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Sportas 
* Georg ia va l s t i jo je 

(JAV) vykstančio 33-iojo pa
saul io ba idar ių ir k a n o j ų 
irklavimo čempionato a t rankos 
varžybose ketvirtadienį plaukė 
trys Lietuvos įgulos ir visos pa
teko į pusfinalius. Dviviečių 
baidarių 500 m atstumo a t ran
kos varžybų penktajame plau
kime Alvydas Duonėla ir Egidi
jus Balčiūnas aplenkė visas 
įgulas. Pasaulio taurės laimėto
jas A. Duonėla vienviečių bai
darių 500 m atstumo a t rankos 
varžybų penktajame plaukime 
tarp 7 dalyvių buvo a n t r a s . 
Vienviečių kanojų 500 m atstu
mo kvalifikacijos varžybų, ku
riose dalyvavo 28 sportininkai, 
antrajame plaukime Jevgenijus 
Miasniankinas finišavo penk
tas. 

* Kauno „Žalgirio" k l u b o 
įža idėjas amerikiet is Eduar
do Cota. dar sezonui pasirašęs 
sutartį su Lietuvos krepšinio 
lygos čempionais, ketvirtadienį 
atskrido į Lietuvą. 27 metų 186 
cm ūgio krepšininkas pradėjo 
treniruotis su „Žalgiriu". 

* Š e š t a d i e n i o ryta b u v ę s 
p r e z i d e n t a s Valdas Adam
kus išvyko į Švediją palaikyti 
vyrų krepšinio rinktinės, daly
vaujančios Europos krepšinio 
čempionate. 

Naujausios 
žiruos 

* Susi tarimas su Rusija 
dėl krovinių gabenimo gele
žinkeliu įkainių gali būti ža
lingas valstybei, įspėja konser
vatoriai. 

' Klaipėdos u o s t e išs i 
liejęs dyze l inas aplinkai žalos 
nepadarė. 

' >huolių derl ius ES š ie 
met n u m a t o m a s m a ž e s n i s , o 
Lietuvoje — 1.5 karto didesnis. 

Kaune kūdikiui at l ikta 
s u d ė t i n g a kasos pašal in imo 
operacija. 

Lietuva remia Gruzijos eurointegracinius siekius 
T b i l i s i s , rugsėjo 11 d. 

(BNS) — I Europos Sąjungą ir 
NATO net rukus įstosianti Lie
tuva padės Gruzijai atstovauti 
jos s iekiams Europoje, Tbilisyje 
pare iškė Lietuvos prezidentas 
Rolandas Paksas. 

Po ketvirtadienį vykusio su
sit ikimo su Gruzijos prezidentu 
Eduard Ševardnadze R. Paksas 
sakė, kad Lietuva j au įgyvendi
no savo strateginius tikslus — 
pasiekė narystę ES ir NATO, to
dėl Lietuvos patir t is bus „nau
d inga Gruzijai , numačius ia i 
analogiškus tikslus". 

Savo ruožtu, Gruzijos vado

vas užtikrino, kad jo valstybė 
nekeičia siekių stoti į europines 
s t ruk tūras ir NATO. 

Susitikime prezidentai ap
tarė savo valstybių diplomati
nių atstovybių plėtros planus — 
R. Paksas informavo Gruzijos 
vadovą, kad Lietuva planuoja 
atidaryti generalinį konsulatą 
Tbilisyje, o E. Ševardnadzė pra
nešė apie Gruzijos sprendimą 
kitais metais Lietuvoje atidary
ti ambasadą vietoj dabar vei
kiančio generalinio konsulato. 

Lietuvos vadovas pažymėjo, 
kad šis pirmasis oficialus vizi
tas į Gruziją suteiks reikiamą 

impulsą politinių, ekonominių, 
kultūrinių ryšių atkūrimui bei 
stiprinimui. 

Kalbėdamas apie ekonominį 
bendradarbiavimą, R. Paksas 
sakė, kad dabartiniai santykiai 
neat i t inka turimų galimybių ir 
išreiškė viltį, jog kar tu su juo 
atvykusiems verslininkams pa
vyks užmegzti ryšius su Gruzi
jos verslo atstovais ir šis vizitas 
bus sėkmingas abiem- valsty
bėms. 

Po susitikimų buvo pasira
šyta eilė Lietuvos ir Gruzijos de
legacijų susitarimų dėl bendra
darbiavimo. 

Buvęs prezidentas supeikė R. Paksą 
dėl užsienio politikos klaidu 

•**?•'<* •&<& 

H | ^ 

f . | | | J** ' 

tr^S šm'~ 

«%* ^ ^ 1 

fM 

V i l n i u s , rugsėjo 12 d. 
(BNSi — Buvęs prez identas 
Valdas Adamkus griežtai sukri
t ikavo dabartinio valstybės va
dovo kai kuriuos užsienio politi
kos sprendimus ir įspėjo rūpin
tis savo autori tetu bei vengti as
meninių ambicijų. 

In te rv iu Lietuvos radijui 
penktadienį V. Adamkus abejo
jo, a r prez identas Rolandas 
Paksas priėmė teisingą spren

dimą, išvykęs į kelionę po Už
kaukazės valstybes Gruziją ir 
Armėniją, užuot dalyvavęs 
-Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijoje New York'e. 

„Neišnaudoti šio forumo 
man atrodo netikslinga, ir jeigu 
tai būtų mano pasirinkimas ir 
prioritetas, ką daryti, ar važiuo
ti į kurią nors valstybę, kur šiuo 
metu prezidentas yra išvykęs, 
ar į Jungtines Tautas, aišku, 

pasirinkimas yra neabejotinai 
Jungt inės Tautos. Todėl galiu 
su tam tikra nuostaba pažiūrė
ti, kad nebuvo pasirinkta tai , 
k a s būtų mums tikrai sudarę 
galimybes išeiti į pasaulinę are
ną", sakė V. Adamkus. 

J is teigė negalintis nuspėti 
prezidento R. Pakso sprendimo 
nusiųsti į Iraką savo patarėją 
Alvydą Medalinską motyvų. 

Nukelta į 7 psl . 

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas (kairėje) susitiko su Gruzijos prezi
dentu Eduard Ševardnadze. EPA-ELTA r.uotr 

Prezidentas: kalbos apie vizitą 
Kaukaze —politikavimas 

S e i m o n a r y s p r a š o 
i š t i r t i s a u g u m o 

v e i k s n i u s u ž d a r a n t 
č e č ė n ų s v e t a i n ę 

Petras Gražulis 

VTilnius. rugsėjo 12 d. 
(BNS) — Seimo narys Petras 
Gražulis prašo generalinį pro
kurorą Antaną Klimavičių įver
t int i , a r Valstybės saugumo de
pa r t amen tas (VSD) uždaryda
mas Čečėnijos nepriklausomy
bės rėmėjų interneto svetainę 
„Kavkazcenter". nepažeidė Lie
tuvos įstatymų. 

Birželio 20 dieną VSD pa
reigūnai atėmė bendrovės „El-
neta" tarnybinę stotį, kurioje 
buvo įkurdinta čečėnų interne
to svetainė ir surašė administ
racinių teisės pažeidimų proto
kolą bendrovės direktoriui Ri
mantu i Pašiui. Nukelta į 7 psl. 

Vilnius, rugsėjo 12 d. (Elta) 
— Politikavimu prezidentas 
Rolandas Paksas pavadino kai 
kurių Lietuvos politologų samp
rotavimus, esą valstybės vado
vas be reikalo išmainęs dalyva
vimą Jungtinių Tautų Gene
ralinės asamblėjos sesijoje į vi
zitą Pietų Kaukaze. 

Penktadienį Gruzijoje su
rengtoje spaudos konferencijoje 
jis pabrėžė, kad kelionė į Kau
kazą ir vizitas į JAV yra vienas 
kitam netrukdantys dalykai. 

Pasak R. Pakso, jo vizitas į 
Vašingtoną yra rengiamas dip
lomatiniais kanalais, 

Nukelta i. 7 ps l . 

Gruz i jo j e R. P a k s a s 
n e i š v e n g ė k l a u s i n i ų 

a p i e a i š k i a r e g ę 
Vilnius , rugsėjo 11 d. 

(BNS-Elta) — Lietuvos prezi
dentui Rolandui Paksui nepa
vyko išvengti Gruzijos žinia-
sklaidos klausimų apie pažintį 
su Lietuvoje gyvenančia aiš
kiarege vadinama gruzine Lena 
Lolišvili. 

„Taip, aš ją pažįstu, kaip ir 
mano šeima. Pažįstu labai ge
rai. Džiaugiuosi, kad ir jūs pa
žįstate savo tautiečius, gyve
nančius Gruzijoje ir už jos ri
bų", trumpai atsake R. Paksas į 
klausimą apie pažintį su L. Lo
lišvili. 

Tuo tarpu Lietuvos žurna
listai Gruzijos kolegų buvo tie
siog užversti klausimais ir no
riai atsakinėjo apie L. Lolišvili, 
jos pažintį su Lietuvos prezi
dentu. 

R. Pakso oficialaus vizito iš
vakarėse Gruzijos žiniasklaida 
kaip esminę naujieną pranešė 
apie Lietuvos prezidento pažin
tį su tautiete L. Lolišvili, buvo 
rodomi ir spausdinami reporta
žai iš jos gimtojo kaimo, Ku-
taisio miesto, kur gyveno ir kir
pėja dirbo L. Lolišvili. 

Kapų plėšikai pilkapiams 
padarė neįkainuojamą žalą 

Vi ln ius , rugsėjo 12 d. 
(BNS) — Ignalinos, Zarasų ir 
Anykščių rajonuose esantiems 
pilkapiams kapų plėšikų pada
ryta žala įvertinta beveik 
400,000 litų, paskaičiavo Kul
tūros vertybių apsaugos depar
tamento <KVAD) sudaryta ko
misija. 

„Archeologijoje neįmanoma 
atstatyt i fizinės būklės ir moks
linės vertės, nes kapas yra iš
plėštas, daiktai pavogti. Todėl 
mes pat i r tą žalą įvertiname 
skaičiuodami, kiek lėšų reikėtų 
atlikti mokslinius tyrimus tuo
se pilkapiuose", sakė archeolo
gas Rimantas Kraujalis. 

Kol kas neįvertinta didžiau-

siam Lietuvoje Gedžiūnėlių pil
kapynui (Ignalinos rajonas) pa
daryta žala. Apie pirmuosius 
plėšimus šiame pilkapyje suži
nota prieš mėnesį, kuomet Kul
tūros vertybių apsaugos depar
tamento U t e n o teritorinis pa
dalinys aptiko apie 30 įvairaus 
dydžio duobių. 

Rugpjūčio pabaigoje Ge
džiūnėlių pilkapyje apsilankę 
Kultūros paveldo centro (KPC) 
archeologai nustatė, jog pilka
pynas ir toliau plėšiamas — iš 
560 pilkapių iškasinėta daugiau 
nei pusė. KPC archeologai taip 
pa t aptiko dar du Ignalinos ra
jone sunaikintus pilkapynus. 

Nukelta į 7 psl . 

Rusijos informacija apie naftos telkinį „D-6" — 
dokumentų „kratinys" 

Vilnius , rugsėjo 12 d. 
(BNS) — „Rusai nėra padarę 
jokios analizės specialiai dėl 'D-
6' gręžinio Kuršių mariose. Ten 
yra kratinys įvairių dokumen
tų, įvairių apsaugos modelių. 
Mano aplinkos apsaugos patir
tis rodo, kad tie modeliai apsi
saugoti nuo įvairių nelaimių 
žinomi pasaulyje jau keletą de
šimtmečių. Tai yra teoretiniai 
modeliai, kurie gali būti pritai
kyti, gali būti nepritaikyti ne
laimės atveju Kuršių mariose", 
penktadienį interviu Lietuvos 
radijui sakė buvęs prezidentas 
Valdas Adamkus, kalbėdamas 
apie naftos telkinį „D-6" netoli 

Kuršių nerijos. 
Lietuva yra gavusi Rusijos 

gamtos išteklių ministerijos iš
leistą leidinį „Ekologinė eksper
tizė ir poveikio gamtos aplinkai 
įvertinimas", kur iame sudė t i 
įvairūs ministerijos dokumen
tai, ta rp jų— ir apibendrintos 

išvados dėl ,.D-6" telkinio po
veikio aplinkai. 

Vos tik gavęs šį leidinį, prem
jeras Algirdas Brazauskas pa
skubėjo pareikšti gavęs iš Rusi
jos ilgai prašytų ekologinės tel
kinio ekspertizės išvadų. 

Nukel ta į 7 psl. 

Pagal Jungtinių Tautų programą Lietuva gaus 
daugiau kaip 600,000 dolerių 

Vi ln ius , rugsėjo 12 d. 
(BNS) — Pagal Jungtinių Tautų 
Vystymo programą (JTVP) Lie
tuvai 2004-2005 metais bus 
skirta 638.000 dolerių. 

Dar 10.4 mln. dolerių įvai
rių projektų įgyvendinimui Lie
tuvoje JTVP planuoja sukaupti 
ir pr i t raukti iš kitų šaltinių — 
fondų, programų, dalį lėšų tu
rėtų skirti pati Lietuva. 

Tai paskelbta po to, kai ket
virtadienį Jungtinių Tautų vys
tymo programos (JTVP) Vykdo
moji taryba patvirtino veiklos 
programą Lietuvai 2004-2005 
metams. 

Šia programa bus siekiama 
st iprint i Lietuvos ekonominį, 
socialinį bei aplinkosauginį ūkį 
ir padėti efektyviai įsisavinti 
Europos Sąjungos teikiamą 

paramą. 
JTVP ir JT atstovybė Vil

niuje atvėrė duris 1992 metais, 
praėjus metams nuo tos dienos, 
kai Lietuva tapo Jungtinių Tau
tų nare. 

JTVP Lietuvoje remia 
socialinę raidą, kurios dėmesio 
centre yra žmogus. JTVP siekia 
pagerinti Lietuvos žmonių gy
venimo kokybę. 

Po grasinimo susidorojimu 
sustiprinta Vilniaus mero apsauga 

Vi ln ius , rugsėjo 11 d. 
(BNS) — Policija ėmėsi papil
domų priemonių užtikrinti Vil
niaus mero Artūro Zuoko sau
gumą po to anoniminio perspė
jimo apie esą rengiamą pasikė
sinimą į merą. 

Į policiją penktadienį pa
skambinusi moteris p ranešė , 
esą pasikėsinimas į merą ren
giamas per sostinės dienų mu
gės atidarymą. Neprisistačiusi 
moteris skambino į policiją 11 
vai. 55 min., likus penkioms 
minutėms iki mugės atidary
mo. 

A. Zuokas dalyvavo mugės 
Rotušės aikštėje atidaryme, bet 
apie grasinimą nežinojo. Tačiau 
jis teigė pastebėjęs renginyje 

Nukelta \ 7 psl . 

Pneš pat ..Sostines dienų" atidary
mą Vilniaus merui Artūrui Zuokui 
Vilniaus rotušėje iškilmingai įteik
tos mero insignijos — valdžios 
ženklai. 

Sauliaus Venckaus ' ELT.-V nuotr 

Pasaulio naujienos 
(Rem*anfcs AFP. Reuters. AP, imertax FTAR-TASS, BNS 

žjntų agentGrų pranefemaisį 

EUROPA 
Banska Bistr ica . Slova

kija. Popiežius Jonas Paulius 
II. nepaisant didėjančio susirū
pinimo jo sveikata, sėkmingai 
laike šv. Mišias po atviru dan
gumi 100,000 Banska Bistricos 
mies to aikštėje sus i r inkusių 
maldininkų. Savo kreipimesi į 
susirinkusiuosius. 83 metų Jo
nas Paulius II paragino Slova
kiją a ts isakyt i komunis t in io 
valstybes paveldo, o sovietinę 
diktatūrą pavadino „dar visai 
nesenia i valstybe valdžiusiu 
juoduoju režimu". Didžiąją pa
mokslo dalį. kaip ir buvo pla
nuota, skaitė Slovakijos kardi
nolas, tačiau paskutinį žodį ta
rė popiežius, paraginęs „įsileis
ti Dievą j gyvenimą". 

V i e n a . Jung t in ių Tautų 
branduolines energetikos agen
tūros valdytojų taryba penkta
dienį pritarė rezoliucijai, kurio

je I ranui nurodoma iki spalio 
31 dienos įrodyti, jog jis neturi 
slaptų branduolinių ginklų. Ta
čiau rezoliucija pasipiktinęs 
Irano ambasadorius prie Tarp
tautinės atominės energetikos 
agentūros (TATENA) išėjo dar 
prieš balsavimą, o po posėdžio 
I rano atstovai pareiškė, kad 
valstybė „iš esmės peržiūrės" 
savo santykius su JT organiza
cija. Per 5 dienas už uždarų du
rų vykusias aktvvias derybas 
Vašingtonas, kuris teigia, kad 
Iranas slapta kuria branduolinį 
ginklą, atkakliai ragino TATE
NA priimti rezoliuciją. Šį kartą 
JAV tvirtai parėmė ir Prancū
zija bei Vokietija, anksčiau 
griežtai prieštaravusios JAV 
puolimui prieš Iraką. Jei Ira
nas nepaklus rezoliucijai, agen
tūra galės parengti pranešimą 
apie Teherano elgesį JT Sau
gumo Tarybai ir galbūt papra
šyti paskelbti jam bausmes 

Roma. Italijos premjeras 
Silvio Berlusconi sukėlė naują 
politinę audrą, pareiškęs, kad 
buvęs fašistų vadas Benito 
Mussolini buvo švelnus dikta
torius. Italijos žydų bendruo
menė išreiškė pasipiktinimą 
dėl šių premjero komentarų, o 
opozicinės centro kairiųjų par
tijos pareikalavo jo atsiprašyti. 
Ketvirtadienį paskelbtame in
terviu dviem britų žurnalis
tams S. Berlusconi sakė, kad 
negalima lyginti nušalinto Ira
ko diktatoriaus Saddam Hus-
sein ir B.Mussolini, kuriam va
dovaujant, Italija patyrė triuš
kinamą pralaimėjimą II pa
sauliniame kare kar tu su Adolf 
Hitler Vokietija. Paklaustas , ar 
B. Mussolini buvo švelnus dik
tatorius, S. Berlusconi atsakė: 
„Taip. Mussolini nenužudė nė 
vieno žmogaus. Mussolini tik 
išsiųsdavo žmones atostogų 
valstybės viduje". 

Stokholmas. Penktadienį 
Švedijos policija pareiškė, kad 
kol kas nėra įtariamojo Švedi
jos užsienio reikalų ministrės 
Anna Lindh nužudymo byloje. 

ir pridūrė, jog ministrė gali būti 
ne pirmoji žudiko'auka. Galimo 
nusikaltėlio paieškos paskelb
tos visoje valstybėje, todėl su
stiprinta sienų ir oro uostų ap
sauga. 

neseniai kreipėsi į Kongresą. 
Taigi, geriausiu atveju JAV iš
laidos karui sieks ne mažiau 
kaip 180 mlrd. dolerių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 
Vašingtonas. CIA pripaži

no ketvirtadienį, kad vienas 
balsų garso įraše, kurį rodė 
Qatar televizija ,.al Jazeera", iš 
tikrųjų yra Ayman ai Zawahiri 
— tarptautinės teroristų orga
nizacijos ,.al Qaeda" vado Osa-
ma bin Laden artimiausio pa
dėjėjo. CIA atstovas pažymėjo. 
kad ar tikras paties O. bin La
den balsas, kol kas nustatyti 
nepavyko Kol kas nėra jokių 
įrodymų, kad šis įrašas buvo 
padarytas šiais metais. 

Vašingtonas. Karo kam
panija Irake tampa viena iš 
brangiausių JAV istorijoje. Nuo 
kareivių išvykimo į Persijos 
įlankos zoną 2002 m JAV jau 
išleido 93.1 mlrd. dol. Prie šios 
sumos reikia pridėti dar 87 
mlrd. dol.. dėl kurių skyrimo 
prezidentas George W. Busti 

J e r u z a l ė . Po savižudžių 
sprogdintojų išpuolių bangos 
Izraelis iš principo nutarė iš
tremti Palestinos savivaldos 
vadovą Yasser Arafat. o šis 
sprendimas paskatino dešimčių 
tūkstančių palestiniečių, ža
dančių ginti savo vadovą, pro
testus. ..Mano brangieji , j u s 
esate drąsus žmonės. Abu Am-
mar lieka čia", paminėdamas 
savo karinę pravardę, sakė Y. 
Arafat milžiniškai palestiniečiu 
miniai, susirinkusiai paremti 
savo vado prie jo būstines Va
karų Kranto Ramalos mieste. 
Sakydamas šiuos žodžius, 74 
metų Y. Arafat siuntė žmonoms 
oro bučinius ir rodo pergalės 
ženklą. Palestiniečiu paskirta
sis naujasis premjeras Ahmed 
Qurie del šio Izraelio sprendi
mo atidėjo naujo kabineto for
mavimą ir pareiškė, kad Y. 
Arafat ištrėmimas gali ..sukelti 

sprogimą" Artimuosiuose Ry
tuose. Dėl palestiniečių mirti
ninkų išpuolių bangos ir Izrae
lio atsakomųjų oro smūgių, per 
kuriuos nuo rugpjūčio 19 d. 
sprogdinimo Jeruzalėje jau nu
kauta 12 islamistų kovotojų, re
gione vol įsiviešpatavo smurtas 
ir praktiškai žlugo viltys įgy
vendinti taikos ..kelio gairių" 
planą. 

JAPONIJA 
Tokyo. Japonijos teismas 

penktadienį JAV jurų pėstinin
kui 21 metų kapralui Jose W. 
Torres skyrė 3.5 metu kalėjimo 
už tai. kad jis pietinėje Okina-
wa saloje išžagino 19 metų ja
ponę merginą. J. W. Torres pri
pažino savo kaltę. Ši byla buvo 
sukėlusi naują japonų nepasi
tenkinimą JAV kariuomenes 
buvimu Okinavva saloje, kurioje 
įsikūrę beveik puse visoje Ja
ponijoje dislokuotu JAV karių. 
Del šio ir panašaus įvykio, kai 
1995 m trys JAV kanai išžagi
no 12 metų mergaitę, japonai 
ome reikalauti išvesti JAV 
pajėgas 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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Gyvenimo 

Medžiagą siusti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

SENDRAUGIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE (III) 

RŪTA GAŠKIENĖ 

Tęsiame Rūtos Staniškytės Gaškienės aprašymą apie Sendraugių stovyklą, 
įvykusią š.m. liepos 13-20 d. Dainavoje. Šiandieną jos straipsnyje stovyk
la jau įpusėjus—nuotaika pakili. 

Kun. Arvydas Zygas kalba susirinkusiai miniai Ateitininkų studijų savaitgalį Dainavoje š.m. rugpjūčio 31 d. 
Nuotrauka Grasildos Reinytės 

Trečiadienio paskaita buvo 
tiek pat kūnui mankšta 
kiek protui. Paulius Jan

kus, Sendraugių stovyklos neo
ficialus gamtos prižiūrėtojas, fo
tografas ir ypatingų laužų kūrė
jas turi „fizinę" specialybę: jis 
yra fizinės terapijos specialis
tas , išmokantis suluošintus 
taisyklingai judėti, kad galėtų 
atlikti kasdieninius darbus ir 
paprasčiausius judesius, pvz., 
išlipti iš lovos. Paulius kalbėjo 
tema: „Kūno priežiūra ir pasi
ruošimas kasdieniniam judėji-

suvyniotą kilimą, sviedinį, ba
lionus, kėdes, lovą, lentą, bet tik 
ne televizoriaus mygtukus! 

Trečiadienio vakarinė pro
grama: iškilminga puota— Kęs
tučio ir Birutės vestuvės, kurią 
paruošė Rūta Mikulionienė su 
vadovais. Žemės spalvomis apsi
rengę ir vainikais pasipuošę, 
stovyklautojai nuleidę vėliavas, 
dainuodami keliavo į kitą pusę 
ežero, link Rambyno kalno. Čia 
mus su t iko kvieslys—Pranas 
Pranckevičius, kuris kvietė lipti 
į kalną. Ten patyrėme gražų 

a t i t inkamas mergvakariui dai
nas , o draugės pamergės, pasi
puošusios tautiniais rūbais, vai
nikėliu puošė jaunosios galvą ir 
sušoko atsisveikinimo šokį— 
„Sadutę". Vestuvininkų lydima, 
procesija ėjo į eglių apsuptą aik
štelę, kurioje Gintaras Lietuv
ninkas „sutuokė" Birutę ir Kęs
tutį. Jaunieji taip įtikinančiai 
vaidino gražiąją porelę, jog rei
kėjo prisiminti, kad šie jaunuo
liai iš tikrųjų seni draugai iš De
troito, o ne kunigaikštis ir kuni
gaikštienė iš Lietuvos istorijos! 

Jaunimas Sendraugių stovykloje. Iš k: Emilija Pranckevičiūtė, Monika Mikulionyte, mažylis Adomas Anužis. 
Inga Milo. Diana Jankutė, Arija Solar, Daina Polikaitytė, ir priekyje Vitas Polikaitis. 

Nuotrauka Pauliaus Jankaus 

mui". J i s teigė, kad mūsų 
sveikata yra kiekvieno mūsų 
atsakomybė, tad reikia prisi
žiūrėti, ypač peržengus 40 metų 
slenkstį. „Jeigu esi fiziniai iš
silavinęs ir sveikas, turėsi ge
resnę savijautą". Paulius buvo 
paruošęs 7 stotis, kuriose ga
lėjome atl ikti tam tikrą 
mankštą. Teko žiūrovams išmė
ginti paprastus pratimus, nau
dojantis namuose atrandamo
mis priemonėmis, kaip antai. 

vaizdą: baltai apsirengusios, su 
kasomis vaidilutės tyliai daina
vo ir kurs tė „šventąjį ugnį". Ne
t rukus atjojo Kęstutis—Gytis 
Mikulionis su palyda. Jis susi
pažino ir greit įsimylėjo gražiąją 
lietuvaitę Birutę-Viją Underytę. 

Nulipus visiems nuo Ram
byno kalno, pievoje prie van
dens vyko jaunosios mergvaka
ris. Birutė paprasta balta suk
nele, lietuviška juosta persijuo-
siusi. Stovyklautojai dainavo 

STUDENTŲ RUDENS SAVAITGALIS 

Kada? spalio 17-19 d . 

Kur? Dainavoje 

Kviečiami: Visi studentai — 
ateitininkai ir skautai, 
gimė čia ar Lietuvoje 

Tema: Atverkime langus lietuvybei 

Bus proga atsižvelgti į l ietuvybę iš įvairių perspektyvų. 
Išgirsite iš studentu ateit ininku, skautų, ir neseniai apsi
lankiusių Lietuvoje. Galėsite pagalvot i „Ką lietuvybė man 
reiškia?" „Kas riša lietuvius?" „ K o d ė l svarbu išlaikyti l ietu
vybe?" 

REGISTRACIJA: Iki spalio 15 d. registruokitės, pasiunčiant 
laišką elektroniniu paštu j sas cv@yahoo.com pranešdami, 
kad dalyvausite. Kai atvyksite į Dainavą, prašysim 50 dol . 
mokesčio. ]ei norėsite, galėsite išrašyti čekį „Li thuanran 
Catholic Federation Ateitis" vardu. 

LABAI KVIEČIAME NE TIK ATEITININKUS, 
BET IR SKAUTUS DALYVAUTI MUŠU SAVAITGALYJE! 

Studentu ateit ininkų sąjungos Centro valdyba 

Vestuvių puota prasidėjo, 
jauniesiems praėjus po juostų 
stogu į valgyklą. Prie durų suti
ko juos tėveliai (Rūta Miku
lionienė ir Marius Kasniūnas) 
su duona, druska, taure ir linkė
j imais . Nors šeimininkės jau 
buvo paruošusios vaišes, ne va
karienė jaunųjų laukė, o kažko
kių persirengėlių ir baisybių 
pulkas , apsėdęs jaunavedžių 
stalą. Ilgai juokavo ir derėjosi 
kol pagaliau Kęstutis įtikino, 
kad jie tikrieji naujavedžiai ir 
gražiai išsikovojo savo jaunajai 
stalą ir vakarienę. Puota iš 
tikrųjų prasidėjo vestuvininkų 
šokiais, stovyklautojų dainomis 
ir smagia akordeono muzika. 
Kažin, ar tikrosios Kęstučio ir 
Birutės vestuvės galėjo būti 
smagesnės už šias? 

Vėliau naktibaldoms per 10 
metų buvo proga pamatyti dau
giau istorijos—tai Tado brolio 
a.a. Antano Kulbio magistrinis 
darbas, filmas ..Legenda apie 
geležinį vilką". J is buvo profe
sionaliai nufilmuotas Neringos 
stovyklavietėje, Vermonte, žie
mos metu. Buvo įdomu pamaty
ti pažįstamų lietuvių tarp ark
lių ir kryžiuočių. Kad labiau įsi-
j aus tume į praeitį, vyrai 
medžiotojai drąsesnius žiūrovus 
vaišino šerno šašlykais' 

Ketvirtadienio rytą kai ku
rie vaikai ir tėveliai kur kas 
anksčiau kėlėsi, nes 6:45 vai. 
vyko registracija žuvavimo kon
kursui. Tadas Kulbis pranešė, 
kad dalyvavo 37 vaikai, 10 tėvų. 
1 vadovas ir 4 padėjėjai Iš viso 
pagautos 97 žuvys ir vienas vėž
liukas (visus vėliau paleido) 

Kiekvienam" žvejui buvo įteikta 
taurė už žvejybos nuopelnus: už 
didžiausią/mažiausią/gražiau-
sią/ploniausią/trispalvingiausią 
žuvį, už gražiausias žuvies akis, 
už pasigėrėtiną techniką, už 
daugiausia sunaudotų sliekų 
kiekį, už pagautų žuvų gausą, 
už lietuviškiausią meškerės 
naudojimą... Arūnas Polikaitis 
paplūdimy kepė naktibaldų su
gautus šamus ir vaišino žvejo
jančius vaikus, kad galėtų žu
vies paragauti. 

Ketvirtadienio paskaitai 
„Lietuva ir ateitininkai globali
nėje sistemoje" atvyko Pilypas 
Narutis. Jis atrinko ir pristatė 
pasisakymus iš Mokslo ir kū
rybos simpoziumo apie Lietuvos 
vietą pasaulyje. Minėjo įdomų 
dalyką, kad dabar Lietuva yra 
45-toje vietoje tarp 175 valsty
bių. Anot paskaitininko, „Lietu
va yra veržli". Buvo daug pasi
sakymų apie Lietuvos įstojimą į 
Europos Sąjungą, apie morali
nes ir ekonominės pasekmes. 

Ketvirtadienį buvo proga 
išgirsti įspūdžius iš ką tik 
grįžusių iš Lietuvos stovyklau
tojų. Savo mintimis pasidalino 
Ona (Kliorytė) Daugirdienė, 
atstovavusi Amerikos JAS cen
tro valdybai Ateitininkų kon
grese, Kaune, ir „Dainavos" 
choro vadovas, vienas Dainų 
šventės dirigentų, Darius Poli
kaitis, kuris, žavėdamasis Lie
tuvoje vykusiomis iškilmėmis, 
pasakė: „Dainų šventės tema 
buvo MES ir todėl labai jautėsi 
dėmesys tautiškumui. Visi pa
grindiniai įvykiai pabrėžė di
džiavimąsi savo tauta ir meilę 
Lietuvai". 

Vakarinė programa buvo 
žaidimas: „knygnešių gadynė — 

Žurnalas „Ateit is" 
kviečia prisijungti prie 

žurnalo kūrimo 

„Ateities" žurnalui leisti 
reikalingi kūrybingi žmonės, 
besidomintys žurnalistika, 
fototografija, daile. 

Savanoriškas darbas žur
nale — tai galimybė realizuoti 
savo idėjas, spausdinti savo 
darbus, tobulėti bei įgyti darbo 
patirties bendraminčių jauni
mo grupėje. 

Norintys prisidėti, kreip
kitės pas redaktorę Ievą 
Elzbutaitę elektroniniu paštu: 
redaktorei@one.lt „Ateitis" 
yra leidžiama Lietuvoje. 

Rytoj Čikagos moksleivių 
susirinkimas 

Čikagos ir Lemonto mok
sleivių ateitininkų kuopa pra
deda naujuosius veiklos metus 
sekmadienį, rugsėjo 14 d. Ren
kamės Pal. Matulaičio Misijoje 
11 vai. ryto šv. Mišioms. Po 
Mišių važiuosim į ponų Čyvų 
namus tęsti veiklos pradžią. 
Kviečiame visus gimnazistus, 
kurie domisi ateitininkų veikla 
prisijungti! Daugiau informaci
jos suteiks kuopos globėjas 
Marius Polikaitis (630) 257-
2022 arba kuopos pirmininkas 
Algis Bielskus (708) 788-6208 

vėliavėlės". Pravedėjos D a i n a 
Siliunienė ir Asta R a z m i e n ė 
gražiai įjungė visus norinčius 
dalyvauti, nuo mažiausio, p r ie 
mamos prisiglaudžiusio va iku
čio iki jaunaširdžio pensininko. 
Nesvarbu, kad, žaidimui vos 
prasidėjus, pradėjo pilti ka ip iš 
kibiro, tėvai ir vaikai k a r t u bėgo 
nuo raudonai aps i r engus ių 
rusų, nešdami knygas į Lietuvą. 
Knygas „spausdino" ir knygne
šiams dalino vaikučiai su savo 
seneliais. Knygnešiais buvo k a s 
tik norėjo ir galėjo bėgti. Rusa i 
buvo vadovai ir vyriausi stovyk
lautojai, kurie aiškiai bėgo grei
čiau už kai kur iuos t ė v u s . . . 
Rusui a tėmus knygą, re ikėjo 
„bausmę" atlikti—po stovyklą 
buvo girdėti nesavais ba l s a i s 
giedami įvairūs himnai ir dai
nos. Visiems, nors ir s lapiems, 
šis žaidimas buvo didžiaus ias 
nuotykis, o širdžiai ge r i aus ia 
mankšta (žinau, nes pat i pa ty
riau!) 

(pabaiga ateinantį, šeštadienį) 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 Highland Ave„ Tower 2, Suite 400 

Dovimers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samarrtan. Central 
DuPage. Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VENAS, VLD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI.. Orland Park. IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-SlRDeS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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M A R I U S KATIL IUS, M.D. 
C H I R U R G A S 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, I L 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 

Dr. V IL IUS MIKAIT IS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 St.Otiand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFB DALLAS PRUNSKJS, MD 

SCOTT GREENVVALD, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 

TšJbertyvie. www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKER DDS, PC. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel . 708-422-8260. 

• V J H Dr. Vida i.Puodžiūnienė 
F ^ T ^ 2 Healthy Connection 
V — OiirrjDractic&Rehab 

Manualine ir fizine terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Suite 201y202, Lockport, IL 60441. 
Tel . 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ 
Dan tų gydy to ja 

4 8 1 7 W . 8 3 St. , Burbank, IL 
T e l . 7 0 8 - 4 2 3 - 6 1 1 4 

V a l a n d o s p a g a l sus i tar imą 

Dr . E L I G I J U S L E L I S 
Akių l igos ir chirurgi ja 

1192 Walter St., Lemont, IL 
60439 

1051 E s s i n g t o n R d . #200 , 
Jo l ie t , IL 6 0 4 3 5 

Tel. 815-723-1864 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kakto, gato6 siausmų 

(r migrenos), sportinių traumų soecafiastas 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn. IL 60402. 
Tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai. 

D R . L. P E T R E I K I S 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel . (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge. IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4U9VV. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Healtn Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, Bndgeview, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS UGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūsles ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, W l 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 80655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook. IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:cv@yahoo.com
mailto:redaktorei@one.lt
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


MES IR PASAULIS 

Paruošia B r o n i u s N a i n y s 

AR LIETUVAI REIKIA IRAKO? 
Tokį klausimą puoselėju 

senokai. Jį turėjau omeny 
šioje skiltyje pasisakydamas 
prieš Irako karą, galvodamas, 
kad JAV prezidentas Bush 
Ameriką gali įklampinti į 
neišbrendamą arabų fana
tikų liūną ir taip pat pats 
save ilgam laikui pasižaboti. 
Tačiau technikos pranašumu 
Amerikai karą žaibiškai 
laimėjus, JAV prezidentui plo
jau, tikėdamas, kad jis savo 
politikos pranašumu greitai 
susidoros ir su okupacijos bė
domis, valdžią perduos Irako 
demokratams, nė sapne ne
drįsdamas paklausti, kur jis 
tuos demokratus gaus? Mat 
matavau Lietuvos mastu, kur, 
nepriklausomybę atgavus. 
220.000 komunistų tuojau pat 
išgaravo lyg gražaus pava
sario ryto rūkas. Likę keli 
tūkstančiai kietųjų jau nieko 
nebereiškė, nes nuosaikieji, o 
jų pasirodė gana daug, ir 
pralaimėdami, ir laimėdami, 
nors ir pasiūbuodami, visgi 
sugebėjo pasukti europietiš-
kos demokratijos keliu ir 
dirbti nepriklausomos Lietu
vos naudai. Iškentė jie ir mū
sų, aršių jų priešų, pasi-
spjaudymus. kartais gal ir pel
nus, bet dažniau nepagrįstus 
bei skaudžius, ir sugebėjo 
gražiai pablizginti Lietuvą 
prieš pasaulį, vadovaudami 
valstybės deimantinės sukak
ties minėjimui. Žinoma, mes 
niekad neužmiršim jų pirm
takų pasibaisėtinai žiaurių 
nusikaltimų lietuvių tautai, 
Maskvos bolševikų, Sniečkaus 
ir kitų klapčiukų padarinių, 
tačiau, manau, gerai darome 
už jų nuodėmes nebelupdami 
kailių jau visiškai kitokio 
sukirpimo vėlesniems ir 

vertinam juos pagal dabar
tinius nuopelnus lietuvių 
tautai bei valstybei. Jeigu taip 
JAV prezidentui seksis su 
buvusiais Hussein paslaugū-
nais ir kitais Irako fanatikais, 
kaip mums su komunistais, 
samprotavau, kam tada galva 
sukti dėl kažkokio smėlėto 
žemės gabalo, kurio ir nafta 
tikrai ne mums, nepaisant, 
kaip pilni jos šuliniai būtų. 
Juk su Iraku Lietuva niekada 
nebendravo ir jo draugystės 
niekada nepasigedo. 

Bet, atrodo, vėl apsirikau. 
Mano mastas pasirodė klai
dingas ir grąžino mane į pir
mykštį galvojimą. Bush Irako 
baloje virš kelių ir tempia ten 
visą civilizuotą pasaulį, taigi 
kartu ir mūsų, vos tik iš 
vystyklų besiritančią valstybę. 
Paryžių, Berlyną ir Maskvą, 
— ne visiškai šuns dienos nė 
dėl jos, nes tuo laiku Dūma 
dar nebuvo patvirtinusi sienų 
sutarties, — pykindama, 
Lietuva turėjo pritarti Bush 
sprendimui prieš Iraką ka
riauti ir jungtis prie Vašing
tono buriamos santarvės. 
Džiaukimės tik, kad karas 
greitai baigėsi, ir mūsų karių 
nereikėjo grūsti į mūšį, tačiau 
taikdarių pareigoms pavasarį 
ten nusiųsti 43 Algirdo bata
liono vyrai susišaudymų visgi 
neišvengia. Jeigu, klaidingo
mis Pentagono prielaidomis 
pasikliaudamas, prez. Bush 
eis tuo pačiu keliu, prieš 
amerikiečius nukreipti, kas
dien aršėjantieji. pavieniai 
išpuoliai gali tapti koordinuo
tu partizaniniu karu ir iš nau
jo į kovas įvelti visą 180.000 
santarvės armiją, kurioje, 
šalia amerikiečių ir britų, jau 
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Danutė Bindokienė 

JAV LB pasikeitimų 
tarpduryje 

Lietuvos Vyčių choras, atlikęs programą Illinois valstijos iždininkes Maria Pappas rugpjūčio pabaigoje ruoštame 
tautinių grupių pagerbimo pobūvyje Čikagos miesto centre. 

Jono Tamulaičio nuotrauka. 

Uotas darbuotojai Lietuvos ir lietuvybės labui: Lithuanian Mercy Lift 
pirmininke Prane Šlutiene ir šios organizacijos narys dr. Leonidas Ragas. 
klausosi paskaitų ..Santaros-Šviesos" suvažiavime Pasaulio lietuvių cent
re I^emonte. I. Tįjtaėlienės nuotr. 

yra apie 22,000 kitų tautų 
kareivių O prez. Bush nori jų 
žymiai daugiau, ir dėl to iš 
Lietuvos siunčiamą dabar
tinių pakaitalą sudarys jau 54 
kariai. Ar Lietuvai šio žaidimo 
reikia ir kokia iš jo nauda? 
Bandydami į šį klausimą 
atsakyti, bent trumpai žvel
kime į Irako dabartinę pa
dėtį. 

Manau, tikroviškomis, ta
čiau gana tamsiomis spal
vomis ją piešia ..Time" žur
nalas rugsėjo 15-tos laidoje. 
JAV vadovų galvojimas, kad 
po žaibu laimėto karo ir tokiu 
pat greičiu Irake įgyvendins 
taiką, išpurkš ją demokratijos 
kvepalais, kuriais prisisotinę, 
už išlaisvinimą iš Hussein 
diktatūros dėkingi irakiečiai 
sudarys pastovią, Vašingtonui 
palankią, vyriausybę, o ši su
kurs naują, demokratišką 
krašto valdymo sąrangą ir 
amerikiečių karius draugiškai 
palydės namo. pasirodė tik 
juokingas apsigavimas, teigia 
straipsnio autorė Nancy Gibs. 
Toks pat apsigavimas buvo ir 
tikėjimas, kad irakiečiai ma
sėmis šoks atstatyti sugriau
tą kraštą, kurio išlaidas ap
mokės kasmet šimtus milijar
dų dolerių pelno duodantys 
tūrio atžvilgiu antri pasaulyje 
Irako naftos laukai, kuriuos 
kontroliuos amerikiečių ver
slovės ir saugos 30.000 paliktų 
amerikiečių karių. Beje, Nan
cy Gibs kažkaip vengia pri
minti, kad toji nafta ir buvo 
tikroji karo Irake priežastis. 
Nors ir tiksliai nupiešdama 
dabartinę irakiečių laikyseną, 
ji irgi nutyli, kad ta pati 
priežastis, bent iš dalies, įtai
gauja ir jų tokį elgesį. Pra
džioje gana draugiškai, o kai 
kur ir nuolankiai sutikę ame
rikiečius. — net nekovodamos 
išsilakstė ir kai kurios pati
kimiausios Hussein divizijos. 
— bei ieškoję su jais bendra
darbiavimo, ir nuoseklus ira
kiečiai gana greitai pradėjo 

nuo savo išlaisvintojų nusi
sukti, o dabar jie jau aršūs 
amerikiečių priešai ir kovoja 
prieš juos kaip krašto okupan
tus. Kasdien bent po tuziną jų 
išpuolių, per kuriuos žūva bei 
sužeidžiama po kelis, kartais 
net po keliolika Amerikos 
karių. Beveik kas savaitę or
ganizuojami didesni san
tarvininkų įstaigų, amerikie
čiams palankių musulmonų 
maldyklų, net Jungtinių Tau
tų atstovybių būstų sprogdini
mai. Nuolat ir masiškai vagia
mas valstybės turtas, elektros 
jėgainių įranga, variniai lai
dai. Nesiseka sukurti nei kraš
to valdymo įstaigų, nei polici
jos. Okupacijos išlaidoms ap
mokėti nafta duoda tik apie 
20 proc. iš jos tikėtų pajamų. 
Todėl į nelauktas bei nenu
matytas bėdas įsivėlęs, prez. 
Bush paprašė kongresą duoti 
jam 87 milijardus papildo
moms išlaidoms ir jau, bent 
vienu keliu priklaupęs prieš 
anksčiau paneigtas Jungtines 
Tautas, meldžia iš jų ir karių, 
ir pinigų, kurių, aišku, jis 
norės ir iš tokių nykštukų 
narių kaip Lietuva, ir gana 
ilgam laikui. Beje. iš Lietuvos 
gal net ir daugiau, nes ji juk 
santarvininke ir dalinsis nau
da. Tik klausimas, kokia? 

Lietuva apie ją dar nekal
ba, nes nieko nežino. Nerado 
atgarsio nė pasiūla ver
slininkams. Kodėl jiems neži
nomu dalyku domėtis? Nė 
statybininkams, nes čia irgi 
neaišku, ką ir kaip ten statyti. 
Bet Amerikos politika tokia, 
ir su ja susirišusiai Lietuvai 
nevalia nuo jos atsiriboti. O 
atsakomybė už ją lieka tik 
vienam žmogui, vyriausiam 
Lietuvos užsienio politikos 
vairuotojui prezidentui Ro
landui Paksui. Todėl jis ir ap
sisprendė į taikinį šauti pats. 
ir ne bet kaip, bei iš didžiosios 
artilerijos. Klausimo sprendi
mui duomenų ieškoti jis nori 
pačiame Irake ir siunčia ten 

užsienio politikos patiki
miausią žinovą, savo patarėją 
Alvydą Medalinską. Tačiau ko 
iš tikrųjų ten ieškoti? Kal
bama apie diplomatinius 
ryšius? Su kuo, nuo kada ir ką 
gero jie duos? Prestižinė pa
talpa, orus ambasadorius, pa
dėjėjas, patarėjas, dvi sekre
torės, vertėjai, atstovai spau
dai, visiems sodrūs atlygini
mai, automobiliai. Išlaidos 
karališkos, o kaip matyti iš 
kai kurių dabartinių amba
sadų veiklos, naudos nežinia 
kiek, Nauda būtų tik iš vers
lo, jeigu tai kaip nors įsi
kūnytų, jei Lietuva galėtų ką 
nors Irakui brangiai parduoti, 
ką nors ten statyti, iš ten ką 
nors pigiai pirkti. Tarkim, kad 
ir naftą Mažeikiams arba 
valytą benziną, kitus degalus, 
su jais varžytis. Bet kaip tada 
su Rusijos milijardierium 
Chodorkovskiu? Valdžia su juo 
varžytis negali, čia tik pri
vataus verslo sritis. Kurdai 
turi daug avių ir sako, kad jų 
vilna esanti labai gera, tad 
kodėl apie jos pirkimą nepa
kalbėti? Tačiau turi tartis 
tas, kuris apie vilnas ir jų ga
minius išmano. O ką mes ga
lim Irakui parduoti? Vilną 
grąžinti audeklų pavidalu. 
..Kalnapilio". ..Švyturio" ar 
,.Utenos" alų. Anykščių vyną. 
,.Alita" konjaką. Rokiškio sūrį, 
dzūkų grybus. Klaipėdos bal
dus. ,.Snaigės" šaldytuvus? 
Kažin ar šios temos Medalins
ką. o per jį ir patį prezidentą, 
ne geriau apšviestų negu 
užsienio politikos reikalai? 
Bet su jomis dorotis gali irgi 
tik šių sričių žinovai. Ar jie 
Medalinsko palydoje bus? 
Jeigu jų būtų ir pokalbiai į 
tas sritis pradėtų vesti, gal 
vertėtų ir apie nuolatinį ryši
ninką, aišku, tik profesionalą, 
ir apie kokią nors jo įstaigą 
pakalbėti. Ji būtų ir žymiai 
pigesnė ir, mano nuomone, 
daug kartų vertesnė negu 
ambasada. 

Sį savaitgalį Omahoje 
(Nebraska) vyksta 
ypatingas suvažiavi

mas, nors apie jį iš esmės eili
nis Amerikos lietuvis nedaug 
težino, o dar mažiau galbūt 
nori žinoti. Skaitome spaudo
je, įvairių JAV LB Krašto 
valdybos tarybų pirmininkų 
pranešimus, stebimės, kiek 
per palyginti neilgą laiką tos 
tarybos atliko, kaip stengėsi 
įgyvendinti užsibrėžtus pro
jektus, pasiekti tikslus — ir 
vis lietuviškosios visuomenės, 
vis lietuvybės išlikimo labui. 
Vieniems tai geriau, kitiems 
ne taip gerai pavyko, bet pas
tangos visgi matomos. 

Šios ataskaitos bus pateik
tos ir JAV LB XVII tarybos 
suvažiavime rugsėjo 12-14 d. 
Gerai, kad tarybų pirmininkai 
jas atsiunčia spaudai, nes po 
suvažiavimo pranešimai pap
rastai nuskęsta protokolų 
knygose, platesnės visuo
menės nepasiekdami. 

JAV LB taryba yra aukš
čiausias LB organas, koordi
nuojantis ir tvirtinantis (kar
tais ir papeikiantis) Krašto 
valdybos bei jos sudėtyje vei
kiančių tarybų darbus. Ne
labai seniai vyko šios, t.y. 
XVII, LB tarybos rinkimai, 
sulaukę ir tam tikrų kontro
versijų bei kritikos, daugiau
sia iš žmonių, kurie gerai 
nesuvokia, kas gi ta Lietuvių 
Bendruomenė apskritai, o juo 
labiau, kokį vaidmenį vaidina 
taryba. 

Iš dalies dėl to kaltintinas 
ir LB įsitikinimas, kad tai juk 
daugiau kaip 50 metų gyvuo
jant i organizacija, apimanti 
visą užsienio lietuviją, tad per 
tiek laiko mūsų tautiečiai 
galėjo sujos veikla bei siekiais 
susipažinti. Tačiau kažkodėl 
pamirštama, kad ne visi lietu
viai čia 50 ar daugiau metų 
gyvena. Po 1990 m. Kovo 11-
osios į JAV atvyko dešimtys 
tūkstančių naujų imigrantų iš 
Lietuvos. Tai karta, užaugusi 
laikotarpiu, kuomet Lietuvių 
Bendruomenė ir jos veikla bu
vo ..draudžiamoji zona". Jeigu 
kas ir žinojo, dažnai ją matė 
lyg suskilusiame veidrodyje, 
kur vaizdas iškraipomas. Jei 
norima, kad šie mūsų tautie
čiai jungtųsi į LB veiklą, rei
kia daugiau pastangų juos pa
siekti, informuoti. Senieji ben-
druomenininkai neturi bijoti 
pasikeitimų ir šviežių idėjų, 
kurias , visuomet atsineša 
nauji žmones. Juk LB yra gy
vas organizmas, tad turi aug
ti, keistis, prisitaikyti. Kitaip 
jos laukia stagnacija ir ilgai
niui — sunykimas. 

Šio savaitgalio XVII tary
bos suvažiavimo taip pat lau

kia daug sunkių uždavinių, 
kuriuos būtina ne tik iš
spręsti, bet išspręsti teisingai. 
Pateikta suvažiavimo darbot
varkė atrodo labai išsami ir 
apimanti beveik visas svar
biausias LB veiklos sritis. Kad 
suvažiavimas vyksta lietu
viais nelabai gausioje ir jų 
veikla ypatingai nepasižymin
čioje vietovėje, taip pat laikyti
na pliusu. Po šio savaitgalio 
Omaha pajus pagyvėjimą ir 
įgaus daugiau energijos. Beje. 
tai vietovė, į veiklą sėkmingai 
įjungusi neseniai atvykusius 
tautiečius. 

Suvažiavimas stovi prieš 
du labai svarbius iššūkius: iš
rinkti krašto valdybos pirmi
ninką ar pirmininkę, kai kan
didatų sąrašas, geriausiu 
atveju, labai trumputis, o blo
giausiu — tuščias; be to. iš 
pačių tvirčiausių darbuotojų 
vos prieš kelias dienas pasi
traukė Socialinių reikalų tary
bos pirmininkė Birutė Jasai
tienė. Niekas jau jos į tas ar 
kurias kitas pareigas nesugrą
žins, nes šiandien Čikagoje ją 
amžiams priglaus Šv. Kazi
miero kapinės... Kas sugebės 
eiti tuo pareigos, įsipareigo
jimų ir artimo meiles keliu 
taip ištikimai, kaip ji? 

Žvelgiant į darbotvarkę, į 
akį labai krinta ir nerimą 
kelia jau pačioje jos pabaigoje 
įrašytas punktas: ..Apylinkių 
pirmininkų pasisakymai. Apy
linkės, kurios nori pasisakyti, 
prašomos pranešti Prezidiumo 
pirmininkei/ui ne vėliau kaip 
per pietus sekmadienį". Tai 
kažkaip keistai suformuluotas 
punktas, tarytum prisimintas 
paskutinę akimirką ir įrašy
tas prieš pat suvažiavimo už
darymą, kai visi dalyviai bus 
išsisėmę, o kai kurie galbūt 
jau ir išvykę. Jeigu mes tiki
me, kad apylinkės yra pa
grindinė LB veiklos ir gyvybės 
ląstelė, reikėtų joms skirti kur 
kas daugiau dėmesio, kaip iki 
šiol. Ne paslaptis, kad dauge
lis apylinkių vos vos įstengia 
kvėpuoti: trūksta žmonių ir 
iniciatyvos. Svarbu jų veiklą 
atgaivinti, įkvėpti entuziaz
mo, įjungti neseniai atvyku
sius. Kai bus tvirtos apy
linkės, negalėsime skųstis ir 
apygardų veikla, bus iš dalies 
pagydyta krašto valdybos 
..iždo džiova". 

Linkime JAV LB XVII Ta
rybos suvažiavimui sėkmingai 
išspręsti atsiradusias proble
mas, kad jo dalyviai grįžtų, 
pasisėmę naujo ryžto ir jėgų. 
Linkime suprasti, kad Lietuvių 
Bendruomenė stovi ant pasi
keitimų slenksčio ir jos toli
mesniam gyvavimui yra tik vie
nas kelia-*: drąsiai per jį žengti... 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro tremties atminimui 

Nr. 4 

— Vandens duok! 
Prižiūrėtojas į tuos žo

džius nereagavo, tik įleido 
mane į kamerą, užtrenkė 
duris, du kartus pasuko raktą, 
ir ritmingi jo žingsniai nutilo. 

Atsirėmiau į duris. Skersa 
skrybėlė vos laikėsi ant gal
vos, viena ranka kėliau palto 
skverną su maistu, o antrąja 
tempiau aukštyn smunkan
čias kelnes ir sykiu dairiausi 
po naująjį savo bustą. 

Tai buvo maždaug keturių 
metrų pločio ir šešių ilgio 
patalpa. Vėliau suskaičiavau: 
joje tuo metu buvo keturias
dešimt trys vyrai. Dauguma 
sėdėjo ant grindų, kas parietęs 
po savimi kojas, kas pastatęs 
kelius ir ran' - jmis juos ap
kabinęs, kas klūpomis, tarsi 

melsdamasis. Kai kurie buvo 
pusiau nuogi, vienomis apati
nėmis. Veidai blizgėjo nuo 
prakaito. Tvankiu dvokiančiu 
kameros oru sunku buvo 
kvėpuoti. 

— Tai sveiki, vyrai! — 
šūktelėjau. 

— Sveikas! Sveikas! 
— Iš kur būsi0 

— Pasakok, kas ten, lais
vėje! 

— Ar dar liko kiek lietu
vių0 

Klausimai pasipylė iš visų 
kampų. Artimiausieji kaimy
nai tiesė rankas, purtė už 
riešo. Viduryje kameros atsi
stojo pilvūzas pilkomis sug
lamžytomis kelnėmis, šilko 
marškiniais. Jis šnopuodamas 
prasispraudė prie manęs ir 

pusbalsiu paklausė: 
— Karas greitai bus° 
— Kad nieko nežinau. — 

atsakiau nusiminęs, jog nega
liu paguosti. — Šneka 
žmonės... 

— Vis dėlto šneka? 
— Jei šneka, tai ir 

iššnekės! — užtikrino ant že
mės sėdėjęs plikas vyras, 
regis, ūkininkas. 

Kažkas papurtė mane. ir 
pabudau. 

— Na ir kietai gi jūs mie
gate, — sušnibždėjo kaimynas. 
— Kumštelėjau kelis kartus j 
nugarą, kol pabudot. Šaukia 
jus. 

Pakėliau galvą. Langelis 
buvo atidarąs. 

— Pavarde? — paklausė 
jau kita. ūsuota galva. 

— Jonikis. 
— Pasiruošk! 
— Kur? Kaip pasiruošti? 

— paklausiau kaimyną, o 
slapta mintis smigtelėjo: gal 

jau paleis? 
— Apsivilkite. Tardyti ves. 
Po poros minučių su

žvangėjo raktai, girgždėdamos 
prasivėrė sunkios durys. Vos 
spėjau išlįsti, jas vėl užtrenkė 
ir užrakino. Prasidėjo jau žino
ma kelionė laiptais, koridoriu
mi, rankomis už nugaros, 
stabtelint veidu į sieną. 

Kareivis pabeldė į kabine
to duris ir. pravėręs jas. pa
klauso: 

— Galima? 
— Duok! 
Erdviame, dailiame, ryš

kiai apšviestame kambaryje 
prie rašomojo stalo Sėdįs kokių 
trisdešimties metų vyras VRLK 
(Vidaus Reikalų Liaudies 
Komisariato) pareigūno uni
forma pasirašė lydraštyje. 
Kareivis išėjo. 

Stovėjau prie durų. 
— Sėskis' — iškošė pro 

lūpų kampą. Antroje burnos 
pusėje smilko papirosas. — 

Ant taburetės, va ten. Taip. 
Sėdėk tiesiai, rankas pasidėjęs 
ant kelių. Ne. ne! Ne kaip pak
liuvo, o kaip nustatyta: ant 
vieno kelio viena ranka, ant 
antro — antra. Šitaip. Aš tau 
sakau todėl, kad tu dar pirmą 
kartą. Taip? 

— Taip. 
— Taigi. Aš — tavo tardy

tojas, — prisistatė atsiloš
damas kietame fotelyje. — 
Rūkai? 

— Pakentėsiu. 
— Še! — numetė jis man 

papirosą. — Na tai ką. Joniki. 
turėsi viską nuoširdžiai prisi
pažinti, a? 

— Ką prisipažinti? Viena, 
aš nesu niekuo nusikaltęs. 
Antra... 

— Klausyk. Joniki. susi
tarkime iš pat pradžios: šitai 
tu mesk. Tai tušti žodžiai, 
daugiau jų nevartok. 

— Antra, net nežinau, kuo 
esu kaltinamas. 

— Sužinosi. Juk tave jau 
tardė operatyvinis skyrius. 

— Jie daug ko manęs 
klausinėjo. 

— O dabar paklausinėsiu aš. 
Ir prasidėjo... Tuos pačius 

klausimus kartojo vien sukeis
damas žodžius sakinyje, vis 
ki ta intonacija. Jsakmiai 
reikalavo, kad prisipažinčiau 
esąs kaltas tuo, ko niekada 
nedariau. Klausimus lydėjo 
šlykščiausi, iki šiol man dar 
negirdėti, keiksmai. 

— Vadinasi, prisipažįsti, 
kad minėtąją dieną studentų 
bendrabuty kalbėjai prieš so
vietinę santvarką ir raginai 
sudaryti slaptą teroristinę grupe. 

— Ne. aš to nedariau. 
Tardytojas sviedė plunks

nakotį ant stalo, pribėgo prie 
manęs ir įsiutęs suurzgė: 

— Nedarei, velnio vaike? 
— Ne. 
Jis iš visų jėgų spyrė batu 

man j blauzdą ir šlykščiai 

nusikeikęs nuėjo į kitą kam
bario kertę. 

Po ilgos pauzės, per kurią 
kiek aprimo, paklausė: 

— O ką šnekėjai kavinėje? 
— Sakėte, kad jums žino

mas kiekvienas mano žodis. 
Tai kam klausiat? Rašykit 
juos į protokolą, bus greičiau. 

Jis atidžiai pasižiūrėjo į 
mane ir atšovė: 

— Tu labai gudrus. Joniki. 
Tai ne visada išeina į sveikatą. 

— Tuojau įsitikinau. 
Jis persmeigė mane 

akimis, bet nutylėjo. 
— Jei pamiršai — galiu 

priminti. Nori? Tu laukei 
Hitlerio. Tu tikinai žmones, 
kad bus karas. 

Norėjau užginčyti, bet, tai 
pastebėjęs, tardytojas sušuko: 

— Di-ver-san-tas! — ir. 
pribėgęs prie manęs, reže porą 
kartų kumščiu t galvą, veng
damas paliesti nosj. - Šnipas! 

Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Audra ir Darius Vitkai. 

IŠSKRIDO KAIP PAUKŠTĖ IŠ 
LIZDO 

Vytauto ir Stefos Prial-
gauskų šeimoje augo, klestėjo 
dukrelė — švelni, graži, kaip 
daržely lelijėlė — tėvelių myli
ma, lietuviškoje dvasioje auk
lėjama. Jos nerūpestingos vai
kystės dienos bėgo lietuviš
kame Marąuette Parke, kur 
su šeima Audra lankė Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, o prie jos 
esančioje pradžios mokykloje, 
lavino ir ugdė šeimoje įsigytus 
lietuvių kalbos bei tėvynės 
pažinimo pagrindus. Toje 
pačioje bažnyčioje š. m. birže
lio 21 d., šv. Mišių metu, kun. 
Jonas Kuzinskas palaimino 
Audros Prialgauskaitės ir jos 
pamilto Dariaus Vitkaus san
tuoką. 

Saulėtą šeštadienio popie
tę, Švč. Mergelės Marijos gi
mimo bažnyčią užpildė 
Prialgauskų šeimos artimųjų 
ir draugų būrys, o jaunojo 
tėvai Gintautas ir Ramunė 
Vitkai bei nemažas skaičius 
svečių iš jaunojo pusės, buvo 
atvykę iš saulėtosios Kali
fornijos, kur Darius augo, išsi
mokslino ir subrendo. 

Muzikės Jūratės Grab-
liauskienės vargonų garsams 
palydint, link altoriaus žengė 
pirmoji pamergė Lisana von 
Braun. Elytė Maurukas, April 
Vitkus, Audra Degesys ir Ind
re Lukauskas, čia jas pasitiko 
pirmas pabrolys, jaunojo bro
lis. Linas Vitkus, jaunosios 
brolis Andrius Prialgauskas, 
David Brydį, Aras Mattis ir 
Greg Calvert. Pagaliau visų 
dėmesio centre, pasirodė, tė
velio lydima, jaunoji Audra, su 
kuria atsisveikinęs, tėvas, 
perdavė j Dariaus rankas. 

Nuo vargonų pasiardo ir 
galingai aukštais bažnyčios 
skliautais nuskambėjo Lietu
vių operos vyrų choro, diriguo
jant Alvydui Vasaičiui, „Veni 
Creator" garsai. 

Pirmą prieš Evangeliją 
skaitinį lietuviškai perskaitė 
Aras Mattis, o antrąjį — 
angliškai Kristina Jonušas. 
Žengiantiems į moterystę jau
niesiems pritaikintame pa
moksle, kun. J. Kuzinskas pri
minė laimingo šeimyninio gy-
vonimo pagrindus, kuriuos su

daro meilė, pagarba ir atviru
mas - patikint vienas kitam 
savo džiaugsmus, rūpesčius 
bei širdies sunkumus. 

Po pamokslo kun. J . Ku
zinskas Audrai ir Dariui su
teikė moterystės sakramentą. 
Prisiekdami amžiną meilę, 
jaunieji užmovė vienas kitam 
ant pirštų vedybinius žiedus -
moterystės sakramento žen
klą. Rankoje laikydami de
gančią švakę, jos liepsna jie 
sujungė į vieną — simbolizuo
jančią negęstančią šeimos 
šviesą ir laimę. 

Aukojimo metu solistė 
Margarita Momkienė pagiedo
jo Cherubini „Dieve Tėve, At
pirkėjau". Šv. Mišių pabaigoje, 
jaunajai nešant gėles prie 
Marijos paveikslo, solistė su 
vyrų choru, diriguojant A. 
Vasaičiui, atliko įspūdingąją 
ištrauką iš G. Verdi operos 
„Likimo galia" — „Šventoji 
Dievo Motina". Mišių metu 
taip pat giedojo ir vargonais 
grojusi J ū r a t ė Grabliaus-
kienė, o vyrų choras dar pa
giedojo „Tėve mūsų". 

Vakare svečiai rinkosi į 
Georgia pokylių salę, Orland 
Parko priemiestyje vestuvinei 
puotai. Svečių būta per 300, 
kurių apie trečdalis atvyko iš 
Kalifornijos. Svečius visą va
karą linksmino ir šokiams 
grojo brolių Švabų kapela. 

Atvykusius jaunuosius iš
kelta tautinių juostų pyne 
pasitiko jaunimas, o ją pra
ėjus, jų laukė tėvai — Vytau
tas , Stefa Prialgauskai ir 
Gintautas, Ramunė Vitkai su 
tradiciniais vestuvių simbo
liais: duona, druska ir vynu -
šių reikšmę angliškai kal
bantiems svečiams paaiškino 
pokylio vadovas. 

Jaunųjų tėvai padėkojo 
svečiams už dalyvavimą šei
mos džiaugsmo šventėje; jie 
pasidžiaugė vaikų laime, 
meile ir linkėjo, kad ji klestėtų 
ir niekad neišblėstų. Linkėjo 
ypač nepamiršti savo gimtųjų 
šaknų - gimtosios kalbos ir 
tradicijų. kurias šeimose 
įdiegė tėvai, lietuviška aplin
ka ir prašė viso to nepamiršti 
- puoselėti savo šeimoje, likti 
atvirais tėvų kalbai ir lietuvy

bei. 
Prasidėjo vestuvinė puota, 

kurią palaimino kun. J . 
Kuzinskas. Pokyliui vado
vavęs, Dainius Dumbrys pris
tatė pamerges ir pabrolius, 
apie kiekvieną šmaikščiai 
pakomentavo. Daugeliui pa
aiškėjo paslaptis, kokiu būdu 
Audros ir Dariaus keliai susi
tiko, kai juos skyrė tūkstan
čiai mylių. Susipažino jie 
Union Pier, Mich. 1997 m. Vė
liau, 1998 m. abu dalyvavo 
Tautinių šokių šventėje Vil
niuje, ir nuo čia prasidėjo jų 
nebeirstanti draugystė. Pa
broliai ir pamergės nepa
gailėjo papasakoti ir daugiau 
šmaikščių netikėtų istorijų 
apie jų draugystę Vilniuje, 
susitikimus bei kitus juo
kingus nutikimus, kurie tik 
sutvirtino jų draugystę. Jau
nuosius pasveikino ir jų laime 
pasidžiaugė „Grandis" tau
tinių šokių vadovė Violeta 
Fabianovich, apgailestavo ne
tekusi pavyzdingos geros šo
kėjos. Vestuvių proga jau
navedžiams ji įteikė vaikiškus 
marškinėlius su užrašu 
„Grandis" - būsimam ar būsi
mai šokėjui—ai. 

Pavakarieniavus visą lai
ką, tik su trumpom pertrau
kom, tęsėsi šokiai. Vienu me
tu, broliams Švabams, po ilgo 
grojimo ilsintis, palikus gita
ras ir būgnus, perėmė ir nu
tarė išmėginti Darius bei jo 
draugai. Groti jiems gerai 
sekėsi, instrumentai skam
bėjo neblogai, o jaunimui net 
labai gerai, nes didelė dalis, 
ypač kaliforniečių, įsijungė į 
jų suorkestruotą smagų šokį. 
Reikia paminėti dar vieną 
vykusią vestuvinę tradiciją -
jaunosios mestą puokštę pa
gavo Vilija Sekaitė. Linkė
tina, kad ši tradicija atneštų 
ir jai laimę. 

Kaip jau minėta, Audra 
baigė Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo pradinę mokyklą, o 
prieš tai, ji taip pat lankė 
Kriaučeliūnų vardo Montes-
sori darželį. Marija aukštes
niąją mokyklą ji baigė 1995 
m. ir tais pačiais metais studi
jas pradėjo Illinois univer
sitete Čikagoje. 2000 metais 
iš fizinės terapijos įsigijo 
bakalauro laipsnį. Lituanis
tinį išsilavinimą Audra 
pradėjo nuo vaikų darželio 
pradžios mokykloj, vėliau jį 
tęsė Čikagos aukštesniojoje 
mokykloje ir po to dar gilinosi 
Pedagoginiame institute, kurį 
baigė 1997 m. Turėdama pa
linkimą šokiui, nuo vaikystės 
Audra lankė J. Puodžiūno 
šokių ir baleto studiją, o vė
liau įsijungė į „Grandies" tau
tinių šokių grupę, su kuria 
šoko iki išvykimo iš Čikagos. 
Lankydama mokyklas. Audra 
priklausė ateitininkams ir 
keletą metų Dainavos stovyk
loje buvo jų vadove. 

Dariaus mokslai prasidėjo 
Saint John Fischer ir Ridge-
crest Intermediate mokyk
lose. Vėliau jis mokėsi Palos 
Verdes aukštesniojoje mokyk
loje. Antraisiais mokslo me
tais buvo išvykęs į Vokietiją, į 
Vasario 16-ios gimnaziją. 
Studijas Darius pradėjo 1992 
m., UCLA universitete, jį 
baigė gamtos apsaugos inži
nieriaus bakalauro laipsniu 
1997 metais. Lietuvių kalbos 
pažinimo pagrindus Darius 
pradėjo lituanistinėje Los 
Angeles mokykloje, o vėliau, 
kaip minėta, gilinosi Vasario 
16—ios gimnazijoje. Nuo jaunų 
dienų Darius buvo skautas, o 
dabar priklauso skautams 
vyčiams. Mėnesį, Amerikoje 
vadinamu medaus, jau
navedžiai praleido Fiji salose. 

Galime labai pasidžiaugti 
šia, tautine dvasia išugdyta, 
šeima, jauniesiems palinkėti 
laimės ir taip pat, kaip iki 
šiol, gražiai reikštis lietu
viškame gyvenime. 

Juozas Končius 

VALDOVŲ RŪMŲ STATYTO JAI 
Lietuvos Respublikos 

Seimui 2000 m. spalio 17 d. 
priėmus įstatymą dėl Lietu
vos didžiosios kunigaikštystės 
Valdovų rūmų atstatymo Vil
niuje, jų atstatymo paramos 
fondo valdybos pirm. Edmun
das Kulikauskas, atvykęs į 
JAV LB Tarybos sesiją 
2002.09.21, kreipėsi į JAV LB 
Krašto valdybą, prašydamas 
prisidėti prie Valdovų rūmų 
atstatymo. Tarybos sesijoje 
buvo priimta rezoliucija įpa
reigojanti JAV LB Krašto val
dybą tam reikalui sudaryti 
komisiją Valdovų rūmų at
statymo paramai ir vadovauti 
Amerikos lietuvių lėšų 
sutelkimui Valdovų rūmams. 

Šių metų pavasarį VR 
paramos fondo narė Regina 
Narušienė buvo JAV LB 
Krašto valdybos pakviesta 
vadovauti Valdovų rūmų JAV 
komiteto sudarymui, lėšas 
renkant per Lithuanian Ame
rican Community-Valdovų 
rūmų sąskaitai, aukotojams 
panaudojant turimą nuo val
stybinių mokesčių atleidimo 
privilegiją. 

XII Mokslo ir kūrybos sim
poziume Pasaulio lietuvių 
centre 2003.05.23 dalyviais 
gausioje Valdovų rūmų atsta
tymo sesijoje istorikas dr. Na-
paleonas Kitkauskas plačiai 
nušvietė Valdovų rūmų at
statymo reikšmę Lietuvos val
stybingumui, mūsų tautiniam 
jaunimo auklėjimui, Lietuvos 
reprezentacijai ir turistiniams 
poreikiams. Ekrane buvo pa
rodyti Valdovų rūmų atstaty

mo planai, jau atlikti pamatų 
darbai bei rūmų maketas. Ten 
pat iškilo ir pirmasis aukoto
jas dr. Jonas Valaitis Valdovų 
rūmų JAV komitetui įteikęs 
1.000 dol. čekį. 

Vasarą jau buvo sudarytas 
pagrindinis Valdovų rūmų 
JAV komitetas ir gautos pir
mųjų Valdovų rūmų statytojų 
aukos: Brutenio ir Irenos 
Veitų - 1,000 dolerių, dr. Jono 
Prunskio ir šeimos - 350 
dolerių, Bernardo ir Reginos 
Narušių - 330 dolerių. 

Reikalinga paminėti, kad 
eilė Amerikos lietuvių savo 
aukomis jau yra prisidėję prie 
Valdovų rūmų atstatymo per 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybą, kol nebuvo 
Valdovų rūmų JAV komiteto. 
Kai kas Valdovų rūmų aukas 
siuntė tiesiai į Vilnių. Jos 
buvo persiųstos atgal į JAV 
komitetą, kad aukotojai ga
lėtų aukas nurašyti nuo JAV 
valstybinių mokesčių ir kartu 
prisidėtų prie JAV lietuvių 
paramos įnašo į Valdovų rūmų 
atstatymą. Tad JAV gyvenan
tys lietuviai prašomi remti 
Valdovų rūmų atstatymą, če
kius rašant Lith. Amer. 
Community - VALDOVU 
RŪMAI vardu, juos siunčiant: 
Valdovų Rūmai, 5600 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. 

Visiems Valdovų rūmų au
kotojams, kurie duoda 1,000 
litų (apie 350 dol.) ir daugiau, 
Valdovų rūmų paramos fon
das Vilniuje išduoda Valdovų 
rūmų statytojo diplomą ir jų 

Vyto ir muzikes Ritos 'Čyvaites) Kliorių šeima š.m. liepos mėnesį Lietuvos 
Prezidentūroje, kur Ritai buvo įteiktas Riterio Kryžiaus ordinas. Iš kairės: 
Vytas, duktė Kristina, Rita ir sūnus Saulius. Kristina Kliorytė šį pavasarį 
baigė CWRU universitetą Cleveland, OH, įsigydama bakalauro laipsnj. 
Sūnus Saulius studijuoja Dar tmouth universitete. 

vardai bei pavardės bus 
pažymėtos atitinkamoje vieto
je Valdovų rūmuose. 

Daugiau, negu 100 mili
jonų litų kainuosiąs, Valdovų 
rūmų atstatymas bus finan
suojamas Lietuvos valstybės 
lėšomis, tačiau šis atstatymas 
yra visos lietuvių tautos 
reikalas. Jame turi dalyvauti 
visa mūsų išeivija plačiame 
pasaulyje. Tame pasaulyje 
Amerikos lietuviai yra fi

nansiniai geriau apsirūpinę ir 
jų įnašas į Valdovų rūmų 
atstatymą turėtų būti didžiau
sias tarp išeivijos bendruo
menių. 

Tad Valdovų rūmų JAV 
Komitetas visus kviečia dar šį 
rudenį tapti Valdovų rūmų 
statytojais, laukiant jūsų įna
šo Valdovų rūmams Vilniuje. 

Bronius Juodelis 
iždininkas 

Smagu nuo pirmos minutės 

Skambinti \ 

Lietuva 1 5 . 9 c e n t a i minute i 

Kanadą 4.9 c 

JAV 4.5 c 

Vokietiją 4 . 9 c 

UK 4 .9 c 

Lenkija 8.9 c 

Rusiją 9 .9 c 

• Patikimas ryšys 
• Be mėnesiniu mokesčiu 
• Be kontrakto bei išankstinio mokesčio 
t Nereikia pakeisti savo dabartinės tolimo skambinimo 

kompanijos 
• Ta pati žema kaina 24/7 
• Skambinkite iš bet kurio telefono per visą JAV - iš mobilaus, 

viešo automato, iš draugu ar iš viešbučio 

Užsiregistruokite šiandien ir pasinaudokite šia mūsų reklamai 

Vartodami kodą DR072803, gausite 50 minučių nemokamai skambinti JAV ribose. 
Ši lengvata siūloma tik naujiems klientams ir galioja iki 2003 m. rugpjūčio 31 d. 
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Mada tu r i vieną 
pagr ind ine me
lodiją t ikslą; -

PASIKEITIMĄ ir kiekvieną 
sezoną groja tos pačios me
lodijos variacijas. Kai kada 
tos variacijos melodingesnės, 
o kai kada gana blankios. Šj 
kartą, nors ir ne pa t s melo-
dingiausias sezonas, bet tu r i 
pakankamai geru kurmelių. 

Šiais laikais mada pasi
darė kaip sporto arena . I pa
rodas sunkiau patekt i kaip į 
olimpiadą. Madų kūrėjų paro
das filmuoja TV, fotografuoja 
visi laikraščiai, kurie pajėgia į 
pa rodas į s i sp raus t i . Ten 
skverbiasi filmų. TV, ..pop", 
roko žvaigždes ir kitokios gar
senybės. Kur fotografai, t en ir 
norintys būti fotografuojami! 
Žinoma, madų kūrėjai negali 
būti garsenybių užslopinti, to
dėl sukur ia parodoms tokias 
aprangas , kurioms fotografai 
neatsispiria. Fotografai tomis 
nuot raukomis užtvindo visą 
spaudą v a r d a n . .naujausios 
mados". Pu ik iaus i ku r in i a i 
ta ip ir l ieka publ ikai ne
matyti . Laimei, žvalių pirklių, 
kur iems iš esmes tos parodos 
ir skirtos, parduotuves visgi 
užperka tų nepastebėtų dė-

I L G I A I si jonuose, suk 
n u t ė s e ir a p s i a u s t u o s e šo
kinėja nuo visai t rumpyčių iki 
pusb lauzdž ių , (ilgieji da r ne
dingo). 

S I J O N A I šį rudenį vieš
pa tau ja ! J ų įva i rumas įspū
d i n g a s . Nuo klostuotų, dūdų 
formos, besiblaškančių mez-
ginin ių . t ampr ių medžiagų su 
g r i ež ta i s kūno linijoms išryš
k in t i į ėmimais . iki ka ip pieš
t u k a s t t a i p ir v a d i n a m a i s 
..pencil sk i r t" ) . Šie t i e s ū s 
si jonėliai k las iškiausi . t i nka 
v i soms ir beveik prie visko. 

S U K N U T Ė S : .A" įvaiz
džio. Lengva i k ū n ą g a u 
biančios „sheath"). Liemenį 

vimų kūrinių. 
Labiaus ia i ma toma šio 

rudens yra 1960 m. ,.mod" 
į taka: t rumpučia i sijonėliai. 
Balti botai su k e t u r k a m -
piškesnem nosim ir žemesniu 
kulne l iu , vad inami „go go 
boots". Geometriški kirpimai. 
„Pop" meno ryškios spalvos. 
Nepermatomos pėdkelnes ir 
rinkės ausyse. Kaip žinome. 
tokia mada buvo skirta jau
nimui. Visgi ir iš jos galima 
sau šį tą pasisavint, tik. žino
ma, ne visa įvaizdi, 0 mažais 
kiekiais, tuo sumodern inant 
jau tu r ima savo aprangą. 

Kadangi šioje variacijoje 
daug spalvų, trumpyčių sijo
nėlių ir didžiausias dėmesys 
skir iamas kojoms, tad laime 
toms. kurios jas turi gražias! 
Trumpinan t sijonėli, užtem
piant pėdkelnes <..tigbts") ir 
prie jų priderinant batelius 
kojos da r pailgėja ir lieka 
dėmesio centre. Tik pagalvo
kime, jei pas ipuoš ime rau
donomis pėdkelnėmis ir rau
donais bateliais, tai gal net ir 
gandrą privil iosime.. . Kiek 
spalvomis galima pailginti -
tiek jį galima ir sukapoti , pvz: 
pasirenkant vienokios spalvos 
sijonėlį, kitokios pėdkelnes ir 
da r kitos botus. Tuomet 
galėsime atrodyti kaip dėžutė 
ant spalvotu kaladėlių, iš ku
rių vaikai sukuria žmogiukus. 
Kaip matome, šioje „mod" ma
doje labai sva»*»j proporcijos 
ir saikas 

(bliuskutėse). J o s pr iduoda 
naujoviškumo ir išskiria šį 
sezoną nuo pereitųjų. Kai 
kur ias iškarpas galima vadin
t i portretinėmis. Jos tiesiog 
į rėmina veidą. Kai kur ios 
apykaklės apsiaustuose milži
niškos, bet archi tektūriškos. 
Jos taip pat suteikia rėmus 
galvai. Atrodyti žaviai - ne
būt ina iškarpomis viską ap
nuoginti. Audrey Hepburn ir 
Grace Kelly v i sada mokėjo 
iškarpomis vyrus ir moteris 
žavėti, bet niekad neperžengė 
elegancijos ribų! 

ŠVARKELIAI Patys nau
jaus i yra t rumpiausi - atro
dantys lyg juos kas ties krū
t ine nukapojo. Šiam švarke
liui jau prikabino „hacket" 
vardą. Vien dėl to, kad pirk-
site tik pusę nukapoto švarke
lio - nesitikėkite jį nupirkt i 
tik už pusę kainos... Anksčiau 

ryškinančios . Su įvair iausiais 
p a r a n k i n i a i s . Vis d a u g i a u 
ma ty t i su rankovėmis! 

Vakar inėse suknelėse pui
kuo ja s i nuga ros i ška rpos , 
ik i rpia i ir blizgučiai. 

E I L U T Ė S kost iumėl ia i ) . 
Vyr i škų kost iumų į taka labai 
s t ip r i . Labiausiai pas i re iškia 
v y r i š k o s e medžiagose , be t 
s i lue ta i labai sumoter išk in t i : 
s t ip r ia i išryškinti l iemenėliai . 
įva i r i aus io kirpimo sijonėliai 
a r b a tiesios kelnės. St ipr ia i 
pr ig ludus ios l iemenės. Ilgiai 
t a i p pat įva i rūs . Ei luč ių 
švarke l ia i įgijo net už t rauk
t u k u s 

Čia t u n u atkreipt i dėmesį 
1 kak lo i škarpas ir apykakles 
s u k n u t ė s e , švarkeliuose, ap
s i a u s t u o s e ir pa l a id inukėse 

matyt i jūreivių, motociklistų 
ir „bombardierių" švarkeliai 
įgavo stiprias naujas detales 
formoje (pvz.. į imtus liemenis, 
plačias rankoves . įvairias 
apykakles) ir apdai l inime 
(pvz.. siuvinėjimus, puošnias 
metalines sagas ir 1.1.). 

APSIAUSTAI (paltai). 
Klasiškiausi ir niekad iš ma
dos neišeinantys yra „trench" 
apsiaustai, kilę iš II pasau
linio karo kar iuomenės uni
formų. Jie visada gerai atro
do, būdami bet kurio ilgio, o 
šiuo metu jie yra sumoderni
nami neįprastomis medžia
gomis. Apsiaustų pasirinki
mas didelis. Rankovių įstaty-

kinami l iemenys įsiuvimais, 
di ržais ir n e t ka sp ina i s . 
Didžiulis dėmesys sk i r iamas 
apykaklėms. 

KELNĖS. Tiesios ir s iau
ros. J o s suporuojamos su 
t r u m p a i s švarke l ia i s a r b a 
ilgokais apsiaustais (paltais). 
Iš t ikrųjų šį sezoną užkariavo 
ne t iek kelnės, kiek „legging" 
(nepermatomos trikotažo, la
bai t ampr ios medžiagos a rba 
net odos pėdkelnės - be pėdų) 
ir „ t ights" (nepermatomos 
pėdkelnės) . Abejos j a u nuo 
seno yra šokėjų a p r a n g o s 
dalis. J ų r a s ime įvairiausių 
spalvų. 

Šioje sr i ty je l ietuviškos 
parapijos j a u senokai mada i 
už ak ių užbėgo! Bažnyčioje 

Jil Sander 

sunku akis įbesti tik į altorių. 
Ten stojam, klaupiam, sėdam 
ir vė l s tojam.. . Pamaldž ios 
merginos, k a i p susitarę, visos 
įsiliejusios į šviesias, ben t 
dviem numer ia i s per ankš t a s , 
kelnes. Jei kelnės būtų tam
sios, tai merginų „nuodėmės" 
neat rodytų tokios „mirtinos". 
Dievučiau. kas bus kai įsi
galės „leggings"? — Turės ime 
visą rinkinį sūrmaišių! Net 
m a d a šią problemą bando 
sp ręs t i , p a t a r d a m a j a s už
dengti tunikomis.. . 

Toms, kurios visgi pasi
r inks šią kūno dalį laikyti dė
mesio centre — yra naujas iš
rad imas : „Biniki". Tai kažkas 
panašaus į liemenėlę žemu
tinei - k i ta i pusei. „Biniki" 
suda ry t a iš dviejų ki lpų ir 
dirželio per liemenį. Kilpos 
t a m , kad užnertų ir pakeltų 
„bandeles", o dirželis, kad j a s 
t a ip pakabintas prilaikytų! Ir 
vėl mįslė - kaip užmaskuot i 
a n t l iemens dirželį, jei daugu
m a s matytų kelnių vos paki
busios an t klubų?.. 

PALATDINUKĖS fblius-
kutės) . Atsirado visas naujas 
derl ius poetiškų, romant i škų 
pala idinukių iš šilko, organ-
zos, lengvo krepo, su mez-
ginėliais. paraukimais , klos-
tel ia is ir kaspinėliais. Dau
g uma jų tu r i dosnias rankoves 

a r s t ambių r a š t ų a u d i n i a i 
k a i p pvz. eg lu tės ( „he r r ing 
bone") raštai. Languota („plaid", 
Lietuvoje vadinama pledas) . 
S a t i n a s , gyvuliniai r a š t a i -
leopardo ir čytos. Krokodilo. 
Minė tos medžiagos t i es iog 
visur : švarkeliuose, sijonuose, 
ke lnėse , visose aprangos ap
dailose, avalynėje, p i r š t inėse , 
kepura i tėse , r ank inukuose ir 
t . t . Riboki te šių m e d ž i a g ų 
der in ius , kad ne i š l į s tumėte , 
k a i p visas krokodi las a r b a 
š i l ta languota antklodė. . . 

SPALVOS. Raudona. Drą
s ū s ba l t i i r juodi d e r i n i a i . 
Brangakmenių gilios spalvos 
(kaip emeraldo, safyro, a m e 
tisto). Gelsva, šį ka r tą vad ina 
m a vanilijos spalva.Ypač j a 
pu ikuo jas i a p s i a u s t a i . T a i 
nepapras t a i v isapusiška spal
va . Neras i nieko, kas pr ie jos 
net ik tų , bet tuo pačiu i r ne
prak t i ška , nes valykloje p ra 
leis daugiau laiko negu a n t 
nugaros . 

AVALYNĖ. Botai v i r š ir 
iki kelių. Bo
t u o s e s u v a r s -
t y m a i , sag tys 
ir kitos puoš
menos užpaka
linėje blauzdos 
pusėje. Klasiški 
u ž d a r y t i ba
teliai („pumps"). 
Kulneliai įvai
rių aukščių ir 
formų su si
dab ro apdaili-
n imais . Kroko
dilo ir lakuota 
( įvai r iaspalvė) 
oda vyrauja. 

SKRYBĖLAITĖS. Ryš
k iaus ia i matomos kepu ra i t ė s 
y r a su „matikais" („newsboy 
cap") ir J e d o r a " (velt inė, su 
nedidel iu brylių ir į l inkimu 
viršugalvyje). 

Kaip matote , šį ruden į ir 
žiemą būtų galima pavad in t i 
dėmes inga ; t a d s k i r i a m e 
dėmesį : K O J O M S , L I E M E 
N I U I , KAKLO i š k a r p o m s . 
UŽPAKALIUI - s ėdyne i ir 
nugara i . 

Atsarga gėdos nedaro! 

P.S. VYRAI! 

Galite atrodyti , k a ip rožių 
pumpurėl iai . Galvokite r aus 
vai , ir tai nereiškia — poli
t i ška i . Kiekvieną a p r a n g o s 
dalį gal ima gaut i r a u s v o s 
spalvos. Kaip ir m o t e r i m s , 
panaudojant šią spalvą sai
kiai , pvz., su nosinaite k išenė
je a r šia spalva kaklaraiš tyje , 
gal ima visai šauniai a t rodyt i . 
Nors mes ir didvyrių t a u t a , 
bet nemanau, kad a t s i r a s drą
suolių, kur ie paįvair ins savo 
aprangą rausvais botukais . . . 
Kiti pakit imai - ta i s i auros ir 
be priekinių klosčių kelnės . 
Maršk in ia i ir m e g z t i n u k a i 
pr ig ludę pr ie k ū n o . Megz
t inuka i a u k š t a k a k l i a i (pus-
aukščiai - draudžiami) a rba 
„V" forma a tver iantys kaklą. 
Sportiniai apsiausta i . Kail iai 
ir kailiais puoštos apykaklės . 
„Bomber" s t r iukės. Aksomas . 

Nepasiduokite - a t rody
kite šauniai! 

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 13 d. šeštadienis 

mas arčiau pažastų. Taip pat 
atsirado 3/4 rankovių ilgiai, 
kur ie pareikalauja ir ilgų 
pirštinių. (Tokių rankovių 
užtiksime ir eilutėse). Ryš-

ir rankogaliai su ilgomis, iki 
k rumpl iukų apdailomis. Taigi 
t i n k a roman t i škam vaka ru i 
r e s t o r a n e ; tik j a s dėv in t 
p a t a r t i n a visai nevalgyt i . . . 
J o s puikiausiai atrodo baltos 
a r gelsvos spalvos ir nereikia 
jų užgošti švarkeliais — jos 
„atlaiko savo" be jokios pagal
bos. 

MEDŽIAGOS. Tv idas 
(„Tweed") a r tai būtų smulkių 

Rugsėjis... 
Gintaro Mačiulio (Elta) nuotr. 

PERŽENGUS RUGSĖJO 
SLENKSTĮ 

L I B E R T A S KLIMKA 

Per šį menes ; Lietuvos 
gamtoje įvyksta neįt ikėtinai 
daug permainų , sukuria: , 
tą ypat ingą rudens nuotaiką. 
Ruden in i s spalvų šė l smas 
ta rs i a t lygina už a t imtąs ias 
š i l tas ir s a u l ė t a s vasaros 
pabaigos dieneles. Ir jau nebe 
t a ip l i ūdna , kad gamtoje 
baigiasi kasmet in is gyvybinis 
ra tas . . . O tų permainų prie
žas tys y ra v is iškai a iškios . 
Nakt i s savo t rukme pasivys m 
pralenks dieną: šiemet lygia
dienis — rugsėjo 23-ąją. Apie 
tą da tą paros oro v idu t inė 
t e m p e r a t ū r a nuk r i s žemiau 
10°C. Sau lė tų va landų rug
sėjyje t ebūna apie 200. Au
galai pamažė le ima ruošt is 
žiemos miegui. Paupiuose, pa
ežerėse j a u gelsta ievos. Ta
čiau t ik ras i s rudens požymis 
— šalnų nuauks in t i klevai. 
Dažn iaus i a i spalvos a n t jų 
žalumos išsilieja mėnesio vi
duryje, t ač i au aukš tumose 
apie Vilnių anksčiau, pajūryje 
— gerokai vėliau. Klevų gelt i -
mo banga per Lietuvą iš rytų į 
vaka rus ritasi 55 kilometrų 
per parą greičiu. Taigi auksi
nis ruduo keliauja mūsų kraš
tu beveik visą savaitę. 

Iš visų mėnesių rugsėjis 
bus turėjęs daugiausia skir
t ingų pavadinimų. Vadin tas 
j i s r u d e n s , sėjos, rudugio, 
dagos, viržių, riešutų, rujos 
mėnesiu; paukšt lėkiu. s traz-
diniu, šiliniu, veseliniu. Vieni 
šių pavadinimų surankioti iš 
senų ka lendor ių , kiti -
gyvosios kalbos. Kai kuriuos 
ver ta ir kiek plačiau paaiškin
ti. Apskri ta i visi jie reiškia 
t am t ik rą gamtos nuotaikų 
kaitą. Gal tą. kuri buvo svar
biausia kažkurios žmonių ben
d r u o m e n ė s , t a rk ime , seno-
vinės gen t i e s , gyvensenai . 
Ūkyje pagrindinis rugsėjo dar
bas , k u r i a m būdavo itin 
kruopšč ia i ruošiamasi 
žiemkenčių sėja. Todėl ir mė
nuo — sėjos. Rudugys - ti
kėt ina s a n t r u m p a iš ..rugiu 
dygimo". Daga — dviejų ; 
mių žodis: tai ir žiemkenčių 
daigai , ir apskr i t a i rudens 
derlius. Štai sakoma: ..Kokia 
vaga, tokia ir daga". Viržiai 
išties šiluose rugsėjį žydi 
bitelės da r kiek prirenka kar-

;o medaus, beje, labai 
pač padedančio 

perša lus . Iš daugiaba ls io 
pauK • §ke d a b a r 
teišgirsi t;k s t razdų švil
pavimą. Užtat mėnesio pa 
baigoje toli aidės ga l ingas 
elnių patinų mauro j imas . 
Kviečia jie varžovus į dvikovą; 
ruja - kanopinių vestuvės. 
P i rmykštes bendruomenės , 
akmens amžiaus žmonėms t a i 
butą svarbaus kalendor in io 
atskaitos taško, lyg ir laiko 

pradžios. Labai 
senus laikus mena ir r iešutų 
mėnesio pavadinimas. Riešu
tai kitados būdavę sva rbūs 
gyvasties palaikymui. Ta i 
koncentruotas baltymų, mik
roelementu maistas. Sumai
šyti su medumi, sudėti į lie
pinėles, stiprindavo kelionėje 
ar karo žygyje. Riešutų derlių 
deivė Lazdona globodavusi . 
Lydiminės žemdirbystės lai
kais, kultivuotos prieš porą 
tūkstančių metų. išdegintuose 
miško plotuose p i rmiaus ia 
išaugdavo lazdynai. Rasti ke 
valais suaugusius du r iešutus 

;mės ženklas. Va
dino tokį keimeriu. Padovanos 
jaunikait is merginai keimerį-
— tolygu prisipažinti meilėje. 
O Kūčių naktį merginos apie 
a te inančius metus bu rdavo 
taip: sauja, riešutu pasisems iš 
kraiteles ir skaičiuos: „pora a r 
liekas'.'" Arba viena kitos klau
sia atspėti, kas saujoje: ..lykly-
ka ar sėtsėta?" pora ar ne 

pora'' 

Rugsėjo pradžioje dar pa
sitaiko šiltu malonių dienelių. 
Tarsi trumpam sugrįžtų va-
sara. Tačiau rudenį ir t a d a 
primins nakties dangus . — 
prasiveria tokia gili Visatos 
bedugne. Kaskart vis labiau 
išryškėja Paukščių takas , iš 
k ū n o vakarais netrukus aidės 
ilgesiui: inčių gervių 
ir žąsų balsai. ' ( ryta patekan
ti s a u k vos prasiskverbs pro 
piev; įsio ruko t u m u 
lus h - rasos laše
liuose. | -' voratink
liu gijose... 

Platinkite .DRAUGĄ'' 
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Siūlo darbą ] 

,303 TAXI" 
Reikalingi taksi vairuotojai su 

minimalia anglų kalba. -

Apmokome. Atlyginimas nuo 

$500 (per savaitę) ir didesnis. 

fel . 847-368-8914; 

847-366-9783. Jurijus, arba 

atvykti 709 N. Main SU Mount 

Prospect, IL, 60056. 

Reikalinga masažistė 
darbui offise. 

Northvvest suburbs. 
Tel. 847-962-1158. 

Housekecper/cleaning ptrson 
needed to maintain Lakeviev* 

home. Will be needed 8hrs a week. 
English speaking a mušt. Wehicle 
preferred. PLS provide references. 

Call Judi at 312-640-4552. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

MASHINE OPERATORS 
Leading manufacturer of custom 
pressure sensitive products seeks 

dependable. ąuahty-minded indivi-
duals for openings in our adhesive 

coating and converting departments. 
Mušt ha ve previous 

manufacturing/machine operating 
experience. Good English (both 

reading and wnting) and math skills 
required. Ali company benefits. 

Contact Kim at 
Sun Process Converting 

1660 Kenneth Drive 
Mt. Prospect. IL 60056 
Phone: 847-593-8008 

Fax 847-593-0220. 

Reikalinga auklė prižiūrėti 
13 metų ir 4 metų 
berniukus Lemonte. 
Tel. 630-243-6515. 

Namų remonto ir statybinės pas laugos 1 

A £ r C 24HRS.7DAVS 
* * < * « * 773631-1833 
-TSSSSSo 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

„Draugo" skelbimų skyriui 
Tel. 1-77S-S8S-9S0O 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits". „decks", .,gutters'*.plokšti 
ir „shingle" stogai: cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimų. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

„HVAC of Hinsdale". Taisome 
namų šaldymo įrenginius bei 

krautuvių šaldvtuvus. 
Tel. 630-880-7080 (mob.); 

Fax. 630-323-0218. 
Kęstutis Laukaitis. 

MONLMENTAL CONSTRt CTION 
CSC. Geriausios kainos ir kvalifikuotas 
darbas. Naujų ir senų grindų instalia

vimas, Šlifavimas ir dažymas. Yra 
draudimas. Nemokamas Įvertinimas. 

Tel. 773-386-2096. . 

P a r d u o d a NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Ieškom lietuvių „carpenter" 
(namų statybos darbuotojų), 
kurie dirba Long Island, NY. 

Tel. 631-583-5848. 

P l a t i n k i t e „ D R A U G Ą ' 

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s P A R D U O D A 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Parduodamas šviežias šių metų 
grynas bičių medus. Galima 
gauti ir po pamaldų Lemonte. 

Tel. 630-323-5326, 
Kazvs Laukaitis. 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik $65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

ĮVAIRŪS« 

* Išs inuomosime 2 ar 3 
mieg. butą Brighton Park rajone 
arba netoli šio rajono. Tel. 773-
671-7987 ar 773-254-0256. 

* 50 m. moteris ieško darbo 
žmonių priežiūroje gali gyventi 
kartu. Kaiba angl iškai ir turi 
rekomendacijas. Tel. 773-552-
3787. 

* Vyras ir moteris, turintys 
patirties, gali dirbti kartu, pr i
žiūrėti senelius. Kalba angliškai, 
vairuoja. Tel. 773-474-1883. 

* Jauna moteris Ieško darbo 
senelių ar vaikų priežiūroje . 
Turi automobilj, kalba ang l iška i , 
turi panrties. Tel. 708-430-9878 
arba 708-655-3691. 

Moteris ieško va lymo 
darbų. Tel. 773-247-9247. 

' Ieškau auk lės ke l ioms 
valandoms, gyvenančios Brid-

geporte. Tel. 773-247-9247. 
* Moteris ieško ofisų valy

mo darbo. Tel. 708-220-3202, 
palikti žinutę. 

* Moteris, baigusi "Medical 
Billing" kursus, ieško pastovaus 
arba "part t ime" darbo, arba gali 
dirbti tik šeštadieniais. Tel. 630-
854-6178. 

* Energinga 32 m. moteris , 
gyvenanti Lisle, ieško valymo 
darbų. Tel. 630-709-5443. 

* Vyr iškis ieško darbo 
prižiūrėti senus žmones ir moka 
mėnesio atlyinimą. Tel. 630-
789-6128. 773-398-1949. 

* Statome dekus, į rengiame 
..basement", dažome, keičiame 
kilimus, klojame plyteles, stato
me garažus ir priestatus.Tel. 
630-854-5938 mob., 630-243-
9018. 

S i ū l o i š n u o m o t i 

Išnuomojamas 1 mieg. 

„condo" Oak Lawn su 

vidaus baseinu. 

Tel. 708-289-8577. 

I šnuomojamas apš i ldomas 
4 k a m b a r i ų , 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „securitv" 

Tel. 773-434-4543 

Butai pensininkams modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis. 
Lietuviškoje aplinkoje, Marijos 

Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Kreipkitės: Villa 

Maria. P.G. Box 155, 
Thompson, CT 06277. 

Išnuomojami 1 ir 2 mieg. butai 

Summtit rajone bei Studio 

Lemonte. Tel. 708-476-1155 ar 

708-476-1184. 

SLAUGOS PASLAUGOS 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Mieli seneliai, jeigu jūs pavargote 
nuo kasdieninių rūpesčių, o į senelių 

namus nenorite, dora šeima jus 
kviečia į savo gražų, švarų namą. 

Visada geras, šviežias maistas, visa
pusiška priežiūra, transportas ir t.t. 

Tel.708-250-9176. 

KEPYKLA IR DEL IKATESAI 
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 

KAVINES 
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.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 2 v.p.p. 

SIUNČIAME LAIVU IR AIR CARGO 
f v LIETUVA, LATVIJA, ESTUA, BALTARUSIJA, KARALIAŪČI 
%fi ̂  1-800-775-SEND 
C f c k l n 'ŠSIUNČIAME KAS SAVAITĘ 

STk ATLANTIC 
* • PARUOŠIAME IŠKVIETIMUS, VIZOS PRATESIMUS1 

7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0 8 8 0 1 7 8 T > A v e BRIDGB/1 
7 7 3 4 3 4 - 7 9 1 9 5 7 1 9 W . 7 1 st Str , C H C A G O 

Always With Flovvers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 

(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 

progoms su 2 0 % nuolaida 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

8015 W. 7 9 St. Justice, IL 6 0 4 5 8 ; T e l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

/ NORĖJAU PRANEŠTI KAD 
DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIA U!!! K 

D Ė M E S I O ! 

Nesenia i a t v y k o t e , I e š k o t e 

d a r b o a r b u t o , t a č i a u 

ske lb t is l a i k r a š t y j e 

b r a n g i a i k a i n u o j a ? 

N e b ė d a . 

D R A U G A S Jūsų s k e l b i m ą 

išspausdins n e m o k a m a i . 

T e r e i k i a p a s k a m b i n t i t e l . 

773 5 8 S 9 5 O 0 a r u ž s u k t i i 

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

adresu 4 5 4 5 W . 6 3 St., 

C h k a g o . IL 6 0 6 2 9 . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Pas laugos f o t o g r a f a m s 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENYS FOTOGRAFAMS 
mMBGFJAVB 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agente Barbara Murray 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBBJOi NAMU SVEIKATOS 

R GYVYBĖS DRAUEIvlAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 YVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

K i r p ė j u p a s l a u g o s 

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagai pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina 

P a r d u o d a 

Parduodu atnaujintą DVARĄ 14 mylių nuo 
Kauno centro. Statytas 1887 m brolių 

Frenkeliu. 1928 m. - 1940 m. buvo prekybos 
departamento direktoriaus Norkaičio nuosavy-
bė.Tuo laikotarpiu dvare mėgdavo baliavoti 
prezidentas Antanas Smetona su mmisteriais. 
Dvarui priklauso 40.453 m2 žemės su parku. 
Yra trys tvenkiniai, kūne sujungti kanalais. 

Viso — 800 m: ploto ir juose gyvena žuvys. 
Dvaras — 1,061 nr ploto, ilgis 29 metrai, plo
tis 16 metrų. Pilnai sutvarkytas pirmas aukštas. 

kuriame 3 miegamieji, virtuvė, skalbykla 
drabužinė, holas, svetainė ir salė. Antras aukš

tas neįrengtas. Po pastatu yra skliautimai 
rūsiai. Pastatas iš raudonų plytų, tinkuotas, yra 
6 mašinų garažas. Visas vidus padarytas naujai 

ir labai gerai. Kaina $600.000. 
Savininko tel. 011-370-698-20307. 

<^*a Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 *<****>*"• 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Pro -Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceMai773«S*782> 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worMnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar Driemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

<>Mįj Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
a B U 3 L D E R S , I n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s O h o m e . c o m 

G R E I T P A R D U O D A 
- f f i — — Landmark 

properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Drake 
Dtd 

lt Again! 

5 S Prospect. Ciarendon 
Hills. Illmois 60514 

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

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto Įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės Į 

Drake Reattor 

Lolita Rasimavičiutė 
R E A L T O R 

4 7 0 5 S. G i l b e r t A v e . 
LaCrange , IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

Tel. 708 612 8573 mob. 
E-mail: lotrta.rasima@century21.com 

aTinortgage' \ y f a S K e b t y S 
Loan Consultant 

i • Namų finansavimas visoje Amerikoje 
: • Labai prieinamos sąlygos 
i • Greitas ir tobulas patarnavimas 

| • Skambinkite man šiandien: 

Nemokamai: (888)733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com 

ijp -• ĮML. 

•P *w9H 

\-9frtdr '/ vzrzg' 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

BICBNT JHSUftAMCE AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRALDIMO AGENTAI 

T U R G U S Valentinas Krumplis 

HALINA 
1-708-453 5853 — kalba lenkiškai. 

angliškai 
įvairūs darbai 

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teises - CDL 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1 708-837^904 
Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

LEONID 
2881 N Milvvaukee 

1-773 395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Įvairūs darbai 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

IVA 
1 708-499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

TERESA 
1-773-545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

NIKĄ 
1-773-583 S888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W Belmont, Chicago, IL 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

Tai - Jūsų laikraštis 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui Mokame grynais 
kiekviena dieną. 
Minute Maid 7562 N Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631 1-847 647 
0433. Kalbame ir rusiškai Klausti 
Jurijaus arba Leonido. 

DRAUGO b iu l e t en i s 

TURGUS 
Te l . 773-585-9500 
F a x . 773-585-8284 

V3f«S_ 

oavardė. 

adresą*. 

miestas-

letef— 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

S i ų s k i t e paš tu a r b a faksu: 
DRAUGAS 

4545 W. 63 St. 
Ch icago , IL 60629. 

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worMnet.att.net
http://jonaviciusOhome.com
mailto:lotrta.rasima@century21.com
file:///yfaS
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Buvęs prezidentas supeikė R. Paksą dėl užsienio politikos klaidu 
tucijoje tokia prezidentinė tary- riamos tik dirbtinai ir tik iš am-
ba nėra įteisinta. Ir Seimo pir- bicijų. Mūsų užsienio politiką 
mininkas Arturas Paulauskas visai neblogai koordinavo ir 

Atkelta iš 1 psl. 
„Pačiu aukščiausiu lygiu 

nusiųsti vadinamajai diploma
tinei žvalgybai vieną iš savo 
pagrindinių užsienio reikalų pa
tarėjų — tai yra prezidento 
sprendimas, ir aš negaliu dau
giau komentuoti", sakė V. 
Adamkus. Jis taip pat pa
žymėjo, kad tarptautinėje tai
kos stabilizavimo misijoje Irake 
aktyviai dalyvauja Lietuvos 
kariškiai, Irako reikalais nuolat 
rūpinasi Užsienio reikalų mi
nisterija. 

V. Adamkus neapėjo ir tarp 
politikų kilusios diskusijos dėl 
prezidento vadovaujamos Už
sienio politikos koordinavimo 
tarybos (UPKT) veiklos bei 
įtampos, tvyrančios tarp Prezi
dentūros ir Užsienio reikalų mi
nisterijos. 

„Užsienio reikalų koordi
navimo tarybą sukūrė prieš ma
ne dirbės prezidentas Brazaus
kas. Per 5 metus aš niekada ja 
nesinaudojau kaip valdžios 
įrankiu. Nes iš tikrųjų Konsti-

šioje diskusijoje yra teisus", sa
kė V. Adamkus. 

A. Paulauskas neseniai nu
siuntė laišką prezidentui, ku
riame teigiama, kad UPKT 
galių nenustato jokie įstatymai, 
tarp jų — ir Konstitucija. Seimo 
pirmininko rašte tvirtinama, 
kad tarybos veikla pažeidžia 
valdžių pasidalijimo principą, 
mat į ją įtraukti ne tik Prezi
dentūros, bet ir jai nepavaldžių 
institucijų atstovai iš Seimo ir 
vyriausybės. Todėl Seimo vado
vas siūlo tarybos teises ir galias 
įtvirtinti specialiu dokumentu, 
kuris atitiktų parlamentinės 
valstybės principus. 

V. Adamkus teigė, kad jo 
kadencijos metu užsienio politi
kos koordinavimo tarp Prezi
dentūros ir URM problemų 
„tikrai nebuvo". 

„Nemanau, kad jos dabar 
turėtų kokį rimtą pagrindą. 
Problemos čia gali būti suku-

koordinuoja Užsienio reikalų 
ministerija. Nereikia jai truk
dyti. Iš viso, labai abejoju, ar 
mūsų Konstitucija leidžia prezi
dentui koordinuoti vyriausybės 
darbą. Aktyviai bendradarbiau
ti, atkreipti dėmesį į spręstinas 
problemas — taip, tai preziden
to pareiga. Bet vadovauti vy
riausybei prezidentas negali. 
Tokia yra mūsų Konstitucija ir 
jos turime laikytis visi", sakė V. 
Adamkus. 

„Linkėčiau prezidentui 
Paksui stiprinti savo autoritetą 
tarp Europos Sąjungos ir NATO 
šalių. Būtent tai, o ne vidaus 
ginčai dėl užsienio politikos 
koordinavimo, šiandien yra 
svarbiausia", sakė buvęs prezi
dentas. 

V. Adamkus, apklausų duo
menimis, kartu su prezidentu 
R. Paksu, dabar yra vieni di
džiausių autoritetų Lietuvos vi
suomenėje. 

Prezidentas: kalbos apie vizitą Kaukaze —politikavimas 
Atkelta iš 1 psl. 
ir lapkričio arba gruodžio mėne
siais įvyks. Jo nuomone, naujo 
Lietuvos prezidento vizitas JAV 
turi prasidėti nuo susitikimo su 
JAV prezidentu. 

„Tai labai svarbu. Tai pake
lia dviejų valstybių santykius į 

naują kokybinį lygį", sakė R. 
Paksas. 

Kita vertus, prezidento tei
gimu, ne tik Lietuvai, Baltijos 
regionui, bet ir visai Europos 
Sąjungai yra labai svarbus Pie
tų Kaukazas. 

Anot R. Pakso, šis regionas 

Kapų plėšikai pilkapiams padarė neįkai 
liekant išbarstytus mirusiųjų 
palaikus. Spėjama, kad šie nele
galūs kasinėjimai buvo atlikti 
pasitelkiant aukštos kokybės 
metalo susekėjus (detektorius), 
kadangi nė viename pilkapyje 
po jų savavališko iškasinėjimo 
neaptikta jokio metalinio ar
cheologinio radinio. 

KVAD nuomone, visi šie ka
sinėjimai yra susiję su neteisėtu 
archeologinių radinių išvežimu į 
Europos valstybes. Specialistų 
teigimu, tokių neteisėtų kasi
nėjimų metu išplėšiant kapus, 

Atkelta iš 1 psl. 
R. Kraujalio teigimu, 

Anykščių ir Ignalinos rajonuose 
policija pradėjo ikiteisminius 
tyrimus dėl didelę kultūrinę 
reikšmę turinčių vertybių su
naikinimo. 

Už šiuos pažeidimus gresia 
baudžiamasis suėmimas arba 
laisvės atėmimas iki 5 metų. 

Specialistai mano, kad pil
kapynuose metalo ieškiklių pa
galba aptinkamos kapų vietos, 
iškasamos negilios duobės ir su
renkamos kapų įkapės, pa

yra svarbus platesnės Europos 
kontekste, ekonominių ir kitų 
tikslų požiūriu. 

Prezidentas pažymėjo, kad 
apie savo vizitą į Pietų Kaukazą 
jis buvo informavęs aukštą Eu
ropos Komisijos pareigūną 
Guenter Verheugen. 

n u o j a m ą ž a l ą 
surenkant juose buvusius dir
binius, kitus archeologinius ra
dinius, naikinamas archeologi
nis paveldas. 

Kultūros vertybių apsaugos 
departamentas kreipėsi į polici
jos, Valstybės saugumo ir Mui
tinės departamentus bei Valsty
binę sienos apsaugos tarnybą, 
prašydamas atkreipti dėmesį į 
įvairias meno vertybes bei dir
binius į užsienį vežančius pilie
čius, kurie kartu su kitais daik
tais gali bandyti išvežti ir ar
cheologinius radinius. 

Rusi jos informacija apie naftos telkinį „D-6" — dokumentų „kratinys" 
Atkelta iš 1 psl. 
tačiau netrukus paaiškėjo, kad 
tai yra paprastas leidinys, o ap
linkos ministras Arūnas Kund
rotas išsyk suabejojo, ar tie do
kumentai gali būti pakankami 
išvadoms dėl „D-6" telkinio po
veikio aplinkai padaryti. 

Atsakydamas į kai kurių po
litikų pastabas, kad Lietuva tu
ri tokį pat pavojingą Būtingės 

terminalą, V. Adamkus teigė, 
Būtingės terminale atliekama 
ne gavyba, o naftos perpylimo iš 
terminalo į laivus operacijos. 
„Ten yra visos galimybės per 
minutę ar dvi sustabdyti bet ko
kią avariją ar išsiliejimą į Bal
tijos jūrą. To negalima padaryti 
su gręžiniu. Jei ten įvyksta ne
laimė, nesustabdysi per minutę 
ar dvi, ekologinė tarša bus 

milžiniška", sakė V. Adamkus. 
Paklaustas, ar sutiktų būti 

derybininku su Rusija dėl 
telkinio naudojimo, V. Adamkus 
sakė manąs, kad jam juo tapti 
nebūtų tikslinga. Jo teigimu, 
jam geriausia būtų išnaudoti 
savo, kaip UNESCO geros va
lios ambasadoriaus, nuostatą, o 
ne sėsti prie stalo ir aiškintis 
detales. 

Po grasinimo susidorojimu sustiprinta Vilniaus mero apsauga 
Atkelta iš 1 psl. 
daugiau nei įprasta policijos pa
jėgų. 

Šventė prasidėjo be nesusi
pratimų. 

Skambučio išvakarėse ket
virtadienį Vilniaus merui Artū
rui Zuokui buvo atsiųstas laiš
kas su milteliais, kuriuos dabar 
tiria ekspertai. 

Vilniaus miesto policijos III 
komisariate dėl abiejų faktų 
pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Policija pranešė, kad ėmėsi pa
pildomų priemonių užtikrinti 
Vilniaus mero saugumą ir re
komendavo jam vengti masinių 
susibūrimų. 

Pats A. Zuokas linkęs lai
kyti grasinimus „nevykusiu mė-

Seimo narys prašo ištirti saugumo veiksmus 
uždarant čečėnų svetainę 

Atkelta iš 1 psl. 
VSD generalinio direkto

riaus pavaduotojas Arvydas Po
cius Seime teigė, jog internete 
svetainėje buvo platinama te
rorizmą propaguojanti ir tauti
nę nesantaiką kurstanti infor
macija. 

Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto dės
tytojas, politologas Egdūnas 
Račius savo išvadose VSD teigė, 
jog svetainėje „viešai demonst
ruojama produkcija propaguoja 
nacionalinę bei religinę nesan
taiką". 

Tačiau teismo prašymu sve
tainės turinį išanalizavusi Lie
tuvos žurnalistų ir leidėjų eti
kos komisija pateikė išvadą, 
kad tinklalapyje tautinė ir reli
ginė nesantaika nėra skleidžia
ma. 

„Viliuosi, jog teismas nepa
siduos spaudimui", sakė P. Gra
žulis. 

Anksčiau parlamentaras 
kaltino VSD, jog ši pasidavė Ru

sijos spaudimui uždaryti čečėnų 
svetainę. 

Rusijos pareigūnai ne sykį 
Lietuvai pareiškė nepasitenki
nimą dėl čečėnų svetainę aptar
naujančios tarnybinės stoties 
patalpinimo Vilniuje ir reikala
vo, kad nepriklausomybės sie
kiančių čečėnų svetainės veikla 
būtų nutraukta. 

VSD generalinio direkto
riaus pavaduotojas Arvydas Po
cius teigė, jog svetainės likimas 
buvo svarstomas Užsienio poli
tikos koordinavimo taryboje ir 
„buvo nuspręsta teisinėmis 
priemonėmis spręsti šią proble
mą". 

Prezidentūra teigė, jog 
sprendimą dėl čečėnų svetainės 
veiklos nutraukimo priėmė 
VSD. 

„Kavkazcenter" svetainės 
darbas buvo atnaujintas rug
pjūčio pradžioje, įrengus tarny
binę stotį garsaus sovietmečio 
disidento ir politinio kalinio 
Viktoro Petkaus bute. 

ginimu pokštauti". 
„Kaip laisvai judėjau, taip 

ir judėsiu", sakė 35 metų A. 
Zuokas. 

Jis yra ir liberalcentristų 
partijos vadovas. 

Liberalcentristai turi dau
gumą Vilniaus miesto taryboje, 
bet yra opozicinė jėga Seime. 

* Švedijos užsienio rei
kalų ministrės Anna Lindh 
nužudymas pakoregavo ir 
Lietuvos premjero Algirdo 
Brazausko planus. Švedijos 
premjeras Goran Persson dėl 
tragedijos atšaukė penktadienį 
turėjusį įvykti susitikimą su 
Lietuvos politiku. (LR-Elta) 

* Trijų nepilnamečių 
vaikų motina mirtinai su
žalota per Lietuvos kariuome
nės šaudymo pratybas Rukloje. 
Nepaisant iškabintų perspėji
mų, signalinių vėliavų bei ai
dinčių šūvių (kariuomenės pra
tybos vyko jau antra diena), 
šaudyklos prieigose žmonės 
grybavo. Ruklos gyventoją Alą 
Višinskaitę pakirto atsitiktinė 
kulka, atlėkusi į pamiškę iš už 
1,325 metrų esančios karinės 
šaudyklos. Jonavos rajono poli
cija bei apylinkės prokuratūra 
pradėjo ikiteisminį nužudymo 
dėl neatsargumo tyrimą. Savo 
tyrimą atlieka ir Karo policija 
bei Krašto apsaugos ministeri
jos generalinė inspekcija. 

(KD-Elta) 

A t A 
STEFANIJA GERDVILYTĖ 

RUDOKIENĖ 
Mirė 2003 m. rugsėjo 11d., sulaukusi 92 metų. 
Gimė Roseland, IL. Gyveno Brighton Parke, anks

čiau Cicero, IL. 
Velionė buvo žmona a.a. dr. Antano Rudoko ir sesuo 

a.a. Alfonso Gerdvilio. 
Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugsėjo 15 d., 

nuo 8 v.r. iki 9:30 v.r. Fortūna Brothers laidojimo na
muose, 4401 So. Kedzie Avenue, Chicago, IL. Iš laidoji
mo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v.r bus auko
jamos gedulingos šv. Mišios už a.a.Stefanijos sielą. Po 
Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę art imieji 

Fortūna Brothers laid. namų tel. 773-523-7781. 
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PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARCjUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel . 1 -800-994-7600 

www.petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9 9 0 0 W . 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430-5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W.95 St. 9900 W.143 St. 
Oak Lawn, IL Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Soutmvcst Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)974-4410 

* Marijampolės savival
dybė nusprendė skir t i lėšų 
ir užbaigti ilgus metus griuvusį 
Liudvinavo kultūros rūmų sta
tinį. Savivaldybė už 25,000 litų 
nupirko nebaigtą statyti pasta
tą. Pagal parengtą rekonstruk
cijos projektą statinys bus kiek 
sumažintas, o vėliau — baigtas. 
Tam prireiks apie 2.5 mln. litų. 
Po rekonstrukcijos jame įsikurs 
seniūnijos administracija, bus 
įrengtos kultūrinių renginių 
bei šarvojimo salės, kavinė. 

* Kauno miesto sodinin
kus bei šios apskr i t ies gy
ventojus puola agresyvios 
erkės . Jos tyko poilsiautojų 

prie Kauno marių, Lampėdžių 
paplūdimyje, net prie Kauno 
centre esančių privačių namų. 
Nuo sausio mėnesio iki rugpjū
čio 20 dienos dėl galvos 
smegenų uždegimo — erkinio 
encefalito — Kauno klinikose 
jau gydėsi 125 žmonės, o pernai 
per tą patį laikotarpį — tik 52. 
Pasak Kauno medicinos univer
siteto infekcinių ligų klinikos 
vadovo profesoriaus Alvydo 
Laiškonio, skiepytis nuo šios li
gos reikia tris kartus, tačiau, 
pasak jo, net pasiskiepijus vie
na doze, tikimybė susirgti erki
niu encefalitu yra kur kas ma
žesnė. (LR-Elta) 

A t A 
VACYS MALECKAS 

Mirė 2003 m. rugsėjo 7 d. 1:56 vai. ryto, sulaukęs 83 
metų. 

Gyveno Justice, IL, anksčiau Brighton Park. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Bronė Stonkutė, dukterys Gra

žina su vyru Raymond Swiatek, Regina su vyru Ginta
ru Žemaičiai, keturi anūkai — Adam ir Peter Swiatek, 
Paul ir Lauren Žemaitis, Lietuvoje 2 seserys — Jadvy
ga Maleckaitė ir Janina Vankevičienė su šeimomis. 

A.a. Vacys priklausė Brighton Park Lietuvių Bend
ruomenei ir Anglų klubui. 

Velionis pašarvotas penktadienį, rugsėjo 12 d. nuo 
3 v. p.p. iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 
4330 S. California Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 13 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 
9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę art imieji . 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

Draugo fondo garbės narei ir direktorių tarybos 
sekretorei 

A t A 
BIRUTEI JASAITIENEI 

iškeliavus į amžinybę , gilią užuojautą re i šk iame 
dukroms: JŪRATEI ir AUŠRAI su šeimomis, 
sūnui ALGIUI; broliams: VYTAUTUI, ŠARŪ
NUI i r EGIDIJUI su šeimomis, sesei OTILIJAI , 
tetai BRONEI, pusbroliui ALGIMANTUI su 
šeima i r kit iems giminėms JAV ir Lietuvoje. 

Liūdime k a r t u su visa JAV Lietuvių Bendruo
mene, netekus didžiosios v isuomenininkės , šim
to darbų ir pare igų atlikėjos. 

Draugo fondo direktorių taryba 

„Valstiečių laikraščio" labdaros fondas „Kaimo 
vaikai", nuoširdžiai užjaučia 

A t A 
BIRUTĖS JASAITIENĖS 

artimuosius, bendradarb ius ir visus, kur iuos 
prislėgė velionės mir t i s . Šią liūdesio va landą 
pažadame eiti Biru tės Jasa i t ienės j au pa reng tu 
keliu. Ginsime silpnesnį, rūpins imės va ikys tės 
žeme taip, ka ip mus mokė ir pati darė B i ru tė Ja 
saitienė. 

Regina Švobienė 
„Valstiečių laikraščio" labdaros fondo 

„Kaimo vaikai" koordinatorė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Af A 
VINCAS 
BAZIS 

Minėdami liūdnos netekties pirmas metines mylimo 
vyro, tėvo ir brolio, maloniai kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose šeštadienį, 
rugsėjo 20 d. 11 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke ir prisiminti velionį savo 
maldose. Po šv. Mišių bus paminklo pašventinimas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Žmona Dana, duktė , žentas , sesuo 
ir kiti giminės 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE i 
DRAUGO FONDAS 
4545 WEST63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

TALKININKAI DRAUGO FONDE 

Violeta Urmana su Claudio Abbado po R. Wagner „Parsifal" (Kundry). 
Salzburg Easter Festival. 2002. 

Metropolitan opera kasmet leidžia brangų kalendorių šimtų tūkstančių 
egzempliorių tiražu. Birželio mėnesio puslapį puošia Violetos Urtnanos ir 
Placido Domingo nuotrauka iš Richard Wagner „Parsifal" operos spektak
lio, kai ji pirmą kartą dainavo Metropolitan. 

Violetos Urmanos koncertas Morton gimnazijos auditorijoje vyks 
rugsėjo 21 d. 3 vai. p.p. (J. Sterling Morton H.S. Auditoria, 2423 So. Aus-
tin Blvd., Cicero. IL.). Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" (2711-15 West 
7 lst Street. Chicago, IL 60629); tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6909. 
Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 14 d., bilietai dar bus parduodami Le-
monte, Pasaulio Lietuvių centro vestibiulyje, po 9 ir 11 vai. šv. Mišių. Dėl 
bilietų ir aukų galima kreiptis į organizacinio komiteto nare Ireną Kriau-
čeliūnienę tel. 630-734-9626 arba adresu. 806 Kenmare Dr., Burr Ridge 
IL 60527. 

Išeivijos organizaciniame vi
suomeniniame gyvenime tra
dicinė talka yra veiklos pa
grindas. Visų mūsų organiza
cijų darbai, veiklos vadovavi
mas yra atliekami be atly
ginimo, talkos būdu. Jei mūsų 
visuomeninio darbo atlikė
jams būtų mokamas atlygini
mas, tam reikėtų bent kelių 
Lietuvių fondų bei jų milijoni
nių lėšų. 

Per dešimtmetį daug talki
ninkų reikėjo ir Draugo fondo 
pavasarių ir rudens vajų laiš
kų išsiuntimui papigintomis 
pašto siuntomis. Per dešimt
metį Draugo fondo vajų laiškų 
išsiuntime dalyvavo beveik tie 
patys talkininkai, daug kartų 
padėję ir dienraščio „Draugo" 
loterijos, kalendorių ir Kalėdų 
sveikinimų išsiuntimams. Per 
dešimtmetį laiškų siuntimo 
vadovavimą atliko Antanas 
Valavičius, paruošdamas siun
tų grupavimą ir paruošimą. 
Per dešimtmetį, kaip ir šio 
rugsėjo 3 d. Draugo fondo laiš
kų išsiuntime dalyvavo talki

ninkai: Algirdas Čepėnas, Ona 
Gradinskienė, Juoze Ivašaus-
kienė, Vaclovas Jakovickas, 
Adelė Lietuvninkienė, Kazys 
ir Elena Majauskai, Vytautas 
ir Stefa Prialgauskai, Aleksas 
Smilga, Pranas ir Aldona To
toraičiai, Antanas ir Viktorija 
Valavičiai ir Jurgis Vidžiūnas. 
Daug-kartų talkininkavo Min
daugas ir Olimpia Baukai, 
Vaclovas Momkus, Jurgis Ja
nuškevičius, Julius Lintakas 
ir kiti. Visą dešimtmetį talkai 
vaišes ruošė Ona Gradins
kienė ir Viktorija Valavičienė. 
Visą" dešimtmetį DF laiškų 
siuntimas buvo atliekamas 
Tėvų marijonų vienuolyno sve
tingose patalpose. Visiems 
priklauso labai didelė Draugo 
fondo padėka. 

Jubiliejinio Draugo fondo ru
dens vajaus laiškai jau pa
siekė „Draugo" skaitytojus bei 
Draugo fondą, be kurio para
mos „Draugas" nebegalėtų 
lankyti skaitytojų. 

Fondo iždininkas 

Kasseliškiai nesnauskite! 
Jau tik savaitė liko iki buvu
sios Kasselio gimnazijos moki
nių suvažiavimo—pobūvio, ku
ris vyks rugsėjo 20 d., šeš
tadienį. Prasidės 4 vai. po pie
tų Mišiomis jėzuitų koplyčioje 
(prie Jaunimo centro Čikago
je), po to vyksime į čekų re
storaną „Klass", 5734 W. Cer-
mak Rd., Cicero. Skubėkite 
skambinti Olimpijai Baukie-
nei^Jelmokaitei 708-863-
9849, Ritonei Rudaitienei-
Tonkūnaitei 630-257-6451 
arba Edvardui Šulaičiui 708-
652-6825. Argi neįdomu susi
tikti po daugel metų. pamaty
ti, kiek pasikeitė ir paseno bu
vusieji klasės draugai (mes 
patys tai visai nepasikeitę...), 
ką jie pasiekė gyvenime? 
Sueikime dar kartą! Jau yra 
užsiregistravę apie 60 asmenų 
iš įvairių JAV vietovių. Pa
našus suvažiavimas įvyko 
1962 m. rugsėjo 1 d.. Vyčių 
salėje Čikagoje. Jis anuomet 
sutraukė apie 70 dalyvių. 

Aldona Šoliūnienė, pasi
žymėjusi skaniu maisto gami
nimu, yra vyriausia šeimi
ninkė ..Vaiko vartai į mokslą'' 
ruošiamuose Derliaus.pietuo
se, rugsėjo 28 d., sekmadienį, 
po 11 vai. Mišių, PLC. Bilietų 
užsakymus priima Rita Venc
lovienė tel. 847-940-0283. 

Čikagos Lietuvių Vene-
zuelos draugijos metinis susi
rinkimas įvyks rugsėjo 18 d., 
ketvirtadienį, 1 vai. p.p., 
Šaulių namuose: 2417 W. 43 
Str. Kviečiami visi nariai gau
siai dalyvauti. 

Lietuvoje jau išspausdin
ta Violetos Urmanos koncerto 
spalvota programa. Viršelio 
autorius — Arvydas Algmi
nas. 

„Spindulėl is" — lietu
viškai kalbantiems vaikams 
nuo 3 iki 5 metų amžiaus 
vaikų daržis, pradėjo veikti 
Ziono Lietuvių liuteronų para
pijos patalpose, 9000 S. Men-
ard, Oak Lawn, IL 60453. Vai
kai priimami visai dienai ar 
pusei dienos; dviem, trim ar 
visom penkiom dienom sa
vaitėje. Prityrusios mokytojos 
praveda pamokėles, pamoko 
vaikučius dainelių, šokių, 
žaidimų. Vaikai išmoks ben
drauti vieni su kitais, gaus 
tinkamus pagrindus 
sėkmingai pradėti mokslą 
pradžios mokykloje. Yra gali
mybė gauti valstybinę pa
ramą, kuri padės padengti 
vaikų darželio mokestį. Dėl 
registravimo ir kitos informa
cijos teirautis telefonais: 708— 
422-1433 arba 773-983-6517. 

Ši rudenį Ziono Lietuvių liuteronų parapijos patalpose pradėjusio veikti 
vaikų darželio lietuviškai kalbantiems vaikučiams pirmieji auklėtiniai 
su auklėtojomis 

DAR NE RUDUO... 
Prasideda mokslo metai, 

baigiasi atostogos. Daugelis 
tik atsidūsta: jau ruduo, jau 
vasaros nebėra... Neskubėki
me atsisveikinti su vasara. 
Nuvažiuokime į Čikagos Bota
nikos sodą (Chicago Botanic 
Garden), 1000 Lake Cook Rd., 
Glencoe, IL, tel. 847-835-
6840. Ne tik jame dar viskas 
žydi ir žaliuoja, bet iki spalio 
31 d. galima pamatyti ypa
tingą parodą: „Chapungu: 
Custom & Legend. A Culture 
in Stone" — Afrikos Shona 
tautelės akmenines skulptū
ras. Be to, vaikus tikrai sudo
mins miniatiūrinis traukinys 
(visas jo išdėstymas užima 
7,500 kv. pėdų plotą). Trau
kinėlį galima pamatyti iki 
spalio 26 d. 

KAIP PAVADINSI, 
NEPAGADINSI? 

Daug lietuvių, o taip pat ir 
„Draugo" skaitytojų, gyvena 
Čikagos priemiesčiuose. Ne 
tik Čikagos miesto, bet ir kitų 
valstijų gyventojai žino (arba 
yra girdėję) šių apylinkių 
miestelių pavadinimus: Sko-
kie, VVaukegan, Joliet, Lom-
bard, Brookfield... 

Bet ne visada šie miesteliai 
buvo taip vadinami. Pvz., Sko-
kie praeityje buvo žinomas 
Niles Center vardu; Brook
field — Grossdale; VVaukegan 
— Little Fort; Joliet — Stone 
City, Juliet; Lombard — Bab-
cock's Grove. O štai kai kurie 
kiti: Addison — Dunklee's 
Grove; Arlington Heights — 
Dunton; Des Plaines — Rand; 
Elmhurst — Hill Cottage; 
Evanston — Rudgeville; Har-
vey — South Lawn; Lincoln-
wood — Tessville; Oak Lawn 
— Black Oaks Grove; Oak 
Park — Saints' Ręst; Kettles-
trings' Grove — Oak Ridge; 
West Chicago — Turner's 
Junction; Tinley Park — New 
Bremen; Northbrook — Sher-
merville. 

Paruošta pagal ..Chicago Tribūne" 

FILMUOJA 
NUSIKALTĖLIUS 

Pačiose nesaugiausiose, 
daugiausia nuo visokių nusi
kaltimų ir gaujų kenčiančiose 
Čikagos apylinkėse, Čikagos 
policijos vadovybė pradėjo 
naudoti filmavimo aparatūrą, 
įtaisytą prie kai kurių lempų 
stulpų. Apie apylinkės prie
žiūrą ir apsaugą filmavimo 
aparatų pagalba iš anksto 

buvo gyventojams pranešta. 
Niekas dėl to net nemanė pro
testuoti, nes doriems žmo
nėms iki gyvo kaulo įgriso 
nuolatiniai gaujų susišaudy
mai, apiplėšimai ir kiti nusi
kaltimai, tapę kasdieniniu, 
juo labiau — kasnaktiniu — 
įvykiu. 

Pirmieji aparatai įtaisyti 
Englewood apylinkėje (Čika
gos pietinėje dalyje). Policijai 
jų pagalba jau pavyko susekti 
ir areštuoti kelis narkotikų 
pardavėjus bei kai kuriuos ki
tus nusikaltėlius. Jeigu šis 
mėginimas bus sėkmingas, 
tikima, kad tokių aparatų bus 
įtaisyta ir kitose apylinkėse. 

ChrScM 

ČIKAGA, ILLINOIS IR 
IMIGRANTAI 

Illinois valstija laikoma vie
na iš šešių kitų — Kaliforni
jos, Floridos, New Jersey, New 
York ir Texas — valstijų, vadi
namų „imigrantų vartais". 
Šiose šešiose valstijose gyvena 
apie du trečdaliai užsienyje gi
musių žmonių, legaliai atvy
kusių į Jungtines Valstijas. 

Nors imigrantai iš pradžių 
apsigyvena šiose valstijose, il
gainiui, kai geriau susipažįsta 
su Amerika, pradeda sklaidy
tis po kitas. Anksčiau daugelis 
atvykėlių stengdavosi apsigy
venti Čikagos apylinkėse, kur 
susibūrę daugiau jų tautiečių 
(tai darydavo ir lietuviai, įsi
kurdami Bridgeporte, Brigh-
ton Parke, Cicero, Marųuette 
Parke). Pastaruoju metu, ypač 
europiečiai imigrantai, pasi
skirsto maždaug vienodai tarp 
Čikagos miesto ir priemiesčių. 
Labiau prie savųjų laikosi 
meksikiečiai, kiniečiai, indai, 
lenkai ir kai kurie kiti. Prie
miesčiai patraukia savo ge
resnėmis mokyklomis, sauges
ne, švaresne aplinka, bet 
mieste galima greičiau rasti 
darbą ir apsieiti be anglų kal
bos, jeigu naujieji imigrantai 
apsigyvena tarp savo tau
tiečių. 

Pagal vėliausio gyventojų 
surašymo duomenis. 2002 m. į 
Čikagą atvyko (legaliai) iš 
Meksikos — 10,772 žmonės; 
Indijos — 4,756; Lenkijos — 
4,591; Kinijos — 2,540; Fili
pinų — 2,272; Bosnijos-Her-
zegovinos — 1,743; Pakistano 
— 894; Ukrainos — 878; Ko
rėjos — 737 ir kt. Kiek imi
grantų atvyko iš Lietuvos, ne
pažymima. 

Pagal ..Chicago Tribūne" duomenis 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildija, švenčia savo veiklos 35-ąją sukaktį sekmadienį, rugsėjo 
14 d., 1:30 vai. p.p., Willowbrook restorane. Jos narės su padėka ir maloniais jausmais prisimena pirmuosius 
darbo žingsnius bei energijos srovę, kuri turėjo nešti į ateitį. Nuotraukoje (iš kairės) vienos pirmųjų Moterų 
gildijos narių: Aldona Olienė, Leontina Dargienė, Lietuvos garbės konsule Juzė Daužvardienė (mirusi), Margi 
Mankienė ir gildijos steigėja Irena Balzekiene (taip pat mirusi). 

Rugsėjo 21d . Lemonte Vio
letos Urmanavičiūtės-Urma-
nos koncerto bilietai nebus 
parduodami. 

Morton auditorijoje bi
lietų kasa koncerto dieną bus 
atidaryta nuo 12 vai. iki 2:15 
v.p.p. Čekiai nebus priimami. 

750 dol. auka Violetos Ur
manos koncertą rugsėjo 21 d. 
parėmė dr. Žiba Zaparackas. 
Organizatoriai dėkoja. 

Į Violetos Urmanos kon
certą rugsėjo 21 d. autobusas 
iš Marąuette Parko, nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
(aikštelėje bus galima palikti 
automobilį) išvyks 1 v. p.p., o 
iš Brighton Parko, nuo Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčios, 1:30 v. p.p. Bilietus 
galima įsigyti „Seklyčioje" 
(2711 West 71st Street, Chica
go, IL 60629) tel. 773-476-
2655; fax. 773-436-6909. 

Magdalena Barauskienė, 
gimusi Lietuvoje. Marijam
polės rajone, mirė 2003 m. 
rugsėjo 4 d. Los Angeles mies
te. Bus palaidota Holy Cross 
Cemetery Culver City, CA. 
Liūdesyje liko dukra Rimantė 
ir sūnus Stasys su šeima. 

Atveskite savo vaikučius 
į „Pipirų ratelį", kuris vei
kia pirmadieniais, antradie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 9:30 v.r. iki 11:30 
v.r. ir trečiadieniais nuo 12 v. 
p.p. iki 2 vai. p.p. (Vaikai lan
ko kartu su tėveliais arba se
neliais). Renkamės Lemonte, 
PLC. Kreipkitės į Rimą (Stro-
putė) Geimer 773-775-9498 
tarp 9 v. r. ir 5 v.v. Vaikus 
priiminėsime tik iki spalio 1 d. 

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulas Arvydas 
Daunoravičius lankysis 
„Seklyčioje" rugsėjo 17 d., 2 
vai. p.p. Trečiadienio popiečių 
lankytojai nekantriai laukia 
pažadėto konsulo vizito. Su 
svečiu supažindins LR gen. 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza. Visi maloniai kviečia
mi ir laukiami. Atvykite! 

Rugsėjo 14 d., po 10:30 v. 
šv. Mišių visus kviečiame į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salę. kur galėsite pa
pietauti. Šie pietūs yra 
ruošiami Šiluvos atlaidų pa
baigai. Norėdami sutaupyti 
jūsų brangų laiką, kad ne
reikėtų grįžti į namus ir vėl 
atvykti į Šiluvos atlaidų pro
cesiją, mes siūlome papietauti. 

Filatelistų draugija „Lie
tuva" kviečia visuotinį narių 
susirinkimą rugsėjo 14 d., sek
madienį, 12:30 v. popiet, Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro" salėje. Po susi
rinkimo - vaišės ir pabendra
vimas. Bus daroma bendra da
lyvių fotografija draugijos 
spaudai. Kviečiami nariai bei 
visi, kurie domisi Lietuvos fi
latelija. 

Autobusas į V. Urmanos 
koncertą rugsėjo 21 d. iš PLC 
išvyks 2 v.p.p ir parveš atgal 
po koncerto. Registracija tel. 
708-346-0756 arba 630-243-
0791. 

Organizatoriai įspėja, kad 
prasidėjus koncertui nebebus 
įleidžiama į salę. 

Romas ir Nilza Kartana-
vičiai, pirkdami bilietus į Vio
letos Urmanos koncertą, pali
ko 70 dol. auką koncertui pa
remti. Organizatoriai dėkoja. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club, 13070 
McCarthy Rd., Lemonte. Visas 
pelnas skiriamas stipendi
joms. Kviečiame ir ne golfo en
tuziastus atvykti į vaišes po 
golfo iškylos ir susipažinti su 
šių metų stipendininkais. 
Daugiau informacijos - skam
binti Edui Modestui - 630-
794-0500. 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lie tuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Craeago, IL 60803 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233-
6335. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žmiasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• A.a Juliaus Susmaro at
minimą pagerbiant mirties 
metinių proga Emilija Sus-
marienė atsiuntė $100 auką 
„Dieviško Kryžiaus" Lietuvos 
benamių paramos fondui pa
dėti Lietuvoje vargingiausiai 
gyvenantiems. Fondo įsteigėjo 
pageidavimu, fondo direkto
rius Lietuvoje yra kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis, o JAV 
Indrė Tijūnėlienė. Nuoširdžiai 
dėkojame, „Dieviško Kry
žiaus" fondas („Divine 
Cross Fund for the Home-
less") 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL, 60089. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, BL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-0791. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Antonina Spakauskas $20, 
Marija Vygantienė $240 pra
dedant metams remti mergai
tę, Vanda Bagdonienė $240 
tęsiant berniuko metinę pa
ramą, Amalia Jagutienė $240 
tęsiant mergaitės metinę pa
ramą. Labai ačiū, „Saulutė" 
(„Sunlight Orphan Aid"), 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949. TAX ID #36-
3003339. 

mailto:Gibaitis@aol.com

