyka. 
Kelios mažytės vytelės padainavo „Mūs pasaulis 
nedidus" (It's a small world). Publika įvertino jau
nimo dainavimą gausiais plojimais. Suvažiavimo 

Buvusieji Lietuvos Vyčių centro valdybos p i rmi 
ninkai. Iš kairės: garbės narė Alma Klizas-VVargo, 
naujoji pirm. Elena Nakrosis, garbes narė Agnės 
Mickunas, garbės narr F 
(stovi) Robert A. Martin, Jr 

• ^ " r ' -, k -> 'etkuvienė ir 

laiku vyčiukai vykdė projektą - buvo pardavinėja
mi loterijos bilietai laimėti gražią, tautiniais rūbais 
pasipuošusią lėlę, du įvairius marškinėlius, bilietą 
aplankyti pasilinksminimo parką (amusement 
park), Mickey pelytę ir didelę megztą Mickey pe
lytės antklodę. Už loterijos bilietus gauta 650 dol. 
Pinigai bus paaukoti našlaičių globos namams 
Lietuvoje. Kiekvienam dalyvaujančiam jaunam 
vyčiui buvo įteikta suvažiavimo žymuo ir stipendi
ja. 

Garbės narė ir komiteto pirmininkė Elinor 
Sluzas apibūdino Šiluvos Mergelės Marijos projek
tą. Praeitais metais buvo išspausdinta 1,000 mal
dos atviručių, kur priekyje yra Šiluvos Mergelės 
atvaizdas, o antroj pusėj, giesmės žodžiai (anglų 
kalba). Maldos kortelės bus išsiųstos Šiluvos 
Mergelės Marijos koplyčiai, Washington, D. C , ir 
daug jų bus palikta Marijos, Pasaulio Karalienės 
šventovėje, Orlando, FL, kur vyko seimo atidary
mo šv. Mišios ir vyks seimo uždarymo Mišios. 
Paruoštam tinklalapiui (www.ourladyfisu-
luva.com) buvo gauta daug atsiliepimų ir dabar 
tarptautinis ispanų tinklalapis garsina Mergelės 
Marijos Šiluvos apsireiškimą ispanų kalba. 2006 
m. yra ypatinga šventė Šiluvos Mergelės Marijos 
koplyčioje, Washington, D. C. Bus švenčiama 40 
metų gyvavimo sukakties šventė. LV organizuoja 
koplyčios paminėjimą ir dedikaciją. Šv. Mišios jau 
užprašytos 2006 m. spalio 8 d. 2 v.p.p. E. Sluzas 
toliau pranešė, kad vysk. J. Ivanauskas prašė 
Lietuvos Vyčių pagalbos ir paramos švęsti Šiluvos 
Marijos apsireiškimo 400 metų sukaktį 2008 m. 
rugsėjo 8—15 d. Šiluvoje. Yra numatyta, kad ir 
popiežius Benediktas XVI dalyvaus šioje iškilmin
goje šventėje. Muz. kompozitoriaus ir garbės nario 
Fausto Strolios sukurta Šiluvos Marijos giesme bus 
nusiųsta kardinolui A. Bačkiui ir vysk. S. Tam-
kevičiui naudoti per šventės laikotarpį. Muz. 
Strolia ir jo žmona Teresė Strolienė sukoordinuos 
kompaktinę plokštelę, kur bus įrašytos įvairios 
Mergelės Marijos giesmės. E. Služiene padėkojo 
visiems už paramą ir prašė toliau remti projektą, 
gaivinant Šiluvos Mergelę Mariją. 

2008 m. 94-sis seimas bus ruošiamas Brock-
ton, MA. Jį globos Lietuvos Vyčių 1-kuopa, vei
kianti Brockton. MA. Kadangi 1-pa suvažiavimo 
metu sutiko ruošti ateinantį suvažiavimą, tikslios 
datos dar nenuspręstos, bet seimo suvažiavimas 
vyks rugpjūčio pradžioje. Bus daugiau. 

http://www.silkroadproject.org
http://www.ourladyfisu-
http://luva.com
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Kai aklas neregius Veda I mokyklą? Mums nepakeliui! 

A. Macijauskas kalbasi su teisėju. 

Valdemaras Puodžiūnas 

Pasaulis ir kiekvieno mūsų gy
venimas pilnas įvairiausių ženklų. 
Gerai gyvena tie, kurie tuos ženklus 
pastebi. 

Akivaizdu - Lietuvoje krepšinis 
lyg antroji religija. Čia kiekvienas, 
net nė karto gyvenime rankose ne
laikęs kamuolio, gali ilgiausiai pos
tringauti apie šj žaidimą. Ir jis bus 
daugiau ar mažiau teisus. Nebūtina 
čirpinti smuikeliu, kad suvoktum ir 
jvertintum gerą muziką ir jos atlikė
ją. Taip ir krepšinis. Tenepyksta iš
didūs krepšinio „asai", vakar didžiu-
lėn gėdon panardinę Lietuvą. 

Ženklų, kad Lietuvos krepšinio 
rinktinė gali. patirti nesėkmę pa
saulio čempionate, buvo apstu. Dar 
praėjusiais metais skrendant su mū
sų krepšininkais iš Belgrado, vyriau
siojo trenerio pasipūtimas labai ne
skaniai kvepėjo. Na, ir kas, kad Eu
ropoje penkti, bet jau ir tuomet dera
mo žaidimo nebuvo. Mūsų krepšinis 
sustojo vietoje. Lietuvos rinktinės 
žaidimo braižą perprato visi. O jis net 
nekito. Geriausieji krepšininkai at
sisakė žaisti, vardydami nesupranta
mas priežastis. Radosi žmonių, kurie 
mėgino atkreipti krepšinio strategų 
dėmėsi patarimais ar kritika. Deja, 
dėl to buvo tik viešai isižeidinėjama. 
Galbūt po šio čempionato prabils ir 
pats Antanas Sireika, kiti mūsų 
krepšinio vadai. Pagaliau Lietuvos 
žmonės gal sužinos, kokios tikros be
gėdiškai prasto žaidimo ir normalios 
rinktinės nesukomplektavimo prie
žastys. 

Pats svarbiausias, pats ryškiau
sias nesėkmės ženklas jau pirmose 

Eltos nuotr. 

čempionato rungtynėse buvo Arvy
das Macijauskas. Žmogus nesusigau
dė, ką veikti aikštelėje, kur ir kaip 
žaidžia komandos draugai. Noras 
žūtbūt būti rinktinės žvaigžde - taip 
pat ženklas, galiausiai parodęs, kad 
šis krepšininkas taps visų Lietuvos 
pralaimėjimų priežastimi. Jo klaidos 
rungtynių paskutinėmis minutėmis 
pražudė komandą. Taip atsitiko var
žybose su graikais, tai nulėmė rung
tynių baigtį abu kartus kovojant su 
turkais. Vakar lietuviai padarė dvi
dešimt aštuonias klaidas, septynias iš 
jų - A. Macijauskas. 

Įkyriai peršasi mintis, kad Lie
tuvos rinktinėje oponavo dvi koman
dos: trenerio ir A. Macijausko. Blo
giausia, kad jos abi buvo beviltiškai 
apakusios. Suprantama, kad negali 
nenervinti visiškas trenerio - kaip 
vadovo, stratego ir taktiko - bejėgiš
kumas. Bet kita pusė - krepšininkai, 
nesugebantys suvaldyti kamuolio, 
pastatyti primityviausią užtvarą, 
Įmesti baudų metimų, dubliuoti ata
kuojantį kolegą, tiksliai perduoti ka
muolį - nerodė net kovingumo, pa
prasčiausios savigarbos. 

Gal pernelyg daug Lietuvoj sta
toma ant krepšinio aukuro? Ar tas 
perdėtas garbinimas ir pinigai nenus
lopino elementaraus padorumo, atsa
komybės, patriotiškumo? Apakę nuo 
pinigų ir savimylos toli nenueisime. 

Biblija, kurią atseit i Japoniją pa
siėmė A. Sireika, skirta skaityti. Žo
dis buvo iš pradžių, paskui - veiks
mas, o ne pinigai ir narcicizmas. 

Kai toks toki veda, būtinai duo
bėn krenta. 

„Klaipėda" 

S 
* Penktadieni antrosiose pa

saulio krepšinio pirmenybių pus
finalio rungtynėse Ispanijos 
rinktinė 75:74 Įveikė olimpinę čem
pionę Argentiną ir pirmą kartą šalies 
istorijoje žais planetos pirmenybių fi
nale. Po 19 taškų nugalėtojams pelnė 
Jorge Garbajosa ir Pau Gasol (11 at
kovotų kamuolių). 14 — Sergio Rod-
riguez. Sekmadieni pirmenybių fi
nale Ispanijos krepšininkai susitiks 
su taip pat pirmą kartą pasaulio čem
pionato finale žaisiančia Graikijos 
rinktine. Europos čempionai graikai 
pirmosiose pusfinalio rungtynėse pa
teikė staigmeną, po atkaklios kovos 
101:95 privertę pasiduoti favorite lai
kytą JAV komandą. 

* Nors sporto sirgaliai masiš
kai nesilažina, ar p o pasaulio vy
rų krepšinio čempionato iš Lie
tuvos rinktinės vyriausiojo trenerio 
pareigų pasitrauks Antanas Sireika. 
lažybų bendrovėms jo likimas šiame 

poste aiškus. Galimybės išlikti rinkti
nės treneriu vertinamos itin menkai. 
Po pralaimėjimo turkams A. Sireikos 
galimybės išlikti trenerio poste verti
nami santykiu 1 ir 3.5. 

* Sėkmingai Vokietijoje vyks
tanč iame tarptautiniame jaunių 
(iki 16 metų) „BMW Jun ior Cup" 
teniso turnyre rungtyniauja klaipė
dietė Greta Jokšytė. Penktadieni tur
nyro pusfinalyje G. Jokšytė po beveik 
4 valandas trukusios kovos 5:7, 6:4, 
7:6 Įveikė favorite laikytą bulgarę 
Martiną Gledacheva ir finale žais su 
antrąja pagal skirstymą čeke Monika 
Tumova. 

* Ketvirtadienį Belgijoje pra
sidėjusiose tradicinėse 43-osiose 
,,Tour de l'Avenir" dviratininkų 
l enktynėse ,,Jartazi-7Mobile" ko
mandos narys Vytautas Kaupas fini
šavo 37-as. Jis 1 min. 44 sek. pralai
mėjo lenktynėse pirmaujančiam 
prancūzui Mickael Delage. 

Atkelta iš 1 psl. 
socialiniai pedagogai, kurių „žiūros 
lauke" - ir mokyklos nelankantys 
vaikai. Šie darbuotojai, išsiaiškinę 
priežastis, dėl ko vaikas nelanko mo
kyklos, kalbasi su mokinio tėvais, 
mokytojais, vaiko teisių specialistais, 
ieško būdų, kaip išspręsti problemas. 
Socialiniai pedagogai taip pat rengia 
prevencines programas, kad rizikos 
grupės vaikai būtų Įtraukiami Į pras
mingą, jiems Įdomią veiklą. 2006 m. 
mokyklose dirbo apie 1,000 socialinių 
pedagogų. 

Būtina individuali pagalba 

Pedagogai mano, kad, norint su
grąžinti vaikus Į mokyklą, reikia 
dviejų pagrindinių dalykų: individua
liai dirbti su kiekvienu vaiku ir konk
rečiai paskirstyti atsakomybę. 

Vilniaus Panerių pagrindinės 
mokyklos direktorė Onutė Andrijaus
kienė neabejoja, kad pirmiausia rei
kėtų padidinti tėvų atsakomybę. Jos 
manymu, „tėvų atsakomybės mažai, 
ir jokių poveikio priemonių. Na ką, -
sako pedagogė, - gali baudą uždėti, 
bet tėvai - bedarbiai, ir nelabai juos 
ta bauda pagąsdinsi". 

Mokyklos direktorė pabrėžia, 
kad dažniausiai mokyklos nelanko 
asocialių šeimų vaikai, todėl mano, 
kad net pašalpų mokėjimą būtų gali
ma susieti su tuo, lanko vaikas mo
kyklą ar ne. „Pati buvau liudininkė, 

kad, vos gavę pažymą, kad vaikas 
lanko mokyklą, jie ramūs iki kitų me
tų, tada jau vaiko Į mokyklą neatva
rysi", - apgailestauja pedagogė. 

Sostinės Paner ių pagrindinės 
mokyklos direktorės teigimu, vaikus 
sugrąžinti Į mokyklą galbūt padėtų 
individualūs krūviai ir psichologų pa
galba. „Gal ne visi vaikai sugeba at
laikyti tokĮ krūvj, gal reikėtų daugiau 
tokių mokyklų, kurios mokytų prak
tinių specialybių, - svarsto O. Andri
jauskienė. - Gal kam reikalinga psi
chologo pagalba, gal kurį Į jaunimo 
mokyklą - svarbiausia, į kiekvieną 
tokĮ vaiką pasižiūrėti individualiai". 

Mokytojai ta ip pa t turi mokyt is 

Specialistų atlikti tyrimai rodo, 
kad lankyti mokyklą dažniau vengia 
berniukai nei mergaitės. Tokie pa
augliai linkę nuvertinti save, tur i pa
lyginti aukštą nerimo laipsni, pakitu-
sĮ savęs suvokimą, siekia savarankiš
kumo, labiau linkę i praktinę veiklą, 
jų siekiai riboti, žinios apie aplinką 
silpnesnės. Tačiau, anot psichologų, 
tai nėra sutrikimai ir, lavinant vai
kus, šie dalykai atitaisomi. 

Jau šiemet pagal Specialiosios 
pedagogikos ir psichologijos centro 
parengtą projektą šešiose Lietuvos 
savivaldybėse bus pradėtas kurt i pa
galbos modelis mokyklos nelankan
tiems vaikams. 

Alfa.lt 

Bėglys „darbietis" negrįžta 
Atkelta iš 1 psl. 
institucijos ir prezidentas, kuris turi 
užtikrinti valstybės garantą taiko to
kius dvigubus standartus ir susidoro
jimo metodus, aš turiu pagrindą gal
voti, kad nesugebėsiu apginti savęs 
Lietuvoje, tad reikia ieškoti galimy
bės apsiginti pasitelkiant tarptautinę 
pagalbą", — penktadieni telefonu, 
kaip jis teigė — iš Maskvos, sakė V 
Uspaskichas. 

Ketvirtadieni Lietuvos televizijos 
laidoje „Spaudos klubas" ir V. Mun-
tianas, ir A. Paulauskas neigė, jog bu
vo remiami V Uspaskicho, prašęs V 
Uspaskicho paramos neigė ir prezi
dentas Valdas Adamkus. 

V Uspaskichas penktadienį to
liau kartojo, esą V Muntianas, kaip 
tuometinis DP rinkimų štabo va
dovas ir kaip šios partijos rinkimų są
rašo kandidatas, negalėjęs nežinoti 
apie partijos finansus. 

Buvęs DP vadovas teigė, jog 

Maskvoje Rusijos teisėsaugininkai 
kol kas jo neieško. 

„Aš gyvenu Rusijoje, Maskvoje, 
butas deklaruotas, nurodytas adre
sas, tame bute buvo ir A. Paulauskas, 
ir Petras Auštrevičius, jie gali paro
dyti, kur aš gyvenu. Aš galiu pakvies
ti visus žurnalistus Į Maskvą ir tegul 
objektyviai parašo", — teigė V Us
paskichas. 

Jis taip pat tvirtino, kad žiniask-
laidai pateikta informacija apie „dar-
biečius", esą dengusius V Adamkaus 
rinkimų skolas, nėra , j o darbas". 

Liberalų sąjūdžio vadovas Petras 
Auštrevičius kategoriškai neigia Lie
tuvos teisėsaugos ieškomo V Uspas
kicho teiginius, esą jis buvęs versli
ninko bute Maskvoje. 

„Tame mieste buvau, kai tai dar 
buvo SSRS sostinė ir tada dar V Us
paskichas nebuvo toks turtingas, kad 
turėtų butą Maskvoje", — sakė P 
Auštrevičius. 

Blaivybės akcija subliūško 
Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) — 

Per šalies savivaldybes viesulu nu-
ūžusi idėja rugsėjo 1-ąją Įvesti „sau-
sąji Įstatymą" virto šnipštu. 

Pasiryžę blaivinti tautą merai at
sitokėjo, kai Šiaulių politikų sprendi
mas rugsėjo 1-ąją neprekiauti alkoho
liu buvo apskųstas verslininkų ir at
sidūrė teisme, rašo dienraštis „Klai
pėda". 

Klaipėdos meras Rimantas Ta
raškevičius iš vienadienės akcijos 
naudos nesitiki: ..Kokia nauda iš vie
nadienės akcijos, kai pas mus per 
daug liberalizuota prekyba, o svaiga
lai pardavinėjami kiaurą parą?" 

Solidesnių Klaipėdos barų ir res
toranų savininkai nenori nemalonu
mų, todėl rugsėjo 1-ąją girtaujančių 
nepilnamečių stengiasi išvengti. 

„Prekybos centrai irgi bėdos ne
nori. Policija ne kartą tikrino. Įsitiki-
nome. jog pardavėjos laikosi taisyklių 

ir reikalauja iš svaigalus norinčių 
pirkti jaunuolių dokumentų, patvirti
nančių jų amžių", — sakė Nepilna
mečių reikalų pareigūnų veiklos po
skyrio viršininkė Violeta Lideikytė. 

Lietuvos pareigūnams labai pa
dėtų Estijos pavyzdys. Čia rengiamos 
Įstatymo pataisos, draudžiančios ne
pilnamečiams net prisiliesti prie al
koholinių gėrimų. 

Šiuo metu Estijoje jaunuoliai iki 
18 metų gali būti baudžiami už svai
galų Įsigijimą ir vartojimą. 

Tačiau tokia įstatymo formuluo
tė nėra tobula — su buteliu nučiup
tas paauglys gali aiškinti, kad alus — 
nėjo, neva kažkur rado. 

Todėl Estijoje Įstatymą rengia
masi papildyti pataisa, draudžiančia 
turėti alkoholinius gėrimus — tegu ir 
svetimus. Be to, siūloma uždrausti 
alkoholio prekybą nuo 11 vai. vakaro 
iki 8 vai. ryto. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Iranas nenusileis „nė per plauką" 

Mahmoud Ahmadinejad. 

Tehran, rugsėjo 1 d. (AFP/BNS) 
— Irano prezidentas Mahmoud Ah
madinejad penktadienį didžiosioms 
valstybėms pateikė atžaru atsakymą 
— pažadėjo, kad jo šalis „nė per plau
ką neatsisakys savo branduolinių tei
sių", pranešė valstybinė žiniasklaida. 

Tai pirmoji oficiali iraniečių 
reakcija į kritišką Tarptautinės ato
minės energetikos agentūros (TATE-
NA) ataskaitą. „Priešai turėtų žinoti, 
kad iraniečiai tvirtai laikosi dėl savo 
teisių", — sakė jis per mitingą šalies 
šiaurės vakaruose esančiame Makous 
mieste. 

Ketvirtadienį Vienoje pateiktoje 
konfidencialioje ataskaitoje TATENA 
nurodo, kad Iranas nesustabdė su 
urano sodrinimu susijusios veiklos, 
kaip reikalavo penkios nuolatinės 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta
rybos narės ir Vokietija. 

Iranas tvirtina, kad turi teisę plė
toti taikią atominę energetiką, bet 
daugelis baiminasi, kad jis bando pa
sigaminti atominę bombą. 

Penktadienį Rusija išreiškė ..ap
gailestavimą, kad Iranas neįvykdė 
(JT) 1696-osios rezoliucijos reikalavi-

AP nuotr. 

mų ir nesustabdė urano sodrinimo 
darbų", — sakė Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas Michail Kamynin. 

Tačiau Rusija ir Kinija nuolat 
priešinosi raginimams įvesti sankci
jas Iranui dėl jo sodrinimo veiklos ir 
tvirtino, kad reikia diplomatinio šios 
krizės sprendimo. 

TATENA ataskaita Saugumo Ta
rybai buvo pateikta pasibaigus rug
pjūčio 31-osios terminui, iki kurio 
Iranas turėjo sustabdyti urano sodri-
nimą, ir gali nulemti JT sankcijų 
Tehran įvedimą. 

Sodrintą uraną galima panaudoti 
ir kaip atominių elektrinių kurą, ir 
kaip medžiagą branduoliniams gink
lams. 

New York JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose John Bolton sa
kė, kad ataskaitoje „pateikiama pa
kankamai iraniečių nepaklusnumo 
Įrodymų". 

Terminui pasibaigus, Europos 
Sąjungos užsienio politikos vadovas 
Javier Solana siekė palaikyti diplo
matines pastangas ir sutiko Berlyne 
..akis į akį" susitikti su Irano vyriau
siuoju derybininku Ali Larijani. 

„Solidarumo" gimtadienis dar labiau 
sukiršino prezidentus 

Varšuva, rugsėjo 1 d. (BNS) — 
Lenkijoje minint 26-ąsias vadina
mųjų Rugpjūčio susitarimų, davusių 
pradžią „Solidarumui", pasirašymo 
metines, Gdanske prie paminklo žu
vusiems laivų statytojams įvyko dvi 
iškilmės: neoficialioje ceremonijoje 
dalyvavo buvęs prezidentas Lech Wa-
lęsa, o oficialiojoje — dabartinis ša
lies vadovas Lech Kaczynski. 

Vienas iš „Solidarumo" kūrėjų L. 
Walęsa, kuris neseniai išstojo iš šios 
organizacijos, pirmą kartą atsisakė 
dalyvauti oficialiose šių iškilmių cere
monijose, nes jis nesutinka su brolių 
Kaczynski politika. 

L. Kaczynskis savo ruožtu nusi
skundė, jog pastaruoju metu L. Walę-
sa apie jį ir apie jo brolį tiek daug kar
tų įžeidžiamai kalbėjo, jog „tarp mū
sų iškilo savotiškas barjeras, nes poli
tikai taip pat yra žmonės". 

„Solidarumo" legendą, kuris pa
dėjo prie paminklo vainiką, lydėjo 
pagrindinės opozicinės Piliečių plat
formos vadovas Donald Tusk ir kiti 
šios liberalios partijos politikai. 

L. Walęsa išgarsėjo 1980-ųjų rug
pjūtį, kai vadovavo 17,000 Gdansko 

laivų statyklos darbininkų streikui, 
kuris privertė komunistinę valdžią 
pradėti derybas. Tai sudarė sąlygas 
Įsteigti „Solidarumą". 

1983 metais L. Walęsa gavo No
belio taikos premiją, o žlugus komu
nizmui, jis 1990—1995 metais buvo 
Lenkijos prezidentas. 

Buvusio šalies prezidento nuo
mone, vienu metu jam nėra vietos 
prie paminklo žuvusiems laivų staty
tojams su Lech Kaczynski ir jo dvy
niu, premjeru Jaroslaw Kaczynski. 

„Tai džiaugsmo diena visai Len
kijai. Turime džiaugtis ir vengti bet 
kokių nemalonių situacijų. Pasijus
čiau labai nelaimingas, jeigu tektų at
sidurti tokioje kompanijoje", — sakė 
L. VValęsa. 

L. Walęsa taip pat kritikavo dvy
nius už tai, kad jie remia „tuos šarla
tanus Toninėje". Šiame šiauriniame 
mieste yra ultrakatalikiškos žiniask-
laidos imperijos, kuriai priklauso ir 
antisemitizmu bei nacionalizmu kal
tinamas radijas „Maryja", būstinė. 

„Mes leidome beždžionėms žaisti 
galąstuvu", — pagiežingai sakė No
belio taikos premijos laureatas. 

EUROPA 

BERLYNAS 
Vokietijos kanclerė Angelą Mer

kei paveržė iš JAV valstybės sekreto
rės Condoleezza Rice įtakingiausios 
pasaulio moters titulą, rodo naujas 
žurnalo „Forbes" sudarytas sąrašas. 
A. Merkei per 2005 metų rugsėjį įvy
kusius pirmalaikius rinkimus mini
malia persvara įveikė Gerhard 
Schroeder, o lapkritį tapo pirmąja 

! moterimi, užėmusia Vokietijos kanc
lerio postą. Ji vadovauja konservato
rių ir socialdemokratų „didžiajai 
koalicijai". A. Merkei pagerino santy
kius su JAV, kurie buvo įtempti nuo 
2003 metų, kai G. Schroeder neprita
rė JAV invazijai į Iraką. 

HELSINKI 
Suomijos užsienio reikalų minis

tras Erkki Tuomioja penktadienį sa
kė, kad „Hamas" reikės pasikeisti ir 
kad tik tada Europos Sąjunga (ES) 
galėtų derėtis su šiuo ginkluotu pa-

| lestiniečių judėjimu dėl Artimųjų Ry-
; tų taikos proceso atgaivinimo. Atsi

žadėdamas ankstesnių komentarų, 
kad atėjo laikas kontaktams su „Ha
mas", E. Tuomioja sakė: „Turime 
būti pasirengę kalbėtis su visais, bet 
ne anksčiau nei jie pripažins išanks-

į tinęs sąlygas". 

LONDONAS 
Smukus JAV dolerio kursui, 

Londonas aplenkė New York pagal 
brangaus būsto kainą svarais sterlin
gų, teigiama naujausioje nekilnoja
mojo turto grupės ,,CB Richard ellis 
Hamptons International" (CBRE) 
ataskaitoje. Antrąjį ketvirtį būsto 
kaina tokiuose Londono rajonuose, 
kaip Chelsea ar Notting Hill, viršijo 1 
mln. svarų ir vidutiniškai siekė 1,200 
svarų (2,282 JAV dolerių) už kva
dratinę pėdą. Panašaus būsto Man
hattan šalia Central Park kaina sie
kia apie 1,000 svarų už kvadratinę 
pėdą. 

OSLAS 
Ekspresionisto Edvard Munch 

šedevrai „Šauksmas" ir „Madona", 
kurie 2004 metais dramatiškomis ap-

ATLANTIC 

linkybėmis buvo pavogti iš Oslo mu
ziejaus, pagaliau rasti . Policija ne
skelbia, kur šie meno kūriniai buvo 
surasti, bet nurodo, kad tai atsitiko 
ketvirtadienį po pietų ir kad paveiks
lai yra „gana geros būklės". E. 
Munch muziejaus ekspertai vėliau 
patvirtino, kad surastieji paveikslai 
yra originalai. Abu vagys tebėra lais
vėje, o ketvirtadienį policija nurodė, 
kad niekas nebuvo suimtas po to, kai 
paveikslai buvo rasti . 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vike-

Freiberga stebisi, kad nepaisant Ry
gos ir Maskvos ryžto, šalies santykiai 
su Rusija nejuda į priekį. Penktadienį 
ji sakė, jog per pastarąjį pokalbį su 
Rusijos prezidentu Vladimir Putin, 
kuris vyko prieš metus, jie buvo vie
nos nuomonės, kad būtų pageidauti
na pasikeisti ministrų ir premjerų 
vizitais, tačiau tai iki šiol neįvyko. 
Drauge ji pažymėjo, jog nenumato
ma, kad Rusijos prezidentas atvyks 
rudenį į Rygą, kai čia vyks NATO vir
šūnių susitikimas. 

J A V 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W Bush 

neranda laiko susitikti su Lenkijos 
premjeru Jaroslaw Kaczynski, nors 
lenkų diplomatai daro, ką įmanoma, 
kad tai įvyktų. Lenkijos konservato
rių vyriausybės vadovas, rugsėjo 13 
dieną pradedantis pirmąjį savo vizitą 
VVashington, DC, numato susitikti su 
viceprezidentu Diek Cheney valsty
bės sekretore Condoleezza Rice, taip 
pat Atstovų Rūmų pirmininku. 

NEW YORK 
Per kasmetinį MTV videomu-

zikos apdovanojimų ceremoniją ne
trūko nusivylimų — nė vienoje pa
grindinių kategorijų nelaimėjo fa
voritai „Red Hot Chili Peppers" ir 
Lotynų Amerikos popmuzikos kara
lienė Shakira. Visa šlovė atiteko to
kiems atlikėjams kaip Las Vegas 
,,punk" grupė „Panic! at the Disco". 
Britų dainininko James Blunt sėkmė 
buvo ne tokia netikėta. Už savo dai
ną „You're Beautiful" jis atsiėmė ge
riausio atlikėjo vaizdo klipo apdo
vanojimą. Geriausio atlikėjos vaizdo 
klipo apdovanojimas, į kurį šiemet 
buvo ypač daug pretendenčių, galiau
siai atiteko Kelly Clarkson. 

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

/ Ocea. 
<*--±i 
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Krovini u gabenimas 
laivu i ̂ sas oasaulto šaJis. 

Krovimu gabenimas 
lėktų v J i visas pasaulio šalis 

Air Freight 
~1 Automobil i Dilimas be 

sunimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
vsoie Amerikoje. **i*»&S 

/^SmĄlI Packaaes Trucking 
Smulkiu Siuntimu S'untimas oe« 
pr.s*aryrras i namus Lietuvoje Latvijoj*, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

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

http://www.atlanticexpresscorp.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS 

Drake 
DU 

lt Again! 

5 S.Prospect Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

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

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reaitor 

GREIT PARDUODA 
rjp3n==^ 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 

GnJutfc 
21 

Accent 
Homefinders 

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

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

P a g e r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Audrius Mikulis 
l s t Choice Real Propertys 

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

Įvairus nek i lno jamas tu r tas : 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame \!^-%^ 

optimaliausia f inansavimą 

SIŪLO DARBĄ 

R E I K A L I N G I M A S A Ž I S T A I , 
M A N I K I U R I S T A I O A K P A R K , 
D O V V N E R S G R O V E G R O Ž I O 

S A L O N E 
Fax resume 

7 0 8 - 2 3 3 - 5 9 4 4 

PARDUODA 

PARDUODAMAS 
naujas erdvus, 

p l y t i n i s 
4 m i e g . 2.5 vonių 

namas su rūs iu p a t o g i o j e v ie to je 
LEMONTE. $479 ,900 . 

Rasa M i t k u s Tel : 6 3 0 202-6867 
„HomeMax Properties" 

S k u b i a i r e i k a l i n g i v a i r u o t o j a i 
perkraus ty to ja i . d i rb t i Skokie 
p e r k r a u s t y m o kompani jo je . 
Tel. 847-673-3309 

Vairuotojai privalo turėti galiojančius 
Iilinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

IŠNUOMOJA 

Prie 66 S t ir Kedzie Ave. 
i šnuomojamas 1 mieg. g ražus 

apš i ldomas . . a p a r t m e n t " 
su nau ja vir tuvės į ranga . 

Tel. 708-275-2070 

RUGSĖJO 9d., 8 V.V 
Willowl)rook Ballroom 
8B00 Saitu Arefcir laitf. winov įpr ligi. it 

-ardrotuvėle Lietuvėlė'' 
5741S Nariam Ave Clucap 
Tel [773] 788 1362 

Atlantic fjpress Corp 
2718 Wast 71 str Cfiicaoo 

T8I (773) 434 7818 

y . ; i . |n ; ju . 

KLSIDINH.M. 
KKOKIKACL 

V I D A M. (=> 
SAKEVICIUS 

Real E s t a t e Consul tan t 
Nekilnojamojo turto 

pirkimas, pardavimas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

PASKOLOS 

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

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

«SV»«**».< 

ĮVAIRUS* 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Suteikiama pr ivat i psichoterapinė 
pagalba Niu jorke. Konsultuoju 
depresijos, imigraciios,šeimos, 

karjeros ir kitais klausimais. 
Teiraukitės te l . 1-917-517-9296 
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com 

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ -
GYVENSITE 100 METŲ 

Mano bitelių surinktas medus iš Illinois 
pievų ir miškeliu yra skanus ir t u r i daug 
gydomųjų savybių. Jo galima gauti PL 
centre gegužiniu metu. K. Laukaitis 

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

Nida 
Grigalavičiūtė 

Sopranas 
Privačios pianino 

ir dainavimo 
pamokos 

Nuo 6 metų ir vyresniems 

H o m e r Glen , LL 60491 
Tel. 708-745-4038 
E-mail: nidag@comcast.com 

PARDUODA 

Skubiai, be tarpininko, Palos Hts rajone, 
parduodamas 7 m. senumo 2 aukštų, 

9 kamb. namas. 4 mieg. + „den", 2 1/2 
vonios, neįrengtas rūsys su įrengta 3/4 
vonios, 2 1/2 mašinų garažu. Didelis, 
gražiai apsodintas sklypas su „patio" 

ir „shed". Kaina $624.900 
Tel : 7 0 8 - 9 4 5 - 9 1 9 1 

Luxury townhou$e located in Ashury 
VVoods. Lemont subdivision. 

3 bdrms, 3 bths, 9 rms totai, wonderfull 
upgrades, finished basement, all appliances 

stay. Open house 9/3 12-3 p.m. $409,900. 
Call Monica - RE/Max Peak Performers 

708-256-9510 

'Jif 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

r — — — — — — — — — — — — — — — ^ 
STATE FARM INSURANCE 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, iristaiavimas, aptarnavimas 
— Lkensed — Bonded— Insured 

FREE 
ESTIMAIE 

7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-531-1833 

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 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
KMĖGĖIAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Tel. informacijai: (6301 464 5000 arba w 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W . A r c h e r Ave., Ch icago, IL 6 0 6 3 8 

T e l . 773-581-8500 
1 Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
1 Siunčiame mušu, produktus UPS 
' Atidaryta 7 dienas savaitėje 
1 Aplankykite mūsų svetainę — vwvw.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 6O610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312 957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

mailto:amikulis@usa.com
mailto:mindaugas.m.bubliauskas@welisfargo.com
http://www.wfhm.com/weststpaulbranchmn
mailto:onapr@yahoo.com
mailto:nidag@comcast.com
http://vwvw.racinebakery.com
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Barney Dr., Suite A 
joliet, IL 60435 

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

wwwxenterfbrsurgefyandbreastrieaithxorp. 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr . JUSTYNA STENCELE 

Šeimos daktara i ir chirurgai 
10811 W. 143 r d St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel . 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M . GRINIS, M D 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.z Kenosha, vVI 53142 
(262) 948-6^90 

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Amber Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
Health 
Center 

• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kere lyte 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 We$t 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

V 
Dr. Vida [.Puodžiūniene 

Hearthy Connec t i on 
ChiropractJc & Rehab 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

16547 VV. 159 Street 
Lockport , IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

AUSŲ, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS j . NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedz ie A v e . 
Ch i cago , IL 6 0 6 5 2 

Kab . t e l . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

GAILf SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Speciaiists 
15900 W 127th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstet r ics & C y n e c o l o g y 

3825 H i g h l a n d Avenue Sui te 4 A 
Dovvners Grove , IL 6 0 5 1 5 

630-852-9400 
Valandos paga l sus i ta r imą 

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

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

630-941-2609 

S a n d r a Rasa V a l a i t i s , M D 
Š l a p i m o pūslės inkont inenci ja , 

g i m d o s , makš t ies ir pūs lės ištrūkimas. 
gydymas bei ch i rurg i ja 

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

Tel. 7 7 3 - 8 3 4 - 8 6 2 2 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

M A U N A K V . R A N A , M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l f n o i s p a i n . c o m 

Akių ligų 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 

D r . ELIGIJUS LELIS 
Akių l igos ir ch i ru rg i ja 

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

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

A R A S Z L I O B A , M . D . 
A K I Ų UGOS-CHIRURGIJA 
2 1 9 N . H a m m e s A v e n u e 

Jo l ie t , IL 6 0 4 3 5 
T e l . 8 1 5 - 7 4 1 - 3 2 2 0 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadieni 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT7JNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . Archer Ave. St. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Į V A I R U S 

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

Dantų gydytojai 

D r . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr . L I N A POŠKUS 
D a n t ų g y d y t o j a 

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

10 S. 640 S. Kingery Hvvy, VVlovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
W i l l o w b r o o \ IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Oriand Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr. V.J. VASAITIENE 
Dantų gydyto ja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-5984055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 

Tel. 847-949-7300 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E Washington, Ste 2401 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

T R Y L I K O S M E T Ų P A T I R T I S 
p e r s i k ė l ė i n a u j ą k a b i n e t ą 

318 W . T o u h y Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

www.parkridgesmiles.com 

P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 
• implantai 
• ti ltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

D r . K . J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 St Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

vWAv.autotradeusa.com 

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

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

Į V A I R U S 

* Reikalingi darbuotojai automobilių 
plovyklai Napervile. Tel. 630-579-
4210. 

* Moteris prižiūri vaikus savo namuose 
La Grange rajone ( $5/val ).Tel. 708-
289-445C 

* Pagyvenęs vyras , neturintis automo
bilio, gali dirbti valymo ir kitus bui
tinius darbus. Tel. 773-376-2874 . 

*Moteris ieško darbo pietiniuose rajo
nuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
630-229-9531 

4 

http://www.illfnoispain.com
http://www.parkridgesmiles.com
http://vWAv.autotradeusa.com
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER • 

Sumažintas pinigų pervedimo į 

Lietuvą 
mokestis - nuo 

,99 

SIŲSKITE DABAR! 
SIUNČIAMA SUMA 

0,01$ - 100,00$ 

100,01 $ - 200,00 $ 

200,01 $ - 300,00 $ 

300,01 $ - 400,00 $ 

400,01 $ - 500,00 $ 

Nuo 500,01 $ 

PERVEDIMO MOKESTIS' 

9,99$ 
10,99$ 
16,99 $ 
21,99$ 
27,99 $ 

5% nuo pagrindinės sumos 1 

PINIGŲ PEBYEOUUS PINIGINE PERLAIDA 

Naudojantis „VVestern Union" 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių** galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

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

MOKĖJIMO PASLAUGOS IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

* Be pervedimo mokesčio VVestern Union" taip pat ima mokestį už jūsų dolerių konvertavime, j užsienio valiutą. 

" Lėšų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, iškaitant agentūros darbo laiką ir laiko juostų skirtumus. Apr bojimus žc Siuntimo formoje. Naujos mažesnės kainos gahoja 
>dalyvaujančiose .VVestern Union* agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario 1d. Jkamai gali bu'j keič a-v be .soejimo. 

© 2006 VVestern Union Holdings. !nc. Ali Rights Reserved. 

http://www.westernunion.com
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DVIDEŠIMT DVEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A 
Inž. 

JUOZAS 
GIBAITIS 

Jau suėjo dvidešimt dveji metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, kurio netekome 1984 m. 
rugsėjo 3 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybe. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti velionį Juozą savo maldose. 

Nuliūdęs sūnus 

PADĖKA 
A t A 

AGOTA VALAITIENĖ 
1915—2006 

Mirė 2006 m. rugpjūčio 6 d. Palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse 2006 m. rugpjūčio 10 d. iš Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios. 

Išlydėję mūsų mylimą Mamutę, Močiute ir Promočiute į 
Viešpaties Namus, nuoširdžiai dėkojame kun. Antanui Gra
žuliui, SJ, už gedulingas šv. Mišias bei palydėjimą į kapines. 
Esame dėkingi kleb. Antanui Markui už koncelebruotas šv. 
Mišias ir jautrius žodžius. Taip pat dėkojame šeimos draugui 
Lukui Laniauskui, SJ, už prasmingą pamokslą. 

Norime padėkoti anūkams ir jų draugams už atsisveikinimą 
koplyčioje maldų, psalmių ir giesmių montažu. Didelis ačiū už 
skaitinius, vargonų palydą ir jautrias giesmes šv. Mišių metu. 
Juos atliko anūkai, jų draugai ir vargonininkė J. Grabliauskie-
nė. 

Dėkojame karsto nešėjams — visiems dešimt anūkų bei D. 
Petkaus laidojimo įstaigai, ypač Šarūnui Dobilui, už gerą patar
navimą. 

Labai įvertiname ir dėkojame dr. V. Mikaičiui ir dr. A. Ku
dirkai už rūpestingą gydymą paskutinės ligos metu. 

Didelis ačiū už užprašytas šv. Mišias, už aukas šv. Mišioms, 
už gražias gėles ir už nuoširdžias užuojautas išreikštas žodžiu, 
laiškuose ir spaudoje. 

Liekame dėkingi visiems giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kurie gausiai dalyvavo šermenyse, atsisveikinime, lai
dotuvėse bei meldėsi ir tesimeldžia už a.a. Močiutės sielą. 

Nuliūdę artimieji 

Always Wlth Flowers 
Nauja paslauga — atributikos nuoma pokyliams 
• Gėlės visoms progoms, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 

Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas 

1120 S. State St., Lemont, I L, tel. 630-257-0339 
8015 W 79 St., Justice, IL, tel. 708-594-6604 

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

www. a I way s wi t hflo wers. com 

A t A 
DR. ANTANUI ČIURIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai BIRUTEI, 
sūnui ANTANUI su šeima ir kitiems giminėms bei 
artimiesiems. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Rožė ir Vladas Bariai 

Liucija Beržinskienė ir Angelė Zarr 
Aldona ir Vytas Biliūnai 

Silvija ir Vytas Daugirdai 
Vandelinas Domanskis 
Eglė ir Vytas Dudėnai 

Stasys Giedrikis 
Elena Karosienė 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Vanda Majauskienė 

Danguolė Majauskaitė 
Jūratė ir Kęstutis Miklai 
Roma ir Jonas Mildažiai 

Benas Paulauskas 
Alė ir Adolfas Ruibiai 

Meilutė ir Petras Ruliai 
Katrina ir Marius Sodoniai 

Alicija ir Henrikas Soliai 
Apolonija Staškūnienė 

Janina ir Jonas Šalnos 
Vida Tomkevičienė 

Ona ir Vladas Vaitkai 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
JT 

laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 
kiekvienam lengvai pasiekiami. 

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

nepriklausomas direktorius 
4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
U ALL SUBURBS 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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GOJĘ 

• P r a s i d e d a naujas LMA „Da ina 
va" repeticijų sezonas. Po tikrai 
skambios ir įsimintinos Čikagos va
saros, daina atsiliepusios ne vieno lie
tuvio širdyje, „Dainava" vėl pradeda 
naują sezoną. Visi - ir senieji nariai, 
ir norintys įsilieti į ansamblio gretas 
- antradienį, rugsėjo 5 d., 7:45 vai. v. 
kviečiame į pirmąją naujojo sezono 
repeticiją PLC žemutinėje salėje, 
14911 127th Street, Lemont, IL. 
Ypač laukiami vyriški balsai, kurie 
praturtintų šį vis stiprėjantį kolek
tyvą. 

• Rugsėjo 6 d., trečiadieni 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., vyks susitikimas 
su aviatoriumi, aukštojo pilotažo 
sporto meistru, Lietuvos, Europos ir 
Pasaulio čempionatų nugalėtoju 
bei prizininku, Vilniaus S. Dariaus ir 
S. Girėno aeroklubo nariu, garsiuoju 
Lietuvos lakūnu Jurgiu Kairiu. J is 
papasakos apie romantišką ir rizikin
gą sporto šaką ir parodys video me
džiagą bei nuotraukas. Tel. pasitei
ravimui: 773-582-6500. 

• R u g s ė j o 8 dieną, ketvirtadienį , 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo para
pijoje prasideda metinė Novena Šilu
vos Marijos garbei, kurios vedėjas 
kun. Tomas Karanauskas. Novena 
tęsis iki rugsėjo 15 d. Novenos Mišios 
lietuvių kalba vyks 10 vai. r. kasdien, 
o šešadienį ir sekmadienį 10:30 vai. r. 
Sekmadienį, rugsėjo 10 d., 10:30 vai. 
r. Mišių metu, po pamokslo bus ypa
tingas vaikučių palaiminimas. Po 
Mišių vyks procesija. Šeštadienį, rug
sėjo 9 d., vakarinės Mišios lietuvių 
kalba vyks 5 vai. p.p. Kasdieninės 7 
vai. vakaro šv. Mišios vyks anglų kal
ba. Rugsėjo 15 d., penktadienį, 10 vai. 
r. ir 7 vai. v. vyks ypatingas sergan
čiųjų palaiminimas. Novenos 7 vai. v. 
Mišias praves: rugsėjo 8 d. — parapi
jos klebonas kun. Antanas Markus, 
rugsėjo 11d. — kun. Arvydas Zygas, 
rugsėjo 12 d. — kun. Bernardas 
Danber, OSA, rugsėjo 13 d. — kun. 
Lukas Laniauskas, SJ, rugsėjo 14 d. 
— kun. Antanas Markus, rugsėjo 15 
d. — kun. Augustinas Kulbis, OSM. 
Tel. informacijai: 773-776-4600. 

• Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 1:30 
vai. p.p. Čikagos Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija kviečia į PLC Lietuvių 
dailės muziejų pokalbiui „Išeinantys 
Rytprūsiai". Pokalbyje dalyvaus daili
ninkas Romanas Borisovas, lietuvinin
kas Vytautas Gocentas. Meninę pro
gramą atliks solistė Nida Grigalavičiū
tė, akompanuos Olivija Urbonaitė. 
Visus maloniai kviečiame atvykti. 

• Taut inių šok ių a n s a m b l i s 
„Grandis" pradeda savo 48-ąjį sezo
ną sekmadienį, rugsėjo 10 d., 5:30 
vai. p.p. PLC sporto salėje. Kviečia
me visus šokio mylėtojus įsijungti į 
mūsų gretas. „Grandyje" veikia vai
kų, jaunių, jaunimo/studentų, jaunų 
veteranų ir veteranų rateliai. Tel. 
pasiteiravimui: 708-422-3556 (Vio
leta Fabianovich) arba rašykite: 
poniavioleta@yahoo.com 

• R u g s ė j o 10 d. 10:15 vai. r. tuoj 
po 9 vai. r. šv. Mišių Palaimintojo J. 
Matulaičio misijoje Ateitininkų na
muose įvyks Daumanto-Dielininkai-
čio jaunųjų ateitininkų kuopos pir
masis susirinkimas. Uniformų vilkėti 
nereikia. Kuopos narių registracija 

vyks rugsėjo 9 d. 9:30 vai. r. PLC apa
tinėje salėje. Jei negalite užsiregis
truoti tą dieną — užsiregistruosite 
sekmadienį. Mielai kviečiami vaikai 
nuo 5. metų (ir lanko darželį ang
liškoj mokykloj) amžiaus iki aštunto 
skyriaus. Norint paklausti, rašykite 
Laimai Aleksienei laleksa@ameri-
tech.net a rba Rasai Kasniūnienei 
rasakas@aol.com 

• Rugsėjo 16 d., šeštadienj , Pa
saulio lietuvių centre, 14711 127th 
Street, Lemont, IL 60439 3 vai. p.p. 
bus rodomas lietuvių režisieriaus Al
berto Vidžiūno spektaklis vaikams 
„Arklio Dominyko meilė". Spektak
lyje vaidina Neringa Varnelytė ir Ge
diminas Storpirštis. Spektaklis su
kur tas pagal V V Landsbergio ir S. 
Ach knygą tuo pačiu pavadinimu, ku
ri išr inkta 2004 m. geriausia knyga 
vaikams. Bilietai parduodami: „Lie
tuvėlėje", „Bravo" ir „Smilgoje". Bi
lietų kaina 12 dol. 

• LB B r i g h t o n Park apy l inkės 
valdyba rugsėjo 17 d. parapijos Moze-
rio salėje po 10 vai. r. šv. Mišių ruošia 
„Pensininkų" pietus. Pietų metu pa
gerbsime mūsų „auksinio rudens" 
parapijiečius, sulaukusius 90 metų ir 
vyresnius. Maloniai kviečiame Čika
gos lietuviškąją visuomenę dalyvauti 
šiame Brighton Park garbaus am
žiaus žmonių pagerbime. Prašome iš 
anksto užsisakyti vietas tel. 773-847-
4855 (Salomėja Daulienė). Automobi
lius galėsite pasistatyti kieme (po 
Mišių jį uždarysime), šalutinėse gat
vėse arba lenkų parapijos aikštėje, 
44-tos gatvės ir Francisco Ave. sank
ryžoje. 

• L i e t u v i ų fondas kvieč ia visus 
mėgstančius žaisti golfą, rugsėjo 17 
d. 11 vai. r. atvykti „Old Oak Coun-
try Club", Homer Glen, IL. Visus gol-
fininkus kviečiame smagiai praleisti 
dieną. Nemokantiems žaisti — ne
mokama pamoka. Visus svečius kvie
čiame prisijungti ir tuo pačiu parem
ti Lietuvių fondą. Užsiregistruoti 
prašome pas Tomą Petroliūną tel. 
630-968-3442 arba e-paštu: 
tomaspetro(a sbcglobal.net 

• O r g a n i z a c i j o s „Vaiko vartai \ 
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 
telkimo „Derl iaus pietūs" šiemet 
vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d. Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bus t rumpa 
meninė programa, veiks loterija. 
U ž s a k y m u s pri ima Nijolė Griga
liūnienė Tel. 708-974-1262, e-paštas: 
nijoleg@prodigy.net Kviečiame Čika
gos ir apylinkių lietuvišką visuomenę 
atvykti į „Derliaus pietus" ir paremti 
organizacijos „Vaiko vartai į moks
lą" darbą. 

• N u o spa l io 7 d., šeštadieniais , 
Mišios Marąuette Park Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje lietuviš
kai bus laikomos 4 vai. p.p. Tą dieną 
išpažinčių klausoma nuo 3 vai. p.p. 
iki 3:45 vai. p.p. Vėliausias jungtuvių 
laikas bus 2:30 vai. p. p. 

• Č i k a g o s l i tuanist inei mokyklai 
reikalingi šešto skyriaus mokytojas 
ir lietuvių literatūros mokytojas 
aukštesniajai mokyklai. Prašome 
skambinti mokyklos direktorei Jū
ratei Dovilienei tel. 630-832-6331. 

R u g s ė j o 15 d . , p e n k t a d i e n i , 7 v a i . v . 
Balzeko l ietuvių k u l t ū r o s muziejuje, 

r u g s ė j o 1 6 d . , š e š t a d i e n i , 7 v a i . v . 
L ie tuv ių dailės muziejuje PLC, L e m o n t , 

vytu dalnuofamoslos po*xl|< 
Savo kūrybos dainas atliks aktorius bei dainininkas 

GEDIMINAS STORPIRŠTIS 
Bilietai parduodami: „Lietuvėlėje", „Bravo" ir „Smilgoje 

Bilietu kaina 15 dol. 
Informacya tel . 312-388-0665 

Ar žinojote, kad.... 
1900 m. j priešingą pusę pradėjo tekėti Čikagos upės vaga. Tuo tikslu buvo 
iškastas 28 mylių kanalas. 

1901 m. 2156 N. Tripp Ave. gimė žymus Amerikos kino pramonės veikėjas 
Walt Disney. Vėliau jis persikėlė su tėvais gyventi į ūkj Missouri valstijoje, į 
Čikagą vėl grįžo 1917 m. 

1920 m. 100 E. Chicago Ave. gyveno žymus rašytojas Ernest Hemingway. 

1924 m. buvo baigtas statyti „The Wrigley Building". Tuo metu tai buvo di
džiausias pastatas šiaurinėje Čikagos upės pakrantėje. 

JAV Karo akademijose šiuo metu mokosi 13 kadetų lietuvių, dvi iš jų -
merginos. 

Lietuvoje gyvena apie 45,000 Jonų ir 36,000 Janinų. 2.3 proc. Lietuvos gyven
tojų pavadinti šiais populiariais vardais. 

6 km pločio asteroidas nr. 95593 pavadintas Lietuvos astronomo Algimanto 
Ažusienio vardu. Lietuviškais vardais — Čiurlionis, Lietuva, Vilnius, Kaunas 
ir Straižys— pavadinti dar penki dangaus kūnai. 

Oslo policija pranešė, jog rasti abu 2004 metais pavogti Edvard Munch 
paveikslai: „Šauksmas" ir „Madona". Ekspertai įsitikinę, kad tai ne kopijos, o 
tikrieji E. Munch darbai. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6 2 4 7 S . K e d z i e 
Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

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

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis dėkoja už aukas padėti var
gingai gyvenantiems vaikams ir stu
dentams Lietuvoje. Aukojo: Ona 
Rušėnienė $60, dr. Birutė Petrulis 
$240, Algimantas ir Virginija Gu-
reckai $240. Labai ačiū. „Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid) 414 Free-
hauf St., Lemont, IL 60439, tel. 
(630) 243-7275. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. 

* A-a. Stasio Daržinskio atmini
mą pagerbiant, per „Saulutę" pa
remti vargingai gyvenančius vaiku
čius Lietuvoje $145 suaukojo Day-
tona Beach, FL, gyventojai dr. Sigita 
Ramanauskas, Eglė ir Vaclovas 
Daunorai, Amalija Jagutienė, Biru
tė Kožicienė, Algima Dautartienė, 
Onutė Daržinskienė. „Saulutė" dė
koja už aukas ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą Onutei Daržinskienei bei 
šeimai ir artimiesiems. 
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