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Pinigai, politika ir 
r inkimai. Šovinizmas 
Rusijoje. 

3psl. 

Mūsų šeimose. JAV LB 
Socialinių reikalų 
tarybos skiltis. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Maldaknygė ir Lietuvos 
išsilaisvinimas. Liūnės 
Sutemos poezija. 
Paskir tos JAV LB 
Kultūros tarybos 
premijos. Leidiniai. 

Šventė su rudens 
nuojauta. Vienas 
dangus — vienas 
pasaulis. Amžinumas 
akmens krisle. 

5 psl. 

Naujas „Kelionių 
magija" žurnalas. 

7 psl. 

Vienas kūrybingiausių 
pasaulio politikų 
atvyksta \ Čikagą. 
Pajudėjo Draugo fondo 
rudens vajus. 

8 psl. 

Spartas 
* Penktadienį Atėnuose 

pras idėjo dvylika dienų 
truksiančios XII parolimpinės 
žaidynės, kuriuose dalyvaus 
4,000 sportininkų ir 141 pasau
lio valstybės. \ žaidynių progra
mą į t raukta 19 sporto šakų nuo 
šaudymo iš lanko, lengvosios 
atletikos, iki regbio ir teniso ve
žimėliuose. Lietuvai Atėnuose 
atstovaja 20 sportininkų. 

* „S.C. Michela Fanin i 
Record Rox" komanda i at
stovaujanti Edita Pučinskaitė 
tapo Italijoje vykstančių dau
giadienių „Giro della Toscana 
Internazionale Femminile" dvi
ratininkių lenktynių pirmūne. 
Po dviejų ratų Lietuvos dvirati
ninkės bendroje įskaitoje trimis 
sekundėmis lenkia rusę Svet
laną Bubnenekovą, o trečiojoje 
vietoje esanti vokietė Judith 
Arndt E. Pučinskaitei pralaimi 
penkias sekundes. 

* 2004-2005 m. sezone Di
džiosios Britanijos ledo ri
tulio lygos Edinburgh „Capi-
tals" (Škotija) komandoje žais 
dar vienas lietuvis — Lietuvos 
rinktinės gynėjas Mindaugas 
Kieras. Finansinės lietuvio su
tarties sąlygos neskelbiamos. I 
Edinburgh komandą sezono iš
vakarėse perėjo puolėjas Dai
nius Baubą. 

Naujausios 
žinios 

* J o h n Kerry žada siekti 
beviz io režimo Vidurio ir Ry
tų Europai. 

* Kaune medikai skatina 
gyventojus tapti organų dono
rais. 

* Savaitgalį Lietuva iš
s iųs pirmąją savo paramos 
siuntą Beslan vaikams. 

* Muitinė ir verslininkai 
sus i tarė bendradarbiauti. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.842 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuva Olandijoje buvo pristatyta kaip 
homoseksualių berniukų valstybė 

A. Brazauskas: „Nesmerkite Brazausko, kuris iš tikrųjų neleidžia 
vaikams užsiiminėti Seksu iki 14 metų". Vladimiro Guleviciaus (ELTA) nuotr 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Penktadienį pietavę 
trys valstybės vadovai tikina 
naujojo Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) vadovo kandida
tūros nesvarstę, tačiau pietų 
metu teigia kalbėjęsi apie dide

lio atgarsio visuomenėje sulau
kusį vienos televizijos reportažą 
dėl neva Lietuvoje įteisintų ne
pilnamečių iki 14 metų homo
seksualių santykių. 

Televizija LNK ketvirtadie
nį pranešė, kad Europos 

Sąjungai šiuo metu pirminin
kaujanti Olandija surengė paro
dą, kurioje pristatomos 25 Są
jungos valstybes. Lietuvai skir
tame stende greta premjero Al
girdo Brazausko portreto rašo
ma, jog valstybėje leista 14 me
tų berniukams patiems apsi
spręsti, a r jie nori turėti homo
seksualių santykių. 

Pasak LNK „Žinių", vyriau
sybės siūlymu Seimas pavasarį 
pataisė Baudžiamąjį kodeksą, 
kur iame numatyta minėta 
nuostata. 

„Aš nenoriu atlikti prokuro
ro funkcijų, bet kadangi aš esu 
įpainiotas į tą reikalą ir kaip vi
suomet lieku kaltas dėl visko, 
aš atsinešiau ataskaitą, kurią 
parašė mūsų žinybos", sakė A. 
Brazauskas. 

Premjeras pabrėžė, kad 
Baudžiamojo kodekso nepasira
šo nei premjeras, nei Seimo pir-
mininkas ir tai yra ilgų disku
sijų, teisininkų, teoretikų, prak
tikų produktas. 

„Teisininkai, rašydami ata
skaitą, parašė, kad Lietuvoje 
veikia toks Baudžiamojo kodek

so straipsnis — '...atsakingi už 
tvirkinamuosius veiksmus prieš 
mažamečius iki 14 metų. Lai
koma, kad asmuo nuo 14 metų 
gali duoti sutikimą lytiškai san
tykiauti'. Ir kam trenkė į galvą 
šitokį dalyką parašyti", piktino
si premjeras. 

„Kai aš pakėliau triukšmą 
šiandien iš pat ryto nuo aštuo
nių valandų, man sako: 'O jūs 
įrodykit, kad taip negali būti"\ 
sakė premjeras, kurio žodžiai 
prajuokino ne tik žurnalistus, 
bet ir greta buvusį Seimo pir
mininką bei prezidento pa
tarėjus. 

„Aš, pirmas dalykas, ne tei
sininkas, gal reikėtų baigti pa
pildomą mokslą einant šitas pa
reigas, bet aš nesuspėju šito pa
daryti", teisinosi premjeras. 

„Nesmerkite Brazausko, 
kuris iš tikrųjų neleidžia vai
kams užsiiminėti seksu iki 14 
metų. Tikrai neleidžiu. Mielas 
jaunime, labai prašau, nedary
kite šito", sakė premjeras, šiais 
žodžiais smarkiai prajuokinęs 
salėje sėdėjusius žurnalistus ir 
politikus. 

Vagys iš Lietuvos 
šiurpina norvegus 

Viln ius , rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Pietų Norvegijos poli
cija per spaudą gyventojų pa
prašė pranešt i apie kiekvieną 
gatvėje pastebėtą automobilį su 
lietuviškais valstybiniais regis
tracijos numeriais, rašo dien
raštis „Lietuvos žinios". 

„Pamatę lietuvį skambin
kite į policiją", praėjusį ketvir
tadienį p i rmame puslapyje 
skelbė didžiausio P ie tų 
Norvegijos Agderio regiono 
dienraščio „Agderposten" ant
raštė. 

Laikraščio žurnalistai nuro
dė požymius, pagal kuriuos ga
lima atskirt i automobilių iš Lie
tuvos valstybinius registracijos 
numer ius , aprašė , kaip daž
niausiai atrodo lietuviai. 

Dėl pastaruoju metu kilusio 
vagysčių pagausėjimo žodis 
„lietuvis" Norvegijoje t ampa žo
džio „vagis" sinonimu. 

Pietų Norvegijoje pas taruo
ju metu itin padaugėjo vagysčių 
iš automobilių, butų bei parduo
tuvių. Vagių taikiniu tapo auto-
magnetolos, nešiojamieji kom
piuteriai, vaizdo, garso, buit inė 
technika ir net drabužiai. 

Čečėnų i n t e r n e t o svetainės 
s to t is bus uždary ta 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Valstybės gynimo tar
nyba (VGT) nusprendė, kad ar
timiausiu metu turėtų būti iš
jungta čečėnų nepriklausomybi-
ninkų interneto svetainę kav-
kazcenter .com palaikanti tar
nybinė stotis Vilniuje. 

Vėliausiais duomenimis, ji 
gali veikti buvusio sovietmečio 
disidento ir politinio kalinio 
Viktoro Petkaus privačiame bu
te. 

Apie tarnybinės stoties, dėl 
kurios egzistavimo Lietuvoje ne 
kartą protestavo Maskva, pla
nuojamą išjungimą po VGT po
sėdžio penktadienį žurnalis
tams sakė premjeras Algirdas 
Brazauskas. 

„Manau, kad pačiu arti
miausiu metu bus imtasi reikia
mų veiksmų ir uždarytas cen
tras", sakė premjeras. 

A. Brazausko teigimu, Lie
tuvos įstatymais yra persekioja
mas religinės, nacionalinės 
priešpriešos kurstymas, todėl 
VGT nuspręsta, kad Lietuvos 
tarnybos turi imtis teisinių 
veiksmų, kad tokia informacija, 
kuri sukelia visuomenėje nei
giamą reakciją, nebebūtų sklei
džiama. 

V. Petkus sakė nekomentuo
siąs, ar k a v k a z c e n t e r . c o m 
svetainę palaikanti tarnybinė 
stotis tebėra jo bute, nes tai 
esąs jo asmeninis reikalas, nors 
neneigė, kad praeityje jis buvo 
suteikęs prieglobstį šiai tarny
binei stočiai. 

V. Petkus sakė, kad teisė
saugininkai negali peržengti jo 
buto slenksčio, neturėdami teis
mo sprendimo, ir apeliavo į 
tarptautinius teismus bei Jung
tinių Tautų chartiją. 

„Agderposten" rašo, esą 
stengdamasi užkardyti vagys
čių protrūkį vietos policija gat
vėse stabdė ir tikrino automobi
lius. Vienoje sustabdytoje maši
noje iš Lietuvos pareigūnai ap
tiko daug vogtų daiktų. Juos 
konfiskavę ir išklausę lietuvių 
maldavimų, pareigūnai užregis
travo įvykį bei, rekomendavę 
svetimšaliams išvykti iš Norve
gijos, juos paleido. 

Tačiau praėjus dviem die
noms po šio įvykio policija dar 
kartą sustabdė tą patį įtarimą 
vėl sukėlusį automobilį su lietu
viškais numeriais. Pareigūnai 
automobilyje rado vogtą muzi
kinį centrą, automagnetolų ir 
kitų daiktų. 

Policijos siūlymą išvykti iš 
valstybės ignoravę lietuviai už
daryti į areštinę. Dėl nusikalti
mo pradėtas tyrimas, kurio pa
baigos vyrams teks laukti už 
grotų. 

Pakalbinti Norvegijoje lega
liai gyvenantys ir dirbantys lie
tuviai sakė apgailestaujantys, 
kad Norvegijos spauda tokiais 
rašiniais formuoja neigiamą lie
tuvių įvaizdį. Nuke l ta į 5 psl. 

Sostinės Gedimino prospektas tapo didele dailės, senųjų amatų, meno programų galerija. Joje lankytojai galėjo 
ne tik pamatyti eksponuojamus dailės kūrinius, bendrauti su dailininkais, ,galerininkais, bet ir patys lipdyti, 
piešti, atsispausti grafikos kūrini bei tapyti ant šilko. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

Darbo part i jos dovanos 
įs t r igo mokesčių inspekci jo je 

Parlamentarai siūlo skir t i 5 mln. 
Prisikėlimo bažnyčios atstatymui 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Darbo partijos gerbė
jai kol kas negaus rinkimų va
jaus dovanų — 1,800 puodelių 
su partijos ženkleliu ir 506 dė
žutės vaistažolių arbatos su me
dumi atsidūrė Panevėžio ap
skrities mokesčių inspekcijos 
operatyvinės kontrolės skyriuje. 

Panevėžio teritorinės muiti
nės, kelių policijos ir mokesčių 
inspekcijos bendro patikrinimo 
metu kelyje Vilnius -Panevėžys 
sustabdytas mikroautobusas 
„Mercedes-Benz", priklausantis 
Biržų įmonei „Mansena". 

Automobilyje buvo aptiktos 
66 kartoninės dėžės, o vairuoto
jas paaiškino vežąs į Biržus 
Darbo partijai priklausančius 
puodelius ir arbatą. Tačiau kro

vinys neturėjo pagal įstatymą 
reikalingų dokumentų, todėl 
buvo sulaikytas. 

Iš Darbo partijos Vilniaus 
skyriaus į Panevėžio apskrities 
mokesčių inspekciją buvo at
siųsti krovinio pirkimo doku
mentai, tačiau aplaidiems vežė
jams arba krovinio savininkams 
teks sumokėti baudą. Jos dydį 
nustatys Administracinis teis
mas. 

Šiuo metu Panevėžio terito
rinės muitinės specialistai at
lieka sulaikytų prekių įvertini
mą. J is gali skirtis nuo doku
mentuose nurodytos pirkimo 
kainos. 

Nuo to, kokia pinigų suma 
bus įvertintos partijos dovanos, 
priklausys piniginė bauda. 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Trisdešimt du Seimo 
nariai kreipėsi į vyriausybę, 
siūlydami kitų metų biudžete 
skirti 5 mln. litų Kauno Prisikė
limo bažnyčios atstatymui. 

„Prisikėlimo bažnyčios at
s ta tymas — Lietuvos garbės 
reikalas. Šios bažnyčios atstaty
mo darbų greitesnė pabaiga 
simbolizuotų ir mūsų krašto 
sėkmę", teigiama vyriausybei 

adresuotame laiške, kurį pasi
rašė įvairių frakcijų atstovai. 

Prisikėlimo bažnyčia, kaip 
tautos padėka Dievui už atgau
tą laisvę, pradėta statyti 1934 
metais, bet jos statybas nutrau
kė sovietų okupacija ir Antrasis 
pasaulinis karas, po kurio ne
baigtame pastate buvo įkurta 
Kauno radijo ir televizijos ga
mykla. 1990 metais bažnyčia 
buvo grąžinta tikintiesiems. 

Apklausa: dauguma gyventoju 
nepasitiki aplinkiniais 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Visuomenės apklausos 
duomenimis, absoliuti daugu
ma — 80.5 proc. apklaustųjų 
nurodė, kad reikia būti atsar
giam bendraujant su žmonėmis. 

Apklausoje dalyvavusių 
Lietuvos gyventojų klausta, ku
ri nuomonė jiems yra artimes
nė: dauguma žmonių galima pa
sitikėti ar reikia būti atsargiam 

bendraujant su žmonėmis? 
19.0 proc. apklausoje daly

vavusiųjų teigė, kad dauguma 
žmonių galima pasitikėti. 0.3 
proc. į šį klausimą neatsakė. 

Nuomonę, kad dauguma 
žmonių galima pasitikėti, daž
niau nurodė turintys aukštąjį 
išsilavinimą, gyvenantys di
džiuosiuose miestuose apklau
sos dalyviai 

Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas penktadienį nusprendė nutrauk
ti bylą Seimo Antį korupcijos komisijos pirmininkei Nijolei Steiblienei, ku
ri perdavė žintasklaidai duomenis apie privačius asmenis. Teismas nu
sprendė, kad N Steibliene neprivalėjo užtikrinti duomenų apsaugos, 
nes nėra nei jų tvarkytoja, nei valdytoja Nuotr. advokatė Liudvika 
Meškauskaitė ir N. Steibliene. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

Lietuvai 
nusipelniusiems 
rusams į te ik t i 
apdovanoj imai 

Viln ius , rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Lietuvos ambasado
rius Maskvoje Rimantas Šid
lauskas penktadienį įteikė Lie
tuvos valstybinius apdovanoji
mus Rusijos piliečiams Malva 
Landa, Leonard Ternovski ir 
Sergej Dubov artimiesiems. 

Kaip pranešė Užsienio rei
kalų ministerija, M. Landa ir L. 
Ternovski Vyčio Kryžiaus ordi
no Karininko kryžiumi Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus apdovanojo Europos parla
mento nutar imo „Dėl situacijos 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje" 
priėmimo 20-mečio proga. 

1983 m. Europos parlamen
tas priėmė nutarimą dėl Bal
tijos valstybių apsisprendimo 
teisės, reaguodamas į 45 pabal
tijiečių memorandumą, kuria
me buvo raginama leisti su
rengti Baltijos valstybėse refe
rendumą dėl jų ateities. 

Memorandumą pasirašė ir 
M. Landa bei L. Ternovski. 

1991 metų sausio-rugsėjo 
mėnesiais aktyviai Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę gy
nusį Rusijos pilietį S Dubov po 
mirties Prezidentas apdovanojo 
Sausio 13-osios atminimo me
daliu 

Lietuva 
dalyvaus ES ir 
NATO g r e i t o j o 

reagavimo 
pajėgose 

Nordvj jk-Vi ln ius , rugsėjo 
17 d. (BNS) — Lietuva pagal iš
gales dalyvaus Europos Sąjun
gos ir NATO greitojo reagavimo 
pajėgose, teigia krašto apsau
gos ministras Linas Linkevi
čius. 

L. Linkevičius penktadienį 
Nordvijk mieste Nyderlanduo
se vykusiame neformaliame ES 
gynybos minis t rų susitikime 
dalyvavo diskusijoje apie kuria
mas ES kovines grupes ir nedi
delių valstybių dalyvavimą. 

Savo kalboje L. Linkevičius 
atkreipė dėmesį dėl mažųjų ES 
valstybių, kaip Lietuva, daly
vavimo ES kovinių grupių pro
jekte. Pasak jo, aukšti kariniai 
kriterijai neturėtų sutrukdyti 
dalyvauti šiame projekte vals
tybėms narėms, kurių ištekliai 
riboti. 

Ministro teigimu, būtina 
siekti, kad šiame projekte daly
vautų kuo daugiau valstybių, ir 
kad būtų ras ta pusiausvyra 
tarp plataus bendradarbiavimo 
ir karinio veiksmingumo. 

Pasak L. Linkevičiaus, ne
paisant savo ribotų išteklių, 
Lietuva yra suinteresuota daly
vauti ES kovinių grupių pro
gramoje, ir tapti struktūrinio 
bendradarbiavimo dalimi. Lie
tuva pasisako už tai, kad būtų 
derinamos NATO ir ES greitojo 
reagavimo operacijos ir stip
rintų viena kitą. 

Lietuva suplanavusi NATO 
greitojo reagavimo pajėgoms iki 
2005 m. pabaigos parengti van
dens valymo dalinį, iki 2008 pa-
bagos — specialiųjų operacijų 
grupę. 

Neformaliame ES gynybos 
ministrų susitikime vyko pir
masis šią vasarą įkurtos Eu
ropos gynybos agentūros (EGA) 
vykdomosios tarybos posėdis. 
Lietuva dalyvavo EGA kūnme, 
L. Linkevičius yra šios tarybos 
narys. 

Posėdyje svarstyta 2005 m. 
veikla, nuspręsta, kad EGA pir
menybė bus skinama ES gink
luotes projektams, siekti, kad 
NATO ir ES programos nekar
totų viena kitos. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://kazcenter.com
http://kavkazcenter.com
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą s iųst i : 

V i d a i K u p r y t e i c / o D raugas 
4545 W 63 St C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: d r a u g a s @ a t e i t i s . o r g 

PRIEŠ 25 METUS 
ĮSIGIJOME SAVO PASTOGĘ 

ATEITININKŲ NAMUS LEMONTE 

J au dvidešimt penkeris me
tus ateitininkai Čikagoje 
gali džiaugtis savo pasto

ge. Kas mėnesį čia renkasi gau
sūs būriai jaunučių ir mokslei
vių, vyksta paskaitos ir subuvi
mai vyresniems. Vasarą ąžuolų 
pavėsyje rengiamos gegužinės, 
žiemą posėdžiaujama, pavasarė
jan t susikaupiama Gavėnios re-
kolecijose. Ateitininkai jau ket
virtį šimtmečio gali sakyti, kad 
yra ne svečiai, o savo namuose, 
ir tai dėka viziją turinčių pla
nuotojų, dosnių aukotojų, ir 
rankų nenuleidžiančių darbi
ninkų. Aišku, pradžia nebuvo 
nei lengva, nei aiški. 

Pirma, reikia išdiskutuoti... 

Nors įsigyjimas nuosavų 
namų nebuvo nauja mintis, nes 
Čikagoje ir tautininkai, ir šau
liai, ir vyčiai, turėjo savo patal
pas, ateitininkams tai nebuvo 
lengvas sprendimas. Šią mintį 
pirmoji pasiūlė Elena Razmienė 
savo straipsnyje „Ateitinin
kams reikia nuosavų namų" 
pasirodžiusiame šitame „Drau
go" skyriuje 1977 m. lapkričio 
26 d. Tada ką tik buvo užsibai
gęs Ateitininkų kongresas 
Clevelande, ir savo straipsnyje 
E. Razmienė pastebėjo, kad jau 
ateitininkai nebesutelpa salėse 
— kongreso užbaigimo puotoje 
jaunimas dėl vietos stokos buvo 
paliktas už salės durų. Susi
rūpino — „kur mes, ateitinin
kai prisiglausime ir ką paliksi
me mūsų jaunajai kartai?" Ne
jaugi paliksime jaunimą „už 
durų9" 

Elenos Razmienės straips
nis sulaukė gyvo atgarsio — 
spaudoje pasireiškė nerimastis, 
kad naujas lietuvių centras 
priemiesčiuose nukreips dėmesį 
ir paramą nuo Jėzuitų jaunimo 
centro, Čikagoje. Reiškėsi ir 
kitos nuomonės, kad yra atei
tininkuose svarbesnių proble
mų negu namų įsigijimas. Tuo
metinis SAS CV pirm. Saulius 
A. Girnius, paklausė — „Ar 
mūsų didieji rūpesčiai bus iš
spręsti, ar palengvinti, jei turė
sime savo nuosavus namus, kur 
galėsime visi susirinkti kartu 
pavalgyti ir pašokti"? O „Atei
ties" redakcijos narė Aldona 
Zailskaitė suabejojo teiginiu, 
kad namai bus vertingas paliki
mas ateinančioms kartoms — 
„Jei norime palikti ką nors jau
najai kartai, tai reikia palikti 
ne namus — nuo kurių jie toli 
išsikraustys gyventi — o visą 
tinklą idėjos draugų, kad ir 
išsisklaidę po visą pasaulį, jie 
kasdien gyventų krikščioniškai
siais, lietuviškaisiais idealais... 
Šiandien ateitininkams trūksta 

ne namų, o tėvų, globėjų ir jų 
padėjėjų, kuriems rūpėtų savo 
vaikams įduoti krikščionišką, 
inteligentišką gyvenimo tikslą". 

Buvo ir kitaip galvojančių. 
Linas Sidrys 1979 m. „Drauge" 
pasirodžiusiame straipsnyje ra
šė — „Tiksliau klausti ne 'ar^ 
bet įdek' Čikagoje reikia lietu
viškų centrų?" ir pranašiškai 
savo straipsnį užbaigė — „Atei
tininkų užsimojimas kurti liau
ją lietuvišką centrą priemiesty
je sutampa su Antrojo Vatikano 
dvasia, kad pasauliečiai perima 
visuomenišką krikščioniško auklė
jimo atsakomybę. Ši atsako
mybė prasideda su materialine 
baze—veiklos centru". 

Namų „spir i tus movens" — 
Elena Kisieliūtė-Razmienė 

Tų straipsnių sūkury, Ele
na Razmienė nepasimetė, o su 
atkaklumu pradėjo ieškoti savo 
idėjai pri tariančių. Pirmasis 
žingsnis buvo įsteigimas Atei
tininkų centro statybos fondo. 
1978 metais Elena Razmienė 

Ateitininkijos tikslas yra auklėti jaunimą pilnutinėmis asmenybėmis, turinčiomis 
išlavintą protą, tvirtą valią ir jautrią širdį. 

Ateitininkų namai yra puiki vieta burtis siekiant to tikslo. — iš www.atnamai.org 

A t e i t i n i n k ų n a m a i , L e m o n t e . N u o t r a u k a j o n o Ma ie i škos 

a.a. Elena R a z m i e n ė 

rašė šiame skyriuje: „Savo tar
pe turime apsčiai pasiturinčių 
žmonių. Viena ko reikia, ta i 
nuoširdaus ateitininkiško pasi
aukojimo." Nenuilstamai Elena 
Razmienė kartu su savo broliu 
dr. Petru Kisieliumi ragino, kal
bino savo idėjos draugus ir pa
žįstamus šį fondą remti. Nors 
gal tuomet atrodė, kad lėtai do
leris prie dolerio šliejosi, bet per 
pirmuosius metus po Elenos 
Razmienės iškeltos minties su
sirūpinti savo pastoge, fondui 
suaukota suma jau siekė 30,000 
dol. 

Beieškant lėšų fondui, taip 
pat buvo ieškomas žemės skly
pas ar pastatas nupirkimui 
pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Petras Abromaitis, tu r į s 
nekilnojamo turto įstaigą, atra
do ir pasiūlė pirkimui „Schmit-
to rūmus", kuriuos Schmittas 

ka r tu su pas ta ta is dabar prik
lausanč ia i s Pasaul io l ietuvių 
centrui pervedė Šv. Vincento de 
Pau l vienuol iams. Vienuoliai 
nepajėgė šias pata lpas išnau
doti ir galop nu ta rė parduoti . 

Je i siūlo pirkti , p i rma reikia 
apžiūrėti . . . Dr. Petras Kisielius 
ka r tu su adv. Povilu Žumbakiu 
įsėdę į mašiną nuvažiavo Ar
cher gatve Lemonto link ku r iš
vydo didelę gražią Schmit to 
„rezidenciją" apsuptą 25 akrais 
žalumos. Dr. Petras Kisielius 
t ada ir pasakė: „šitą reikia nu
pirkti". 

Kas tas Schmittas? 

Nukryps iu t ruputė l į nuo 
temos, papasakoti kas buvo tas 
Schmittas ir kodėl jis iš anapus 
turė tų džiaugtis į kokias rankas 
pateko jo gyvenamasis namas . 
Ar thur J . Schmitt (1893-1971) 
amer ik ie t i s p ramonin inkas , 
steigėjas American Phenolic 
Corporation, praturtėjo gamin
damas įvairius elektros gami
nius susijusius su radaro įran
ga. Jo gaminiai ypač pravertė 
Amerikos kariuomenei Antrojo 
pasaulinio karo metu. Schmit
tas ta ip pat buvo uolus kata
likas. 1941 m. įsteigė savo var
do fondą, kuris iki šios dienos 
remia ka ta l ikų un ivers i t e tus 
bei šelpia mokslo siekiantį jau
nimą. Jo pavardė linksniuoja
ma Čikagos DePaul univer
sitete, Indianos Notre Dame bei 
kituose. Šiais metais Šv. Ksa
vero universitetas, Oak Lawn 
mieste, iš dėkingumo už suteik
tą pašalpą, pavadino nauja i 
pa s t a ty tu s bendrabuč ius juo 
vardu. 

Schmitto didžiausias rūpes
tis buvo jauno žmogaus krikš
čioniškos asmenybės vystyma
sis. Todėl jo asmeninė pastogė 
labai tiko tapti ir ateit ininkų 
pastoge. 
Nuperkami „Schm i t t o r ū m a i " 

Dr. Petrui Kisieliui išvydus 
Schmit to r ū m u s buvo aišku, 
kad jie tiks atei t ininkams. Bet 
ka ip 1978 meta is sukaup t i 
650,000 dol. sumą? Dešimtis 
šeimų, didele dauguma gydyto
jai, sudarė reikiamą sumą ir 
nupi rko žemę su n a m u . Po 
100,000 dol. paskyrė dr. Petras 
ir Stefa Kisieliai, dr. Antanas ir 
Elena Razmos, ir dr. Kazimie
ra s ir Aldona Rimkai. Po 70,000 
dol. įnešė dr. Vacys ir dr. Au
gusta Šauliai, Zenonas ir Vanda 
Petkai ir dr. Bronius ir dr. Vita 
Valadkos. Po 30,000 dol. pasky
rė Henrikas ir dr. Regina Padlec-
kai, dr. Kazys ir Marytė Arnbro-
zaičiai ir Algis Žukauskas , ku
rio dalį vėliau išpirko dr. Linas 

ir Rima Sidriai. Taigi, 1979 m. 
rudenį atei t ininkai įsigijo dide
lės vertės tu r t ą dėka keliolikos 
kilnių ir dosnių širdžių ateiti
ninkų. 

Pirkėjai nuo bendro pir
kinio a tskyrė „rezidenciją", t.y. 
Ateitininkų namus , su 4 akrais 
žemės ir paaukojo visą tai Atei
tininkų namų fondui, sau pasi
likdami likusį žemės plotą. Ne
paisant, kad aukotojai savo že
mę vėliau pardavė, jų auka atei
t ininkams buvo didžiulė ir ka
žin a r a t i t inkamai įvertinta. J ie 
rizikavo savo santaupas ir atsi
sakė didelio palūkanų prieaug
lio, todėl, kad matė aukštesnį 
tikslą. Tai reikalavo ir drąsos, ir 
supratimo, ir didelės meilės lie
tuviškam jaunimui . 

Kas dabar? 

J a u 25 metus sėkmingai 
veikia Ateitininkų namai. Čia 
spiečiasi nevien tik ateitininkų 
jaunimas, bet ir kiti yra laukia
mi ir norimi. Ateitininkų namu
ose renkasi „Grandies" šokių 
grupės šokėjai repeticijoms, 
įvairios organizcijos randa sau 
vietą posėdžiauti , patys 
Atei t ininkų nama i kar tu su 
Akademikais skautais kasmet 
suruošia prasmingas gavėnios 
rekolekcijas. Pereitais metais 
buvo pravesta biblijinę stovyk
lėlė va ikams . Ateitininkų 
namais pasinaudoja ne vien 
lietuviai, be t ir amerikiečiai 
savo šeimos šventėms, vestu
vėms, krikštynoms ir pan. 

Šiuose namuose savo būs
tines turi ir įvairios organizaci
jos, kaip antai , Amerikos lietu
vių Romos katalikų federacija, Į 
laisvę fondas, Lietuvių fronto 
bičiuliai, Ateitininkų šalpos fon
das ir visai neseniai savo rašti
nę įsteigę Pabaltiečių jėzuitų 
projekto vedėjai. 

Ateitininkų namai yra išlai
komi narių darbais ir aukomis. 
Nariais tampa žmonės paauko
ję 200 dol. Ateitininkų namų 
išlaikančiai korporacijai, .Atei
t is Foundation, Inc." Kasmet 
yra šaukiamas narių susirinki
mas, kuomet yra išrenkama na
mų valdyba. 

Kadangi darbų kiekis nema
žas, šių metų valdyboje dirba du 
pirmininkai: Vida Maleiškienė 
ir P ranas Pranckevičius. Kiti 
valdybos nariai yra: vicepirm. 
Kęstutis Sušinskas, sekretorė 
Dainė Quinn, iždininkai Myko
las Deveikis ir Raminta Mar-
chertienė, namų vedėjas ir pri
žiūrėtojas Kostas Stankus, lėšų 
teikėjai i r renginių ruošėjai 
Irena Polikaitienė, Aldona An-
kienė, I rena Barzdukienė, Rima 

® 

Kaip paremti Ateit ininkų namus? 
Dalyvaukime 25 m. sukaktuviniame pokylyje 
RucsĖ/o 25 D. (ateinanti šeštadienį) Ateitininkų namuose iškilminga vakarienė. Vietas galima užsi
sakyti paskambinant Žibutei Pronckevičienei 630-257-0153 arba el-paštu: 25M@ATNAMAI.org. 

RUGSĖJO 26 o. (sekmadienį) 9:00 v.r., Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, Šv. Mišios už 
Ateitininkų namų steigėjus, narius ir rėmėjus. 

Tapkime Ateitininkų namų nariais. 
Už 200 dol. inašq gausite vienq balsg ateitininkų namų narių susirinkime. 

Palaikykime Įvairius skelbiamus užmojus. 
Šiuo metu yra platinamos trijų menininkių — Astos Razmienės, Audi Ambrozaitytės ir Danguolės 
Kuolienės sukurti atvirukai. / juos galima pasižiūrėti ir įsigyti per Ateitininkų namų tinklalapį. 
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Polikaitytė, Loreta Grybaus-
kienė ir Algis Lieponis. 

Užklausus pirm. Vidos Ma-
leiškienės kas labiausiai suka 
galvą, ji atsakė namų finansinė 
padėtis. Nuolat reikia rūpintis 
pas ta to remontais, pagerini
mais ir eilinėmis išlaidomis. 
P i rmininkė sakė, kad būtų 
labai gerai vėsinimą įvesti, bet 
ta i kol kas tik svajonė. 

Tik ateitininkams, yra len
gviau turėti įgyvendinamų sva
jonių, kurios priklauso nuo 
mūsų pačių pastangų. Vida 
Maleiškienė kviečia visus nau
dotis Ateitininkų namais ir įsi
jungt i į narių eiles. Nepasili-
kime „už durų". Naudodami 
šiuos namus pagerbsime jų 
steigėjus, aukotojus ir rėmėjus. 

Vida Kuprytė 

Dermato logi jos ligų i r odos vėžio I 
i s p e c i a l y b ė , kosmetinė ch i ru rg i ja , | 

v i so veido a t jaunin imas 
R U T H JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 HigMand Ave, Tower 2, Sutte 400 

Downers Grove, !L 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. Edward ir Bmhurst ligoninėms. 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 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 

15543VV. 127thStr. 
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 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M D . 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ Bgoninems 

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

Ausų, Nosies, Gerklės 
Ligos — Chirurgi ja 

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

Tel 708 361 9199 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwx»nlB(fcfSurgefyarKt)reeslh8alrixorn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinc 
10811 W. 143 SL Orland 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. Kroery Hwy. Wfcwvbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
Eigin: 847-289-8822 

McHenry. 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

UekMams sutvart<ys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimą kabėti anojska arta Setuvtška 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708^422-8260 

V I Dr. Vida (.Puodžiūniene 
fZ^^^t Heafthy Connection 

Chiropractic & Rehab 
CMc 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šule 201/202, Ijcckport, IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 
Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSIOAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaMo, gatos skausmu 

fir migrenos), sportinių traumų, specaiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

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

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708^23-5155. 

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

9830S.RidgelandAve. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

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 Ilgos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Healtb Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106, Palos Hts. IL 60463 

Tel. 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetncs & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odes 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Cncego, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVTTA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave . , Hickory Hi l ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E C E P E L E , DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
WillowbrooR, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFODUDGAS-Š1RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 
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A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogai 
Lietuvos švietimui) vadovai, rug
pjūčio 28-29 d. susirinkę Prospect, 
CT, aptarti praėjusios vasaros dar
bus ir pradėti planuoti 2005-ųjų 
kursus Lietuvos mokytojams. Iš 
kaires sėdi: 2004 m. direktorė Irena 
Ross, dr. Kari janowitz, dr. Barbara 
Henriques, Amanda Muliolienė ir 
Shirley Sabo — suvažiavimo Šei
mininkė; stovi: Waiter Serbent, 
Jane Serbent, 2005 m. direktorė 
Vaiva Vėbraitė, Juozas Karmūza 
(trečioji nuo jo) Ilona Laučienė ir 
kt. 
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ŠOVINIZMAS RUSIJOJE 
EDMUNDAS RINGUS 

Praradus visas respublikas, 
ginklų lenktynes su Amerika, 
netekus politinės įtakos, sužlu
gus ekonomikai, jaunoji Rusijos 
kar ta nutarė sekti vokiečių 
pavyzdžiu hitleriniame laiko
tarpyje. Kai kurie mokslininkai 
nutarė kurt i „gryno ruso" 
įvaizdį, švarinti Rusiją nuo 
etninių priemaišų, atitaisyti 
rusišką rasę. Atnaujinimo idėja 
populiariausia jaunuomenėje. 
Kopijuodama „nacius", jaunoji 
karta buriasi į mažus padali
nius, ruošiasi būsimam per
versmui, ginkluojasi. Dalinių 
uniformos panašios į vokišką 
„hitler-jugen" — ant rankovių 
baltame fone, juodi plaktukas ir 
pjautuvas, ant namų durų, 
sienų ir tvorų „hakenkreuzai". 
Universitetuose ir gatvėse vis 
dažnėja užpuolimai prieš tam
siaodžius. 

Vyresnė kar ta reikalauja 
rusų kalbos svarinimo ir valsty
binės "tikybos — pravoslavų. 
Stebėtojai prieina išvados, kad 
šiuo metu Rusija darosi labiau
siai rasistinis kraštas. „Patrio
tizmas" kalamas nuo mokyklos 
pradžios; vadovėliuose žinių 
apie kitas tautybes labai ne
daug arba jos neigiamos. Kitų 
tautybių diskriminacija pačioje 
Rusijoje auga. Nuo ko nukenčia 
didelis skaičius armėnų, gru
zinų, vis keliami skirtumai tarp 
jų ir rusų. 

Sekant rusų pavyzdžiu, 
neapykanta tarp įvairių buvu
sios Rusijos tautybių irgi auga. 
Tuo pačiu metu mokyklose 
įkvepiama negatyvi tendencija 
prieš Vakarus, ypač Ameriką. 

Labiausiai nuo „rusiško 
patriotizmo" nukentėjo čečėnai. 
Jie pirmi drįso visiškai atsi
kratyti rusiško jungo. Karas 
tarp Rusijos imperijos ir mažos 
tautelės tęsiasi septyneri metai, 
o galo nematyti. Dabartiniai 
sukilėlių vadovai per tarp
tautinę žiniasklaidą įspėja 
Maskvą, kad veiksmai bus 
perkelti į stambesnius Rusijos 
miestus ir bus panaudoti visi 
galimi ginklai. Kad čečėnai gali 
tai padaryti, parodė jų įvykdy

tas rusų bazių ir ginklų 
sandėlių puolimas, kaimyninėje 
Ingusetijoje. To puolimo metu 
žuvo 128 rusų kariai, pagrobtas 
didelis kiekis įvairių ginklų ir 
daug šovinių. Pasirodo, kad 
puolime dalyvavo nemažas 
skaičius ingusų. Porą dienų 
vėliau panašus puolimas įvyko 
ir Dagestano respublikoje. 

Čečėnų sukilėliai įspėjo 
prez. Putin, kad naujai išrinkto 
Čečėnijos prezidento (Maskvos 
parinkto) likimas bus toks, kaip 
ir pirmo prezidento, Kadyrov, 
kuris žuvo, jam stebint rinkimo 
paradą drauge su rusų genero
lais. 

Antra nukentėjusi mažuma 
yra turkai-meskėt inai . Po An
trojo pasaulinio karo šita gen
tis, Stalino įsakymu, buvo 
perkelta iš Gruzijos į Kazachs
taną. Netgi po Stalino mirties ši 
mažuma į Gruziją grįžti ne
galėjo, bet buvo apgyvendinta 
Uzbekistane ir kitose respub
likose. Dėl savitų ypatybių 
tu rka i -meske tėna i nepri tapo 
prie vietinių gyventojų. Dėl to 
prasidėjo tarpetninės žudynės. 
Dalis tu rkų buvo perkel ta į 
„kazokų" sritis. Kazokams tur
kai irgi nepatiko. Prasidėjo nau
jas teroras. 

Byla pateko į tarptaut inį 
teismą. Kažkokiu būdu Ame
rika įsimaišė ir, pasipiktinusi 
daroma skriauda, nutarė per
kelti turkus į Ameriką. Pirmas 
t ransportas jau įvyko. Naujų 
10,000 imigrantų bus apgy
vendinta Šiaurės vakarų valsti
jose. 

Iš visų buvusių respublikų 
sunkiausia i einasi Gruzijai. 
Trečias iš eilės prezidentas 
Saakashvili nori apsaugoti vals
tybės teritorijos neliečiamumą. 
Su Maskvos parama dvi provin
cijos Abhazija ir Pietinė Osetija 
nori prisijungti prie Rusijos. 
Abhazija visados buvo Gruzijos 
provincija. S ta l inas paskelbė 
Abhazija autonomine respubli
ka 1930 m. Abhazai sudaro 2 
proc. visų Gruzijos gyventojų, 
rusai — 7 proc. Klimatas yra 
subtropinis, paplūdimiai dideli, 
nors akmenuot i . P r a r a d u s 
Krymą, Abhazijos kurortai tapo 

svarbiausios atostogų vietovės. 
Viešbučių statyboje Juodosios 
j ū r o s pakran tėse j au pasi
reiškia Maskvos mero žmona 
(milijardierė). 

Gruzijai a ts iskyrus nuo 
Maskvos, abhazai nutarė prisi
j u n g t i prie Rusijos 1992 m. 
Maskva sudarė sąlygas abha-
ziečiams tapti Rusijos piliečiais, 
aprūp ino juos ginklais ir po 
t rumpų kovų dauguma gruzinų 
persikėlė į Gruziją. Dabartinis 
p rez iden tas Saakashvil i , su 
Amerikos parama, veda dery
bas su Putin atsiskyrimo bylą 
užbaigt i diplomatiniu būdu, 
k i ta ip grasina panaudoti ka
r ines jėgas. Maži susišaudymai 
j a u vyksta. 

Kita provincija, Piet inė 
Osetija, irgi nori prisijungti prie 
Rusijos, prie savo tautiečių. 
Sovietmečiu pravestas tunelis 
susis iekimą t a rp Piet inės ir 
Šiaurinės Osetijos respublikos 
palengvino ir pagyvino. Gink
luoti susirėmimai t a rp pie
tiečių ir gruzinų prasidėjo 1992 
m. Maskvai paremiant oseti
nus , o Gruzijai parūpinant gink
lus pietiečiams. Artima ateitis 
parodys šių trijų problemų 
pabaigą. Gruzijos likimu ypač 
rūpinasi Amerika. 

Trečia sritis, Ajarija, irgi 
bando sumažinti ryšius su Gru
zija. Šios srities gyventojai yra 
gruzinai, bet islamo išpažinėjai. 

Atrodo, kad ajariečiai turi ma
žiausiai galimybių atsiskirti. 

J Kaukazo tautas, į Rusiją ir 
kitas Azijos respublikas filtruo
jasi islamizmas ir jo įvairi para
ma. Rusai, kaip ir amerikiečiai, 
yra laikomi „netikinčiais", t.y. 
— priešais. Visose buvusiose 
respublikose vietiniai gyvento
jai stengiasi mažinti rusų įtaką. 
Rusų kalba stumiama iš kas
dieninio gyvenimo, mokyklų, 
reikalaujama, kad užsilikusieji 
mokytųsi vietinę kalbą. Uzbe
kistane sustabdyta galingiausia 
laida rusų kalba, Ukrainoje 
(vakarų) ribojamos žiniasklai-
dos priemonės rusų kalba, 
boikotuojamos programos TV ir 
spaudoje. 

Religinis gyvenimas, ypač 
pravoslavų bažnyčioje, smar
kiai auga. Svarbūs valstybiniai 
įvykiai neapsieina be religinių 
apeigų, į Rusiją grįžta švenčiau
sios ikonos. Grąžinimo apeigose 
visados aktyviai dalyvauja pats 
prez. Putin. Dar didesnį akty
vumą rodo islamo išpažinėjai. 
Atstatytos visos mečetės ir pris
tatyta tūkstančiai naujų. Vis 
dažnėja priešvalstybiniai išsišo
kimai, vykdomi jaunų islamie-
čių. 

Rusijos žiniasklaidą bando 
mažiau informuoti savo visuo
menę apie daromus nuostolius. 
Tačiau nauja akcija jau pava
dinta „tyliuoju karu". 

VIENYBĖS STOVYKLA — „FRIEDENSGRUND n 

DANUTĖ BINDOKIENE 

Rugpjūčio 14 d. į Šiaulius 
sugrįžo prieš dvi savaites 
Šiaulių vyskupo Eugenijaus 
Bartulio į Lenkiją išlydėta jau
nuolių grupė. Jaunuoliai dvi 
savaites gyveno vokiečių orga
nizuojamoje „Friedensgrund" 
stovykloje, įsikūrusioje Pietų 
Lenkijos mieste Stary Sącz. 

„Friedensgrund" (liet. „tai
kos žemė") — tai Hildesheimo 
vyskupo Josef Homeyer inicia
tyva organizuojama tarptautinė 
ekumenine stovykla. Pirmą 
kartą „Friedensgrund" buvo 
surengta 1990 metais Vokie
tijoje, Bergen Belsene. Pasak 

stovyklautojų, „Friedensgrund" 
— vieta ir laikas atsiprašyti, 
susi taikyti , pažinti vieniems 
kitus, iš arti susipažinti su 
įvairių tautų kultūra, papro
čiais, tradicijomis. Stovykloje 
jaunuoliai iš Lietuvos gyveno, 
dirbo, pramogavo, meldėsi su 
bendraamžiais net iš dešimties 
valstybių: Lietuvos, Lenkijos, 
Vokietijos, Baltarusijos, Ukrai
nos, Rumunijos, Serbijos, Kroa
tijos. Vengrijos ir Bosnijos — 
Hercegovinos. 

„Friedensgrund" stovyklos 
šūkis buvo „Ora et labora". 
Lenkijoje stovyklautojams teko 

kast i rožinio koplytėlių pama
t u s kalnuose. Grupes vadovė 
džiaugėsi , jog būtent da rbas 
juos suvienijo su kitos tautybės 
jaunuol ia i s , padėjo pamirš t i 
kalbos barjerą. 

Nors tvarka buvo griežta, 
nebuvo jokios prievartos Visa 
rėmėsi gera valia, noru prisi
dėti. „Labai patiko tai, kad dar
bas buvo skirtas visiems Ne
buvo jokio skirtumo tarp kuni
go, vienuolio ar pasauliečio. 
Dirbdavom visi kartu. Net sto
vyklos iniciatorius, vyskupas 
Josef Homeyer, darbuodavosi 
k a r t u su mumis", — dalijosi 

savo įspūdžiais grįžusieji. 
Šv. Mišias šioje stovykloje 

ženklino ekumeniškumas. Ypač 
didelį džiaugsmą lietuviams 
suteikė Šiaulių vyskupo E. 
Bartulio dviejų dienų viešnagė 
stovykloje. 

Stovyklautojai ne tik mel
dėsi ir dirbo, bet vyko į Kro
kuvą, aplankė šventojo Tėvo 
gimtinę, plaukiojo upe. skir
iančia Lenkiją nuo Slovakijos. 
Buvusioje Auschwitzo koncen
tracijos stovykloje lankytasi 
susitaikymo, atsiprašymo dva
sia. 
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Pinigai, politika ir rinkimai 
A merikoje vyrauja įsitikinimas, kad 

/ \ neturtingas žmogus, nepaisant jo 
A. JLgabumų ir tinkamumo užimti aukštas 
pareigas valstybės valdžioje, neturi galimybių 
laimėti rinkimų. Išimtis galbūt buvusi 
Abraham Lincoln, kuris — „plikas, kaip 
tilvikas" — visgi patekęs į Baltuosius rūmus ir 
ne tik tapo 16-uoju JAV prezidentu, bet šio 
kraš to istorijon įrašytas labai ryškiomis 
raidėmis. 

Ši taisyklė galioja ne vien kandidatuojan
čiam į prezidento vietą. Kandidatai, pradedant 
norinčiais patekti į Atstovų rūmus, baigiant 
valstijų savivaldybe, miestų merais ir net jų 
tarybos nariais, rinkimų kampanijai išleidžia 
milžiniškas pinigų sumas. Ypač rinkiminė pro
paganda pabrango vadinamame „televizijos 
amžiuje", nes kelios minutės reklamos, paleis
tos į viso krašto (arba bent valstijos) TV 
ekranus, kainuoja didelius pinigus. O kur dar 
plakatai, atsišaukimai, vaišės ir kiti būdai 
prisivilioti balsus? 

Nors iki JAV prezidento rinkimų dar kone 
du mėnesiai, dažnai cituojamos sumos, kurias 
jau išleido respublikonų kandidatas, siekiąs 
antros kadencijos Baltuosiuose rūmuose, 
George W. Bush, ir demokratų parinktasis su 
juo varžytis — John Kerry. Tiesa, ne vien savus 
pinigus kandidatai dosniai švaisto rinkiminei 
kampanijai: visuomet atsiranda rėmėjų, negai-
linčių paramos savo pasirinktam kandidatui. 
Nepaisant tvirtinimų, kad tie pinigai duodami 
„vien iš patriotiškumo ir pasitikėjimo, kad 
remiamas kandidatas yra pats tinkamiausias 
toms pareigoms", bet ir mažas vaikas tokiomis 
kalbomis netikėtų. Kaip sako mūsų liaudies 
patarlė „už dyką ir arklys arklio nekaso". 
Aukotojai turi būdų remiamiesiems priminti, 
kad po rinkimų būtų palankūs jų projektams, 
verslui ar kitiems tikslams. Štai šią savaitę 
Atstovų rūmai nepratęsė automatinių ginklų 
draudimo laikotarpio, galiojusio dešimt metų, o 
prez. George W. Bush „pamiršo jiems priminti 
tai padaryti". Jis taip pat „pamiršo", kad prieš 
ketverius metus, kandidatuodamas į Baltuosius 
rūmus, gan griežtai prieš tuos ginklus pasisakė 

ir, be abejo, taip laimėjo ne vieną balsą. Ar 
dabar Amerikos piliečiai lapkritį anuos prez. 
Bush pažadus ir dabartinį jų sulaužymą taip 
pat pamirš? 

Lietuva taip pat ruošiasi Seimo rinkimams. 
Pastaruoju metu dažnai žiniasklaidoje links
niuojama Darbo partija ir jos vadovas Viktoras 
Uspaskichas. Nors tas „linksniavimas" beveik 
visuomet turi neigiamą atspalvį, bet visgi ir 
partijos vardas, ir jos steigėjo pavardė užsiliks 
piliečių pasąmonėje, iš jos išlįsdama, kai reikės 
atiduoti balsą. Gyvenimo (ir politikos) aksioma 
yra tai , kad su dažnai kartojamu, net ir 
neigiamiausiu, dalyku žmonės ilgainiui 
apsipranta ir jis tampa tarytum „teigiamas". 

Negana to, Darbo partijos vadovas žino, ką 
reiškia gerai suorkestruota rinkiminė kampani
ja ir ja veiksmingai pasinaudoja. Per labai neil
gą laiką Viktoro Uspaskicho ir Darbo partijos 
vardas pasidarė žinomas net toliausiuose Lie
tuvos pakraščiuose. Žmonės, ypač provincijoje, 
linkę tikėti šios partijos (ir vadovo) pažadais, 
neklausinėdami, iš kur jis gaus lėšų tiems 
pažadams įvykdyti. 

O kalbant apie lėšas — jau paskelbta, kiek 
kuris Darbo partijos narys , tuo pačiu ir 
vadovas, turi pinigų. Pasirodo, kad pirmajame 
Darbo partijos kandidatų 30- tuke yra net 
aštuoni milijonieriai, o pats Uspaskichas vertas 
apie 49 milijonų litų! 

Taip ir norisi paklausti: ar gali tokie tur
tuoliai, atsisėdę Lietuvos Respublikos Seime, 
suprasti reikmes eilinio piliečio, ypač vargs
tančio pensininko, daugiavaikės šeimos, pa
vienės moteriškės, auginančios neįgalų vaikelį, 
ligonių, mažažemių provincijos gyventojų, 
bedarbių, studentų, negalinčių užsimokėti už 
mokslą, mokinių, neturinčių už ką nusipirkti 
batų, kad galėtų mokyklą lankyti?.. Ar jie gali 
įsivaizduoti, ką reiškia alkis, šaltas butas, tam
sūs, ilgi žiemos vakarai , kai nėra pinigų 
užsimokėti už elektrą, dujas? 

Nesakome, kad turtingas žmogus nebus 
geras valstybės pareigūnas, bet jam daug 
sunkiau suprasti vargstančio bėdas, o daugelis 
net nesistengia tai padaryti. 
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Tvarkdariai fSargeant at arms) išrinkti atsto
vauti visoms penkioms apygardoms: Paul Moore, 
86 kuopa; Mildred Jagiella, 82 kuopa; Chris-
topher Schroder. 110 kuopa; Eugene Ziurys. Jr . 6 
kuopa. 

Rezoliucijų komisiją sudarė: Teresė Strolia. 
157 kuopa, Lemont, IL; garbės narė Elinor 
Sluzas, 96 kuopa, Dayton, OH; Bernice Aviža, 
136 kuopa, Hudson-Mohavvhk, NY; seselė vie
nuolė Janine Golubickis, 82 kuopa, Gary, IN. 

Aukų-sveikinimų komitetą sudarė: Dianne 
Drumstas, Irene Ozalis ir Lillian Greymas, visos 
iš 3 kuopos, Philadelphia, PA; Sofija Šakalys, 103 
kuopa, Providence. RI; seselė vienuolė Johanna 
Shainauskas, 112 kuopa, Chicago, IL. 

Seimo parlamentarinės eigos patarėjas — 
VValter Svekla, 3 kuopa, Philadelphia, PA. 

Mandatų komitetą sudarė: Catherine Nakro-
sis, 90 kuopa, Kearny, NJ; Antoinette Sakai, 152 
kuopa. Eastern Long Island, NY; Georgiana 
Macke, 157 kuopa Lemont, IL; Lee Moore, 86 
kuopa, DuBois, PA. 

C. V. pirmininkė Agnės Mickunas, atliko išsa
mų praėjusių metų organizacijos veiklos prane
šimą. 

Iždininkė Elena Nakrošis tiksliai apibūdino 
organizacijos iždą: pasiūlė biudžetą 2004—2005 

m. veiklos metams, kuris buvo delegatų priimtas. 
Seimą žodžiu sveikino prelatas Al Contons, 

pirmininkas Lietuvos Romos katalikų, kunigų 
sąjungos Amerikoje (Lithuanian Roman Gatholic 
Priests League in America) ir seselė vienuolė M. 
Jan ine Golubickis. kazimieriečių vienuolių 
vardu. Raštiški sveikinimai gauti iš: JAV prezi
dento George W. Bush, James E McGreevey, 
New Jersey valstijos gubernatoriaus: LR amba
sadoriaus JAV V. Ušacko; Vilniaus arkivyskupo 
kardinolo Juozo A. Bačkio; vysk. emeritus 
Pauliaus Baltakio; kun. James J. Reilly, Our 
Lady of Sorrows Romos katalikų bažnyčios New 
Jersey administratoriaus; Šv. Kazimiero 
popiežinės kolegijos rektoriaus prelato Algimanto 
Bar tkaus ; Algirdo V. Matulionio, president, 
„Viltis, Inc.", „Dirvos" savaitraščio leidyklos; kun. 
Roberto Salasevičiaus, Šv. Juozapo seminarijos 
Vilniuje rektoriaus; Donald S. Petraitis, MIC, 
tėvų marijonų kongregacijos provincijolo; 
Lithuanian American Roman Catholic Women's 
Alliance, Dale Vaikutis-Murray; seselės vien
uolės Immacula Wendt, vyr. generalinės kazi-
mierietės; Nijolės Balčiūnas, pirmininkes Šiaurės 
Amerikos Lietuvių ateitininkų taryba „Ateitis"; 
garbės konsulo Nevv York Mindaugo Butkaus: 

Bus daug i au 

„Vyčiukai" po ekskursijos aplanke Amerikos 
Laisves statulos davimą 

Ta proga jie pasipuošt- „karūnomis", panašiomis \ 
R..Iuškaite«i-Švobienės nuofr 
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MŪSŲ ŠEIMOSE ttft 
ILGAAMŽIAI LIETUVIAI 

Sakoma, kad lietuvių tauta 
išaugusi iš „tvirtų šak
nų", todėl lietuviai ilgai 

gyvena, yra veiklus ir judrūs. 
Tai galima spręsti ir iš lietuvių, 

ančių Šv. Šeimos Viloje 
(Holy Family Villa), Lemont, IL. 

m. rugpjūčio 25 d. šiuose 
globos namuose gyveno trys 
šimtamečiai, dešimt sulauku

sių 90 metų ir septyni, pasiekę 
80-metį amžių. 

Apie Ona Stravinskienę, 
sulaukusią 109 m., jau buvo 
„Drauge" išspausdintas atski
ras straipsnelis. 

Elena Zelba sulaukė 100 
metų, bet po kelių dienų — rug
pjūčio 29 d., iškeliavo į Amži
nybę. 

Marija Longytė-Macevičienė 
peržengė 100 metų slenkstį per
nai. Gimusi Latvijoje 1903 m. 
gegužes 22 d., su tėvais išvyko į 
Rusiją, kai jai buvo 5-eri. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
šeima grįžo į tėvynę. Marija 
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune, vėliau dirbo 
valstybinėje įstaigoje. Už Bro-
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Seselės kazimierietės dainomis ir gražiais linkėjimais pasveikino 109 m. sulaukusią Oną Stravinskienę. 

niaus Macevičiaus ištekėjo 
1927 m. ir susilaukė dviejų 
vaikų — sūnaus Algio ir dukros 
Vitos. 

Į JAV atvyko 1949 m. ir gy-
_veno Čikagos apylinkėse. Buvo 
labai veikli Lietuvos Dukterų ir 
kitose labdaros organizacijose. 
Lietuvos Dukterys atvyko į Šv. 
Šeimos Vilą, pasveikinti ją 100 
metų gimtadienio proga. 

Viloje gyvena taip pat kun. 
Jonas Velutis, jau sulaukęs 
daugiau kaip 90 metų. Kunigu 
įšventintas Lietuvoje, po II 
pasaulinio karo atvyko į JAV, 
darbavosi Šv. Petro ir Povile 
parapijoje," vėliau St. Christina 
parapijoje. Buvo Čikagos Mote
rų susivienijimo kapelionas. 
Yra parašęs ir išleidęs knygą. 

Kun. Velutis mėgsta skai
tyti, žiūrėti televizijos, tebe-
aukoja Mišias ir daug meldžia
si. 

Gyvenimas vyresniems 
žmonėms gali būti ir palaima, 
bet kar tu ir iššūkis. Stipriausi 
paprastai yra tie, kurie visą 
gyvenimą praleido dirbdami, 
buvo veiklūs ir nesivaikė pa
togumų. Jų palaima plaukia iš 
tikėjimo, meilės šeimai ir 
artimiesiems, o taip pat iš gyve
namosios aplinkos, kur juos 
supa ir globoja pasišventę 
asmenys. Tiek lietuviams, tiek 
ir kitų tautybių žmonėms, labai 
svarbu neprarasti ryšio su savo 
kultūra, kalba. Tas ryšys sutei
kia džiaugsmą, ir prailgina 
gyvenimą. 

Dalis „Lietuvių klubui" priklausančių Šv. Šeimos Vilos gyventojų. 

Marija Macevičienė pavargo, švęsdama savo 100-ąjį gimtadienį ir, nors mylinčios šeimos apsupta, užsnūdo... 

PRASMINGA VEDYBŲ 
SUKAKTIS 
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Salomėjos ir Kazimiero Daulių 
vaikai, atsidėkodami tėveliams, 
kurie juos ta ip gražiai vedė 
lietuvišku keliu, ir juos pagerb
dami, 45 metų vedybų sukak-

proga suruošė puikias 

I Švč. M. Marijos Nekalto 
dėjimo parapijos salę 

Brighton Park, Čikagoje) atvy-
nus Vitas su žmona Audra 

Kubiliūte) ir vaikučiais, susi-
: žus būrys jų draugų 

artimųjų. Kun. Jaunius 

Kelpšas sukalbėjo tai progai 
pritaikytą maldą ir visi svečiai 
— „į sukaktuvininkų sveikatą" 
— pakėlė taurelę šampano. 

Visi linkėjome Salomėjai ir 
Kazimierui Dauliams ilgų, ilgų 
metų ir sulaukti auksinio vedy
bų jubiliejaus. 

Vaišės buvo tikrai puikios! 
Netrukus atvyko Stasė Jagmi-
nienė su savo „Tėviškės" kape
los muzikantais: prasidėjo dai
nos ir šokiai. Pirmiausia į salės 
vidurį šokti išėjo sukaktu
vininkai Salomėja ir Kaži-

Grįžo iš ilgos viešnagės Lietuvoje 

Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Bright< - 0 metų sukakties proga iškilm
ei pne altoriaus tradicines aukas. Iš kairės: Salomėja Daulienė, marti Audra, Kazimieras 

Jono Kuprio nuotrauka. 

Kazimieras ir Salomėja Dauliai savo vedybų 45 m. jubiliejaus šventėje. 

mieras, paskui įsijungė ir sve
čiai, o Salomėja, kaip vijurkas, 
sukosi ir šoko su savo atžalynu! 
Buvo labai linksma. Beje, 
Salomėja taip pat yra labai 
veikli — jau daug metų 
vadovauja Brighton Park 
apylinkės Lietuvių Bendruo
menei, kaip jos pirmininkė, 
daug gerų darbų atlieka ir Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijai, ruošdama jos 
paramai pietus bei ki tus 
renginius. 

Visi džiaugėmės kartu su 
S. ir K. Dauliais, kad Dievas 
leido jiems sulaukti tokio 
gražaus jubiliejaus. Sūnus 
Vitas parodė skaidres iš savo 
tėvų gyvenimo. Kaip ir mums 
visiems, po Antrojo pasaulinio 
karo atvykusiems į šį kraštą, 
pradžia buvo nelengva, bet 
ilgainiui viskas gerai susi
klostė. 

Tad linkime jiems laimin
gai gyventi dar šimtą metų! 

Stasė Višč iuvienė 

Nors Indrė ir dr. Donatas Tijūnėliai 
vestuvių sukaktuves ruošėsi švęsti 
š.m. liepos 7 d., bet jau iš anksto — 
liepos 4 d. — jiems suteikta graži 
dovanėlė: šeimoje gimė anūkė Maja 
Kristina. Nuotraukoje — Indrė ir 
Donatas su aštuoniais vaikaičiais — 
iš kairės: Audra Siliūnaitė, Elytė 
McCarthy, Maja Vcrachtert, Matas 
McCarthy, Daiva Siliūnaitė, Paulius 
Siliunas. Aleksas Siliunas ir Erikas 
McCarthy. Jq tėveliai yra Daina ir 
dr. Donatas Siliunai, dr. Rasa ir dr. 
Patrick McCarthy, Nida IT Michael 
Vcrachtert. 

„Amerikos lietuvio" leidė
jas Bronius Abrutis sugrįžo iš 
Lietuvos, kur praleido daugiau 
negu 3 mėnesius. Jis į tėvynę 
pajudėjo gegužės 7 d., kai gavo 
žinią, kad Šateikių kaime, 
netoli Plungės, mirė jo mama 
Bronė. Reikėjo labai skubėti, 
nors po poros dienų čia laukė 
šio savaitraščio 4 metų sukak
ties minėjimas. Tačiau vietoj 
tos džiugios šventės, čia Mar-
ąuette Parko Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje buvo užsa
kytos mišios už mirusios vėlę. 

Vėliau į Lietuvą išvyko ir 
Br. Abručio žmona Sandra su 
jų sūnumi, 6 m. Karoliu ir jau 
prie 3 metų artėjančiu Deivydu. 
Bronius tvarkė savus reikalus 
Šateikiuose, o Sandra su ber
niukais nemažai laiko praleido 
savo gimtinėje, Mažeikiuose. 

Tik prieš grįžimą į namus, 
rugpjūčio mėnesio viduryje, visi 
keturi buvo išvykę savaitės 
laiko turist inei kelionei į 
Turkiją. Kaip sakė, kad šiuo 
metu atostogavimas Turkijoje 
Lietuvos gyventojų tarpe yra 

labai populiarus, nes toje šalyje 
yra pačios pigiausios kainos, o 
kraštas gražus ir vertas dėmesio. 

Rugpjūčio 20 d. vakare Br. 
Abrutis į neseniai įsigytą namą 
Palos Hills rajone buvo sukvie
tęs savaitraščio darbuotojus, 
kurie sėkmingai sugebėjo laiku 
išleisti laikraštį , kuomet j i s 
tvarkė savo reikalus Lietuvoje. 

Čia jis visus pavaišino, 
padėkojo už gerai atliktą darbą, 
plačiai papasakojo apie gyve
nimą tėvynėje ir Turkijoje, o 
savaitraščio pagrindinė ben
dradarbė Vita Malinauskienė ir 
Giedrė Elekšytė sugrįžusiam 
leidėjui įteikė didelį šaržinį 
portretą. 

E. Š u l a i t i s 

Bronius Abrutis su žmona Sandra ir sūneliais Karoliu bei Deivydu. 
E. Šulaičio nuotr. 

JAV LB K r a š t o v a l d y b o s 
Soc ia l in ių re ika lų t a r y b a 

Ruošia: A ldona Š m u l k š t i e n ė 
2 7 1 1 We$t 71 Stree t , 
Chicago IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax . 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

SVEIKATA IR SAVARANKIŠKUMAS 
( t ę s inys ) 
Mayo kl inikų knygelėje 

„Your Independence" kalba
ma ir apie mitybą. Jų sveikos 
mitybos p i ramidės („Mayo 
Clinic Healthy vveight pyra-
mid") centre įrašyta „kas
dieninis fizinis aktyvumas". 
Piramidė susideda iš trijų ne 
vienodo didumo trečdalių. 
Pa t s didžiausias trečdalis , 
piramidės pagrindas, skirtas 
vaisiams ir daržovėms, kurių 
valgymas neapribotas (unlimi-
ted), bet pa tar iama mažiau
siai bent 3 ka r tus per dieną 
valgyti vaisių ir 4 ka r tus — 
daržovių. Antrasis , mažesnis 
trečdalis, turi 2 dalis: 1. anglia
vandeniai — kaip visų grudų 
duona ir visų grūdų gaminiai, 
pa t a r i ama nuo 4—8 kar tų 
(„servings") per dieną, o mo
šos ir pieno produktai, nuo 3 
iki 7 kartų („servings") per 
dieną. (Žinoma, liesa mėsa. 

žuvis, k iauš in ių ba l tyma i , 
neriebus sūris , varškė , jogur-
tai, pienas ir t.t) P i ramidės 
v i ršaus t rečdal i s y r a p a t s 
mažiausias. J i s irgi susideda 
iš 2—jų dalių: 1. r iebalinis 
maistas (futs) 3—5 k a r t u s 
(„servings") per dieną. (Pira
midėje parodyti r iešutai) . Ži
noma, reikia vengti . .satura-
ted" ir „ t ransfa ts" ir 2. pat i 
piramidės v i ršūnė skir ta sal
dumynams („sweets"), tik iki 
75 kalorijų per dieną! 

Valgan t sveiką mais tą , 
apsiginama nuo daugelio ligų. 
Knygelėje i š v a r d i n a m a visa 
eilė to sveiko mais to , daug 
žuvų ir aliejų turinčių mega 
— 3 riebalų, kurie žmogui yra 
reikalingi. Aprašoma eilė rie
balų, kurių reikia vengti. Pa
tar iama, perkan t maistą, įsi
skaityti į jo sudėties lentelę, 
kad būtų žinoma, kas perka
ma. Pa ta r i ama vengti per

d i rb tų mėsos gamin ių 
(„proussed meats") , k a i p 
dešre l ių , l aš inukų , įvairios 
pjaustytos mėsos pakeliuose 
(„cold euts") ir t.t. 

Išvada: valgyti daugiau 
augal in io mais to: daržovių, 
vaisių, visų grūdų gaminių. 
S u m a ž i n t i raudonos mėsos 
naudojimą, jos vieton pasiren
k a n t gaminius iš sojos („soy 
protein"), turinčius mažai rie
balų (mažiau negu 3 g r a m u s 
vienai porcijai („serving"). 

Knygelėje rašoma ir apie 
cukraligę turinčių mitybą, vita
minus, skaidulius („fiber") ir pan. 

Toliau knygelėje rašoma apie 
pagalbines priemones kasdieni
n i ame gyvenime, pagelbstin-
čias išlaikyti savarankiškumą 
ir nepriklausomumą nuo kitų. 

Sens tan t įvyksta pasikei
t imai regėjime, klausoje ir 
judesiuose. Bet yra daug pa
galbinių priemonių, kurios 
palengvina gyvenimą, prade
d a n t nuo įrankių a ts idaryt i 
s t ik l a in ius ir ska rd inė l e s , 
baigiant vaikščiojimą paleng
vinančiomis priemonėmis. Jų 
galima rast i „Medical Supply 
Houses" , va is t inėse , k a t a 
loguose, interneto t inklapiuo-
se, fizinės terapijos skyriuose 
ligoninėse ir net k rau tuvėse . 

B u s d a u g i a u 



ŠVENTE SU RUDENS 
NUOJAUTA 

D R A U G A S , 2004 m. rugsėjo 18 d., š e š t ad ien i s 

VIENAS DANGUS - VIENAS PASAULIS 

LIBERTAS KLIMKA 

Greiti mūsų vasarėlės 
žingsniai... O štai jau ir 
pirmoji rudens nuotaika 

nuspalvinta šventė - šv. Balt
ramiejus, Baltrus, rugpjūčio 
24-oji. Kaime nuo seno ji žino
ma kaip Gandrų išlėkimo diena. 
Šie metai gandrams buvo geri, -
ne viename lizde teko matyti po 
tris ar net keturis gandriukus. 
Susipulkavę rugienose, pamokę 
jauniklius, apsuks gandrai ratą 
kitą aplink gimtąjį kaimą ir... 
tolyn, tolyn. Tik Pajūryje jų 
pulkai dar kiek užtruks. O 
nuskristi turi neįtikėtinai toli, 
pasiekti net Nilo aukštupius, 
pietinę Afrikos dalį. Todėl taip 
anksti ir susiruošia į kelionę. 
Pirmieji iš visų migruojančių 
Lietuvos paukščių. 

Palikdami gimtinę, gandrai 
„išsineša" pavakarius, kurių 
šeimininkė nuo Baltramiejaus 
saviškiams jau neberuošia, nes 
diena sutrumpėjo, o sunkių 
darbų - sumažėjo. Atsisveikini
mo su gandrais diena užbaigia 
vieną kasmetinį laiko tarpsnį, 
kuris senovėje buvo reikšmin
gas sudarant žemdirbiškąjį 
kalendorių, paremtą fenologi
niais reiškiniais. J u k sakoma: 
„Lyg Baltramiejaus bręsta, po 
Baltramiejaus vysta". Iš to, 
tikėtina, kilęs ir gandro kaip 
ypatingo paukščio sureikšmini
mas. O Dzūkijoje merginos 
paburdavo, ar gandras iškeliau
damas „neišneš" ir jų dalios. 
Savo ateitį spėdavo taip: kur 
nors ražienose iškas duobutę ir 
stebės kas joje po dienos - kitos 
atsiras. Jei voras tinklą ten nu
aus - ištekės už turčiaus, jei skurz-
dėlytė ropinės - už varguolio... 

Apie kokį nepritapusį vieni
šių ar senbernį kaime taip saky
davo: -Vaikšto kain eandras DO 
Balramiejaus". Išties po šios 
dienos, neišskridę palieka tik 
sužaloti ar ligoti paukščiai. Ir 
žmonių malonė, ar sulauks jie 
pavasario. Keliaujant po Lie
tuvą ne kartą yra tekę matyti 
kartu su gyvuliukais tvarte 
žiemojantį ir gandrą. 

Jeigu rugpjūčio 24-oji būtų 
lietinga, tai pagal senolių paste
bėjimus, šiemet neverta tikėtis 
sauso rudens. Po Baltraus jau 
niekas bičių nebekopinėja, -
medunešis baigėsi. Gražią Med-
kopio šventę j au ne pirmus 
metus surengia Aukštaitijos 
nacionalinis parkas. Gausiai į 
šventę prie Stripeikių bitinin
kystės muziejaus susirinkę 
žiūrovai pamatė teatralizuotas 
senovines apeigas, pagerbiant 
bičių mitinius globėjus Austėją 
ir Bubilą, klausėsi nuotaikingų 
kaimo kapelos polkų ir valsų, ir, 
žinia, palaižė ką tik išsukto 
medaus iš liepinio kaušo. Pras
minga ir įdomi tokia šventė; 
tęsianti mūsų krašto senąsias 

bitininkystės tradicijas. 
Senovėje ir kerdžius būdavo 

samdomas t ik iki šv. Balt
ramiejaus: po šios dienos galvi
jai ganytis paleidžiami laisvai, 
nes javų plotuose palikusios tik 
ražienos. Apie šį metą seniau 
kaime būdavo pjaunamos avys. 
Kad kailis tvirtesnis, kailinukai 
neišsišertų, ilgiau nešiotųsi, 
reikėdavo sulaukti mėnulio 
senugalio. Veislei gi palikdavo 
avinukus, atsivestus per jau
natį. Beje, ir šventojo kankinio 
Balramiejaus simbolinis žen
klas yra peilis, mat jam neiš
sižadant tikėjimo, buvo gyvam 
nunerta oda. Tokių sutapimų 
mūsų liaudiškame kalendoriuje 
ras tume ne vieną. Kitaip ir 
negali būti: sureikšminamos tos 
dienos, kurios svarbios tradi
cinei gyvensenai ir pasižymi 
virsmais gamtoje. Kaip tas gan
drų išskridimas iš Lietuvos... 

Šventojo ženklas asocijuo
jasi su šiurpiu viduramžių isto
rijos įvykiu, žinomu Baltramie
jaus nakties vardu. Prancūzijoje 
1572 m. įvyko hugenotų - taip 
buvo vadinami Kalvino pasekė
jai evangelikai reformatai -
žudynės. Krikščionys su įniršiu 
pjovė k i tus krikščionis, savo 
tautiečius. Daugiausia aukų 
buvo amatininkų, kitų mieste
lėnų tarpe. Neišvengė tragiš
kos lemties ir didikai hugenotai, 
sukviesti į Navaros karaliaus 
Henriko ir karalienės sesers 
Margaritos vestuves. Tūkstan
čiai žuvusių, tūkstančiai išbė
gusių iš šalies. Pabėgėliai ama
tininkai įsikūrė gretimose val
stybėse, sustiprino jų ekono
minį potencialą. Taip Šveicari
joje a ts i rado ją išgarsinusi 
laikrodininkystė. Baltramiejaus 
naktis - gėdingas Europos isto
rijos puslapis. Deja, žmonija ma
žai tepasimoko iš savo istorijos: 
ir mūsų dienomis kyla kruvini 
religiniai bei etniniai konfliktai. 

Lietuvos miestuose šv. Bal-
. t ramiejaus šventė turi visai 
kitokią istorinę atmintį. Jos 
išvakarėse Vilniuje 1595 m. 
įsikūrė pirmieji amatų cechai; 
šv. Baltramiejus mūsuose tapo 
amat ininkų globėju. Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Aleksan
dras pirmutinį patvirtino auk
sakalių cecho statutą. Netrukus 
įsisteigė siuvėjų, po to bendras 
— kalvių, šaltkalvių ir katilių 
cechas. Dar kiek vėliau 
odininkų, batsiuvių, kepurinin-
kų, balnių ir šikšnių, audėjų, 
stalių, mūrininkų, dailidžių, 
liejikų, salyklininkų, aludarių, 
mėsininkų, druskių, chirurgų ir 
barzdaskučių cechai. XVII 
amžiaus pradžioje sostinėje 
veikė 25 cechai, jungiantys 44 
specialybių meistrus. Antroje 
to amžiaus pusėje, nepaisant 
nuniokojusio krašto ūkį karo, 
cechų skaičius išaugo iki 36, 
specialybių iki 73. XDC a. 

viduryje Vilniaus cechų skaičius 
padidėjo net iki 62, nes leista 
juos steigti ir žydų ama
t in inkams. Kūrėsi cechai ir 
ki tuose Lietuvos miestuose. 
Lietuvoje cechai veikė iki 1893 
metų, - ilgiausiai Europoje. 

Keturis šimtus metų cechų 
tradicijos diktavo Vilniaus 
gyvenimo ritmą. Miesto šventes 
ir renginius labai papuošdavo 
cechų meistrų eisenos su vėlia
vomis, ginklais, būgnais. Į eilę 
cechai rikiuodavosi pagal savo 
įsikūrimo metus; to būdavo 
griežtai paisoma, net iki kon
fliktų. Be privilegijų, cechai 
turėjo ir įsipareigojimų miestui. 
Svarbiausias jų - su ginklu 
rankose ginti jo laisvę. Kilus 
užpuolimo pavojui, amatinin
kai, ginkluoti muškietomis ir 
šal taisiais ginklais, privalėjo 
užimti kovos pozicijas an t 
miesto sienų. Kiekvienas cechas 
turėdavo dar ir patranką. Tad 
kariniai mokymai cechų meis
t r ams ir pameistriams būdavo 
privalomi. 

Šv. Baltramiejaus diena 
nuo pirmojo cecho įkūrimo 
datos buvo laikoma svarbiausia 
amatų švente. Tądien renkami 
ir cechų seniūnai. Jų būdavę 
trys; stengtasi išrinkti skirtingų 
tautybių. Kiekvienas seniūnas 
turėdavo po raktą nuo trijomis 
spynomis rakinamos kasos 
skrynios. Ši gi laikoma cecho 
nar ių susirinkimų namuose. 
Kas metų ketvirt is meistrai 
būdavo sukviečiami aptarti ben
drų reikalų. Šie susirinkimai 
vykdavo pagal tam tikrą tvarką, 
reglamentuotą statutuose. J ie 
prasidėdavo pagal rotušės 
laikrodžio dūžį pirmą valandą. 
Kas ateitų pavėlavęs, kai jau 
atverta dėžutė su karališkąja 
cecho privilegija, mokės ketvirtį 
vaško akmens. Tokia pat bauda 
ir tam, kas ateis į susirinkimą 
ginkluotas. Griežtai kiekvie
nam nariui nurodyta ir vieta 
prie stalo: šalia seniūnų sės
davosi didžiausią stažą turintys 
meistrai, toliausiai - pameis
triai. Šiems prisakyta alkūnė
mis stalo neramstyti ir kojomis 
nekinkuoti. Susirinkimai baig
davosi alaus ar midaus vaišė
mis, tačiau labai saikingomis, 
kaip tai dera garbingiems mies
telėnams. 

Vilniaus istorikai žino dau
gelio cechų susirinkimų namų 
vietas. Tačiau tik audėjų cecho 
namas Rūdininkų gatvėje Nr. 
13 vienintelis per ilgus šimt
mečius išlaikė nepakitusią 
planinę struktūrą ir net XVII a. 
sieninę tapybą pagrindinėje 
menėje. Dabar name įsikūrusi 
Valstybinė paminklosaugos ko
misija. Prasminga būtų atgai
vinti cechų šventes, pratęsiant 
senojo Vilniaus, visais laikais 
garsėjusio auksarankiais meis
trais , tradicijas. 

DĖMESIO PLC NARIAI 

Pasaulio lietuvių centras yra inkorporuotas, kaip lietuvybės ir kultūros centras. Mes, to cen
tro nariai, negalime pritarti sporto centro plėtimui. „Statyti sporto salę ir sceną kainuos 1.6 

mln. dolerių", — sakė Donatas Siliūnas, PLC Jaunimo rūmų projekto komiteto pirmininkas. 
Jeigu dar pridėsime 20-30 proc. prie šitos sumos, tai gal ir turėsime tikroviškesnę kainą už pas
tatą ir mašinų pastatymo aikštės plėtimą. 

Tarybos paskirtis turi būti visuomenės narių naudai, o ne vienai grupei — ar tai būtų spor
to ar kita. 

Jau dabar PLC sunkiai finansiškai išsiverčia. Bingo įneša didžiausias pajamas centro išlai
kymui, bet ir čia pinigai mažėja. 

Pirmieji aukotojai ir butų pirkėjai Pasaulio lietuvių centre įnešė lėšų centro pirkimui, o da
bar jų nebereikia ir butų savininkai bus su šia statyba nuskriausti, arba jų teisės susiaurinamos. 

J au turime sporto salę su scena (Lietuvių fondo salė). Jei turim vieną, antros nereikia, 
turėtų užtekti. Jau dabar nėra pakankamai vietų mašinoms statyti , o su šiuo pastatu vietų dar 
sumažės. Nauja aikštė mašinoms statyti sunaikins butų savininkų daržus ir išdraskys PLC 
grožį. Kiek sykių žmonės, atvažiavę į centrą, skundėsi, kad nėra kur automobilį pastatyti. Ši 
problema dar pablogės. 

Skolintis pinigus, vartojant PLC užstatu, mes nesutinkam. Paskolos mūsų centrą nuskan
dins. Viską prarasim, ne tik sporto salę, patį centrą, o mūsų butų gyventojai — savo gyvenamą
sias vietas. 

Gintas Saulis , Roma, Virgius Norkus , Irena, Arūnas Draugel is 

P.S. Kai gausite iš PLC balso įgaliojimus (vote proxy), siųskite pasirašytus lapus šiuo adresu: 
Gintautas Saulis, 1004 VVellington Ave, Libertyville, Illinois 60048. 

RIČARDAS ŠILEIKA 

Ok, toji Europos Sąjunga! 
Suteikianti neišvengia
mų progų bendrystei. 

Štai ir šiuosyk. ES programos 
„Jaunimas" projekto dalyviai 
įsikūrė Lietuvos nuostabaus 
gamtovaizdžio Kuršių Nerijos 
Neringos miesto prieglobstyje. 
Čia visiems gryno oro, smėlio, 
vėjų ir giedros nuotaikos nesti
go. Projekto vadovė Irma 
Dudėnienė rūpestingai ir atsa
kingai suko bendrabūvio kal
varatą. Visos šios malonios 
suirutės organizatorius - Vil
niaus statybos ir dizaino kolegi
ja. Svarbiausia (svaigiausia) 
projekto idėja - aitvarai. Ne, ne 
tie, kurie nežinia kokiais 
būdais velka turtus. Bet tie, 
kuriems reikalinga vien dan
gaus karalystė. 

Žiū, Taikos gatvės Vilniaus 
dailės akademijos „rezidenci
jos" erdviame kieme virte virė 
aitvarų gamyba. Ant skraiduo
lių nugarų ir šonų buvo tapomi 
archajiniai simboliai ir elemen
tai. Tai meniniai aitvarai. Jų 
darybos subtilybių visus mokė 
Vilniaus statybos ir dizaino 
kolegijos dėstytojas, daili
ninkas Gitenis Umbrasas. Jis 
šiuos dangaus „gyvūnus" gami
na nuo 1988 metų. Anot jo, ait-
varystė yra iš trijų dalių: pats 
aitvaras - tai siela danguje. Jį 
paleidęs žmogus - tai kūnas 
žemėje. Ir juodu rišantis siūlas 
yra gyvastingumą palaikanti 
energija. 

Kūrybinės-praktinės jauni
mo stovyklos „Vienas dangus -
vienas pasaulis" dvidešimt šeši 
dalyviai ne tik beatodairiškai 
plušo. Kiekviena diena buvo 
apsti įdomios patirties ir 
įspūdžių. Ispanų, italų, ir slo
vakų jaunuoliai demonstravo 
savo šalies kultūros programas, 
kurias sudarė ne tik dainos, 
šokiai ir žaidimai, bet ir 
nacionaliniai valgiai. Stovyk
lautojai aplankė Tomo Mano 
namą muziejų Nidoje, kuršių 
laivų kurėnų ir senųjų krikštų 
renovatorių Eduardą Jonušą. 
Taip pat senąsias Nidos kapi
nes, Pilkąsias kopas ir Juod
krantę. Tai kuo glaudžiausiai 
siejosi su esminėmis projekto 
temomis: paveldo apsauga ir 
Europos pažinimu, ypatingu 
dėmesiu seniesiems ženklams 
ir simboliams. Visų devynių 

Akimirkos iš kūrybinės-praktinės jaunimo stovyklos Nidoje. 

stovyklamečio dienų impresijas 
ir ekspresijas filmavo ir foto
grafavo Statybos ir dizaino ko
legijos studentas Simas Matu
lis. Jis podraug su moksladrau-
ge Paule Čyžaite leido kasdieni
nį sienlaikraštį, kuriame fiksavo 
visutėlį kūrybos ir darbo eismą. 

O Nidos gyventojams ir 
svečiams stovyklos uždarymo 
dieną buvo surengta įspūdin
giausia aitvarų fiesta - paroda 
dangaus fone. Vėjas turėjo rim
to ir atsakingo darbo: reikalin
game aukštyje virš Parnidžio 

kopos išlaikyti dvi dešimtis ir 
dar kelis lengvakūnius, senąja 
simbolika paženkl intus ait
varus. Dešimtį aitvaru dangun 
palydėjo patys stovyklautojai. O 
dar tiek - prie jų entuziastingai 
prisijungę aitvarininkai iš kitų 
miestų, taip pat Vilniaus dailės 
akedemijos studentai. O ben
dromis pastangomis padirbin
tas lakštas su Nidos herbo 
atributika nuo Parnidžio kopos 
dangumi atvesdintas į miesto 
centrą ir dovanotas Neringos 
savivaldybės Švietimo, kultūros 

Simo Matulio nuotraukos. 

ir sporto skyriaus vedėjui Na
rūnui Lendraičiui. Debesims 
asistavusius aitvarus su ant nu
garų nupieštais krikštais, žvaigž
dėmis, vaivorykšte, voratink
liais ar medžių grafika lydėjo 
čionykščių dvasių kariuomenė. 
Projekto „Vienas dangus - vienas 
pasaul is" vyksmo fotoparoda 
surengta miesto kultūros ir turiz
mo informacijos centre „Agila" 
ekspozicijų salėje. Ši paroda 
vėliau keliaus į dalyvių gim
tąsias šalis - Ispaniją, Italiją, 
Slovakiją. 

AMŽINUMAS AKMENS KRISLE 

Pailsėję, atsipūtę, gaivaus 
oro įkvėpę vėl grįžtame 
prie įprasto gyvenimo rit

mo. Baigėsi ir vasaros projektai, 
koncertai, įvairūs renginiai. Ru
duo žengia apsigobęs dar
bymečio skraiste. 

Rugpjūčio pabaigoje baigėsi 
tarptautinis granito skulptorių 
simpoziumas, vykęs Kauno 
priemiestyje - Fredoje. Čia visą 
mėnesį darbavosi penki daili
ninkai iš Prancūzijos, Italijos, 
Ispanijos ir Lietuvos, kūrę 

skulptūras iš granito. Akmuo 
visada simbolizavo amžinumą, 
patvarumą. Amžinos ir pras
mės, kurias siekė a tskle is t i 
skulptoriai. Todėl, džiugu, kad 
šie skulptūriniai akcentai nebus 
išvežti, o juos ruošiamasi palik
ti Fredoje, kaip dekoratyvinius 
miestelio elementus. 

Nors visą rugpjūtį darba-
vęsi, dailininkai, ypač svečiai iš 
užsienio, pripratę simpoziumuo
se kurti publikos akivaizdoje, 
pasigedo jiems įprasto žmonių 

susidomėjimo, simpoziumo pa
baigtuvių iškilmėse jo netrūko. 
Aikštelėje po medžiais, kur 
išsirikiavo jau užbaigti darbai, 
būriavosi dailininkų kolegos, 
rėmėjai, žurnalistai, meno my
lėtojai ir šiaip smalsus žmonės. 

Simpoziumo organizatorė 
skulptorė Virginija Babušytė -
Venckūnienė pasidžiaugė, kad 
šis renginys turi ateitį, o dai
lininkai iš užsienio liko paten
kinti turėję puikia galimybe ne 
tik kurti , bet ir •• nsi-

Akmens skulptūros šią vasarą ITkmen"" 

pažinti su Lietuva. 
Granito skulptūras Fredoje 

kalė Remigio Davila iš Ispa
nijos, prancūzas Yan Liebard, 
italas Liuciano Dionisi. vilnie
tis Vytenis Antanavičius ir 
kaunietė Virginija Babušytė-
Venckūnienė. 

Simpoziumo kuratorius 
menotyrininkas Algis Užda
vinys ištisą mėnesį stebėjo 
ku r in ių gimimo eigą ir pasi
džiaugė, kad visos skulptūros 
sudaro vieninga visumą savo 
medžiaga ir stilistika. Yan 
Liebard „Ievos gimimas" vra 
aliuzija į akmens amžiaus 
laikus, bylojanti apie Didžiosios 
deivės Motinos gimdančių įsčių 
galią. Liuciano Dionisi „Greka" 
- tai ir graikiško ornamento 
motyvas , r žalčio simbolis, ir 
labirinto struktūra, ir amžinoji 
spirale „Dviese", kurią 

ldin» Vytenis Antana
vičius, byloja apie viena kitą 
papildančias priešybes. Virgi 

simbolių 
ika, kalbanti, kad k 

na išore slepia vidų Remigio 
-vajo-

Mrsi muzikos instrumen-
kurio viršūnę užbaigia 

techninės elektros stulpų dėta
is j kontrastas primena 

harmonijos ilgesį, idealų ir 
bės susidūrimą, neatsargu 
.-arijos k 

Milda Kaminsk ienė 
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Siūlo darbą 

SIŪLOME D A R B U S ! 

Gail. seserų padėjėjoms 

kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 

gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 

Kreiptis: 

A L L C A R E 

Employment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
To provide in-home care to the el-
deriy. P/T, F/T. come-go, live-in. 

Mušt speak English, have work per-
mit. drivers license and car. 

Comfort Keepers 847-215-8103. 

CAREGIVERS INTERNATIONAL 
AGENCY 

NEEDS 2 WOMEN. 2 MEN LIVE-LN-
S9O-S100 PER DAY. ENGLISH, 
REFERENCES REQUUIRED. 

JOBS AVAILABLEIN WISCONSIN. 
t PLEASE 

CALL JOHN 414-324-7337 

Siūlomas darbas Daytona Beach, 
FL. Ieškome moters, prižiūrėti 
vyresnio amžiaus porą. Atlygini
mas S 1,000 j men. Apsigyve
nimas ir maistas nekainuoja. 
Tel. 386-767-7755; 386-763-5777. 

REIKALINGI DVIKALBLAI 
DARBUOTOJAI . Būtina bent 
2 metų CDL patirt is . Aukštas 
atlyginimas. Kar ta is reikėtų 
dirbti tolimesnėse vietovėse. 
708-935-3867/708-728-0513 

-
Houskeeper for LakeShore 
Drive resident. Experienced, 

dependable, English-speaking. 
4 hours/day, $13/hr. 
References reauired. 
Call 312-516-1630. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su d a r b o pat ir t imi. 

Būtinai turėt i mašiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

GROŽIO PASLAUGOS 

NIRVANA - ODOS IR PLAUKŲ 
LAZERIO KLINIKA 

•Pilna mediciniška spa procedūra 
•Naudojama naujausia lazerio technologija 
"Medicininė priežiūra 
"Plaukų depiliacųa 
"Odos atnaujinimas ir veido foto procedūra 
"Aknes gydymo procedūros 
"Botakso injekcijos 
"Mikro-dermims nušlifavimas 
"Parinkta kolekcija odos priežiūros produktų 
"Odos grožiui . ^ ^ A 

P A R D U O D A M E D Ų 

LIETUVOS BITININKU MEDUS 
KELIAUJA | EUROPĄ. K. Laukaičio 

šviežias bičių medus keliauja | lietu
viškas krautuves Marquette Parke ir 

Lemonte. Taip pat galima gauti ir 
PL centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630-323-5326. 

9115 S. CICERO 
OAK LAVVN, IL 60453 
ITEL. 708-229-1051 

P A R D U O D A 

M O K Y M O P A S L A U G O S 

Mokau groti p i an inu 

ir dainuot i . 

Tel.: 708-424-9345. 

Giraitė CT., yra lietuviškas kaimelis 
30 mylių į šiaurę nuo Hartfordo, 
50 mylių į pietus nuo Bostono. 

Ten įsikūrė keliolika šeimų-vienos pas
toviai gyvena, kitos turi tik vasarvietes. 

Rugsėjo mėn. atsidarė vienas namas 
naujam gyventojui. Gražiam pušyne 

4 miegamųjų namas, pilnai modemiš
kai atnaujintas, išbaigtas rūsys, du 

židiniai (fireplace), didelis balkonas, 
du su puse akro žemės. 

Kaina $199,000. Daugiau informacijos 
tel. 718-423-6161, Romas Kezys 

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas butas su baldais 
netoli „dovm tovm'. 

Arti traukinio stotelės. 
First Rate Real Estate 

773-767-2400 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyi.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 773-4344543. 

Išnuomojamas 2 mieg. 

modernus butas naujame name. 

66 PI. už Kedzie Ave. 

TeL 708-656-6599. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650: 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

llĮ^^^jfį^r^^f^^^^ >,-;.~į,---?:3J5a' 

VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tetfax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Kelionė laivu aplankant nuostabias Havajų saJas 
vasario 27 d., 2005. 

Skambinti Ritai. 

Bronė Barakauskienė tai. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Ave . , Ch icago, IL 6 0 6 3 8 
Te l . 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 užkandžia i miesto cent re 

-

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 

3 1 2 - 9 5 7 - 1 9 9 4 
pirm. - penkt. nuo 

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

Namų remonto ir statybines paslaugos 

nere ika l ingus 
da iktus , 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

STATYBOS, 

R E M O N T O 

DARBAI 

Contractor 

Žavinąs Vencius 
AfcertSeievi 

ZjL 
CONSTRUCT 

Work: 31238&8088; 
815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

wwwjilconstrixtion.com 

AMBER CONSTRUCTION Ca 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STASYS CONSTRUCTION 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chcago, IL 60629 
3^Bkyba, instalaviras, aptamavmas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

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

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

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

Parduoda 

nekilnojamąjį turtą 

K I R P Ė J O S P A S L A U G O S 

Naujai atsidarė grožio salonas 
Mi RAŽAS, skirtas visai šeimai. Dirba 

kirpėja Nijolė, turinti dideli; darbo 
patirtj. Klientai priimami ir be išanks
tinio susitarimo. Taikomos nuolaidos. 

8300 W. 95 SL, Hickory Hitls, IL 60457 
708-598-8802, 773459-3535, atob. 

LEMONTE PARDUODA- />, 
MAS NAUJAS, 4 mieg., 2 SwL 
vonių namas. 2 mylios nuo & ^ 
Pasaulio lietuvių centro. 
Ąžuolinės virtuvinės spintelės, 
įrėminimai, grindys ir laiptai. Didelė 
virtuvė su stikliniu stogu. Durys į 
vidaus kiemą, židinys, centrinis oro 
vėsintuvas. Pirk dabar irpasirink 
plyteles ir spalvą. 408 U N A ST. 
(Archer to 127, go West to Hi!lview. 
then go North to Una.) Kaina 
$425.000. 
TeL 312-859-3829 (kabėti angliškai.) 
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E22E 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

80O-823-2144axt 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersbura ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

coLouieu. 

MB0tTU: BROKfcJUGfc 

^ 630-369-9000 
MoU 630-802-66SS 
VM 630-416-5028 
E-adk Jgiskis@coUwcH<nler.< 

J Ū R A T E B I S K I S 

Enerpn<ia SĮjecialistė, gerai išmananti 
vietinę rinką, konsultuoja nemokamai 

PIRKI\1\S •PARDA\TMAS« FIV\NSA\TvlA5 
Jūsų svajonės išsipili lys! 

Bus. 630-257-7333 
Voicemate 815-8344313 ext 526 
Cell. 630-258-5893 

ELENA JANUSAS 
• Čikagoje ir priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nemokamas nekilnojamojo turto 
įkainavimas 

GREIT PARDUODA 
j g į _ — Landmark 
L=r* i !L 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 patimavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

<^5i A u d r i u s M i k u l i s 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 ' a a « e * * K 

E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė i 
* Pirkimas * — & " £ * _ 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą i 

„ D r a u g o " s k e l b i m ų 

s k y r i u s 

T e l . 1 - 7 7 3 - 5 8 5 - 9 S O O 

O r t j y , 
2L 

^ f 2 Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice .\kA 77335*7820 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
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D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės 4 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 
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Kalbu ir rusiškai. 
Nemokamas 

te l . 888-844-9888 , 
m o b i l u s 651-343-0286 
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Call 
Lithuania! 

12.9 cepts/mmute 

1-866-237-7952 ^«~* 
Call now and take advantage of this s p e c i a l offer! 

No svvitching or eonneetion fees involved. 

Estonia 
$8.9 cerrfs/mirKjte 

W. E u rope 

$4.9 certs/minLffe 

Getting you connected 
with family and friends 

around the worId! 
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S T A T E F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O . 
N A M Ų , SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Hrank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St„ 

Evergreen Park.IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

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

gyvybės ir sveikatos draudimai 
. Seiect agentė Barbara Murray 
I Prašvkite Rasm — kalba lietuviškai 
l 5710 W. 95 St., Oak L'awn, IL 
I 708-423-5900 

Paslaugos fotografams 

Parduoda 

Brighton Parke p a r d u o d a m a s 
4-ių butų n a m a s . 
Gera investicija! 

First Rate Real Estate 
773-767-2400 

Parduodamas 3 k a m b . butas 

su mansarda ir garažu 

sublokuotame n a m e Kaune . 

Tel. 708-636-6118, Liucija 

Parduodamas 4-ių butų n a m a s 
prie 63-ios gatvės ir Harlem Ave-
S u p e r butų nuomos padengs 

visas išlaidas. 
First Rate Real Estate 

773-767-2400 

• ĮVAIRUS' 

Bridgeporte parduodamas 
vienos šeimos namas su 

beismentu „karštoje vietoje'". 
Auksiniu rankų reikia. 
First Rate Real 'Estate 

773-767-2400 

PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

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

Kraustymosi p a s l a u g o s 

Oak Brook parduodamas labai geras 
ir gražus _townhou.se". Savininkas 
išvyksta į Floridą ir reikia skubiai 

parduoti. Keturi miegamieji. 
3.5 vonios, įrengtas rūsys. 

Gražu! Gražu: Gražu! 
First Rate Real Estate 

773-767-2400 

MOVLNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMfNYS FOTOGRAFA\B 

1RMRGĖPL\6 

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.63St . 
Tel. 773-776-8998 

Parduodamas geras „condominium" 
Country Side rajone. Vienas mieg.. 

viena vonia. Gera investicija 
pradedantiesiems. Kaina $164.900. 
Skambinti Steve tel. 773-593-5884, 

kalbėti angliškai. 

Parduodamas vienos še imos 
mūrin i s namas VVestchester ra j 

3 mieg., 2.5 vonios, 2 židiniai. 
Pilnai įrengtas rūsys su baru. 

Pagrindinis mieg. su atskiru dušu iri 
tualetu. Name daug kas atnaujinta I 

Prašoma kaina $297 .500 . 
Alex Realty te l .708-656-2233 

arba 708-651-4°78. 

YVV/W. autotradeusa. com 

P l a t i n k i t e . D R A U G Ą 

PA! N DAME SURASTI, NUPIRKTI IR A P / L Z T I 

AUTOMOBILIUS IŠ BHT KURIO JAV AUKCIONO. 

PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ • 
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Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters, AP.1«ertax, ITAR-TASS, BNS 

tostų agemOfų pranešimais) 

ŽURNALO „KELIONIŲ 
MAGIJA" PUSLAPIUOSE 

DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 18d., šeš tadienis 

EUROPA 

LONDONAS 
Vienas žurnalistas į britų 

parlamentą įsinešė n e t i k r u s 
bombų gamybos reikmenis — 
tai įvyko vos kitą dieną po to, 
kai į Bendruomenių Rūmų posė
džių salę įsiveržė lapių me
džioklės šalininkai. An thony 
France sugebėjo patekti į parla
mento rūmus su krepšiu, kuria
me buvo vielų, baterijų, žadin
tuvas ir plastilino, primenančio 
plastines sprogiąsias medžia
gas. A. France, kuris y ra įvyk
dęs ne vieną panašų žurnalist i
nį tyrimą, parlamento rūmuose 
dirbo kaip vieno restorano pa
davėjas — šį darbą j is gavo 
prieš tris savaites, pateikęs suk
lastotas rekomendacijas. „Per 
visą mano tarnybą r ū m u o s e 
man buvo leidžiama netrukdo
mai klaidžioti po parlamentą", 
sakė A. France. 

BRIUSELIS 
Prancūzija ir Belgija penk

tadienį sutrukdė vykdyti NATO 
planus įsteigti I rake a u k š t o 
rango karininkų rengimo aka
demiją, sakė diplomatai ir pa
reigūnai. Pasak jų, šios dvi vals
tybės, kurios dvejus metus gin
čijosi su Jungtinėmis Valstijo
mis dėl karo Irake, prieš pat va
dinamosios tylos — laikotarpio, 
per kurį buvo galima pareikšt i 
prieštaravimus — pabaigą 10 
vai., paprašė paa išk in imų. 
„Belgija tą tylą nut raukė . No
rime aiškumo dėl finansinių są
lygų", sakė belgų Užsienio rei
kalų ministerijos atstovas. 

OSLO 
Penkios Europos Sąjungos 

(ES) valstybės penktadienį suti
ko su Prancūzijos pasiūlymu su
formuoti bendras karo policijos 
pajėgas,-kurios galėtų būti grei
tai dislokuotos krizių zonose bet 
kuriame pasaulio taške. Nyder
landų gynybos ministras Henk 
Kamp, pasveikinęs tokį sprendi
mą, šias pajėgas pavadino 
reikšminga plėtojamos Europos 
saugumo struktūros gaire. 

MASKVA 
Buvęs Sovietų Sąjungos 

prezidentas Michail Gorbačiov 
įsitikinęs, jog pastarieji teroro 
aktai Rusijoje tiesiogiai susiję 
su tuo, kad nesureguliuota Če
čėnijos problema, kurią galima 
išspręsti tik politiniais būdais. 
M. Gorbačiov ta ip pa t pareiškė 
nuomonę, kad Rusijos preziden
to Vladimir Pu t in siūlymas atsi
sakyti regionų vadovų tiesiogi
nių rinkimų negali padėti kovo
ti su terorizmu. Savo ruožtu su
sivienijimo „Jabloko" vadovas 
Grigorij Javlinski pareiškė, kad 
šie siūlymai nekeičia politinės 
sistemos. „Gubernatoriai Rusi
joje ir taip nebuvo renkami. For
maliai Čečėnijoje buvo rinki
mai, o iš esmės?..", pažymėjo G. 
Javlinskis. Rinkimus į Valsty
bės Dūmą tik pagal partijų są
rašus j is pavadino butaforija. Jo 
nuomone, e s a n t dabar t ine i 
situacijai „žodžio laisvė — tai 
pagrindinis reikalavimas". 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Per automobilyje buvusios 

bombos sprogimą Baghdad cen
tre, kuris nugriaudėjo netoli po
licijos nuovados, penktadienį 
žuvo mažiausiai trylika ir buvo 
sužeista dar 50 žmonių, pranešė 
Irako policija. Mirtininko maši
na įsirėžė į policijos automobilį, 
patruliavusį komerciniame Ra-
shid rajone. Kiek anksčiau, JAV 
ir irakiečių pajėgoms surengus 
operaciją vakariniame Tigro 
upės krante, Baghdad centre ki
lo susirėmimai. JAV kariškiai 
nurodė, kad per šią operaciją 
buvo nušauti du sukilėliai, ku
rie sprogmenų prikrautu auto
mobiliu bandė prasiveržti pro 
saugumo užtvarą. Antradienį 
per galingą automobilyje buvu
sios bombos sprogimą netoli po
licijos nuovados Baghdad centre 
žuvo mažiausiai 47 žmonės. 

r J A V - AZIJA 

MONTGOMERY 
Per u raganą ,,Ivan" JAV 

pietuose žuvo mažiaus ia i 14 
žmonių, trys valstijos buvo pa
skelbtos stichinės nelaimės zo
na, o trijuose miestuose įvesta 
komendanto va landa . Prezi
dentas George W. Bush, kuris 
ketvirtadienį "Alabama. Missi-
ssippi ir Lousiana paskelbė sti
chinės nelaimės zona, nuspren
dė ats isakyt i savaitgal į vyk
siančių r ink imų kampani jos 
renginių ir s tebėt i nelaimės 
padarinių likvidavimo darbus. 
Dabar amerikiečiai nekantriai 
laukia prognozių dėl uragano 
„Jeanne". kur is siaučia Puerto 
Rico ir Dominikos Respublikoje 
ir kuris gali nusl inkti JAV link. 
„Ivan" JAV pakran tę tarp Mo
bile ir Pensacola pasiekė trečia
dienį vakare. Vėjai plėšė namų 
stogus, vertė medžius ir ginė į 
krantą didžiules bangas, kurios 
Alabama pakrantėje užliejo iš
t isus rajonus. Mažiausiai šeši 
žmonės žuvo Floridos šiaurės 
vakaruose. 

SEOUL 
Pietų Korėja penktadienį 

paskelbė dabar mananti, kad 
Siaurės Korėjoje, toje vietoje, 
kur, kaip buvo pranešta, praė
jusią savaitę įvyko itin galingas 
sprogimas, iš tikrųjų jokio spro
gimo nebuvo. Pasirodžius pra
nešimams apie sprogimą ir gry
bo pavidalo debesis, užsienio 
valstybės pradėjo nuogąstauti, 
kad Šiaurės Korėja galbūt įvyk
dė branduolinį bandymą. Susi
siekimo ministras Rhee Bong-Jo 
sakė, kad žemės sudrebėjimas ir 
grybo pavidalo debesys nebuvo 
sprogimo minimame atokiame 
Siaurės Korėjos rajone padari
nys. Pasak pareigūno, 2.6 balo 
pagal Richter skalę stiprumo 
smūgis, užregistruotas įtariamo 
sprogimo dieną, kaip nustatyta, 
kilo netoli vieno kalno Kinijos 
pasienyje. Komentuodamas ke
lių vietos ir užsienio naujienų 
tarnybų pranešimus apie grybo 
pavidalo debesis jis nurodė, kad 
juos galima paaiškinti ka ip 
gamtinius reiškinius. 

Vagys iš L ietuvos š iu rp ina norvegus 
Atkelta iš 1 psl. 
Jie mano. kad panašios publi
kacijos, kuriose būtų minimi ki
tų tautybių žmonės, sukeltų di
delį skandalą dėl taut inės ne
santaikos kurstymo. 

Lietuvos ambasados Norve
gijoje konsule Rimgailė Kar
čiauskaitė patvirtino, kad Nor
vegijoje Lietuvos piliečių sulai
koma tikrai daug. 

„Dažniausiai jų padaromi 
nusikaltimai — vagystės ir pre

kyba narkotikais. Pastarieji pri
skiriami prie itin sunkių", sakė 
konsule. 

Pasak diplomatės, dar prieš 
Lietuvos narystę Europos Są
jungoje (ES) Norvegijos policijos 
pareigūnai dažnai be pagrindo, 
tiesiog norėdami pa t ikr in t i , 
stabdydavo automobilius su lie
tuviškais registracijos nume
riais. 

„Kai įstojome į ES . kalbė
jome su pareigūnais, ir jie suti

ko to nebedaryti. Tačiau po to
kių rašinių vietos spaudoje si
tuacija gali keistis", sakė R. 
Karčiauskaitė. 

Konsule užsiminė, kad ne
seniai į ambasadą regiono poli
cija atsiuntė pranešimą, kad su
laikė dar du lietuvius — 20 me
tų neturinčius jaunuolius, turė
jusius įvairių vogtų daiktų. Ne
trukus policija tyrimą dėl šio at
vejo ketina baigti ir įtariamuo
sius perduoti teismui. 

A. Bačkio nuostatai p r i t a r i a i r soc ia ldemokra ta i , i r konservator ia i 
Vilnius, rugsėjo 17 d. 

(ELTA) — Tėvynės sąjungos 
prezidiumo narė par lamentarė 
Irena Degutienė stebisi „Sosti
nės dienų" festivalio organizato
riais, „pamokslaujančiais" kar
dinolui Audriui Juozui Bačkiui. 

Festivalio rengėjai, nepaisy
dami kardinolo protestų, penk
tadienį Katedros aikštėje su
rengė pagonišką misteriją „Žai
bo gėlės". 

..Manome, kad Kata l ikų 
Bažnyčios vadovai teisūs saky
dami, jog Katedros aikštė yra 
Lietuvos širdis ir kad toje vieto
je turėtų vykti tik nacionalinio 
lygio ir aukštos kultūros rengi
niai", teigiama I. Degutienės 
penktadienį išplat intame pa
reiškime. 

Pasak konservatorės, ją ste
bina „Sostinės dienų" organiza

torių „pamokymai Bažnyčios 
hierarchams. raginimai plačiau 
pažiūrėti į pasaulį ir nepainioti 
XIV amžiaus su XXI". 

Pamokymą Lietuvos kardi
nolui penktadienį iš tarė „Sos
tinės dienų" koordinatorius Vy-
gaudas Juknelis . J i s taip pat 
pareiškė neatšauksiąs Katedros 
aikštėje planuojamos misterijos. 

„Laikas mūsų katalikų Baž
nyčios hierarchams atsipeikėti, 
plačiau pažiūrėti į pasaulį ir ne
painioti XTV amžiaus su XXI. 
Tik taip galėčiau pakomentuoti 
kardinolo A. J. Bačkio žodžius", 
pareiškė renginio organizato
rius, reaguodamas į kardinolo 
protestus dėl pagoniškai miste
rijai parinktos vietos. 

Savo ruožtu I. Degutienė 
mano. jog nepagarba ir nepa
kan tumas Bažnyčiai nieko gero 

neliudija nei XIV, nei XXI am
žiuje. 

„Mes manome, kad ir XIV 
amžiuje, ir XXI amžiuje viena iš 
pamatinių vertybių yra pakan
tumas kitokiai nuomonei, todėl 
sakome, kad, net ir gerų norų 
turėdami, šventės organizato
riai privalėtų pagarbiau vertinti 
Katalikų Bažnyčios hierarchų 
nuomonę", teigiama konserva
torės pareiškime. 

Kardinolo A. Bačkio nuosta
tai dėl renginio Katedros aikštė
je penktadienį sakė visiškai pri
tariąs ir Seimo žmogaus teisių 
komiteto narys socialdemokra
tas Algimantas Salamakinas. 

„Kiek pamenu, buvo susita
rimas, kad pramoginius rengi
nius Katedros aikštėje galima 
organizuoti tik kardinolui prita
rus", sakė A. Salamakinas. 

A. Valionis: Ukra ina — ES dėmesio centre 

Kijevas-Vilnius. rugsėjo 
17 d. (BNS) — Ukraina yra Eu
ropos Sąjungos santykių su kai
mynais politikos vienas svar
biausių pirmumų, teigia Lietu
vos užsienio reikalų minis t ras 
Antanas Valionis. 

Kaip oranešė Lietuvos 

URM, su oficialiu vizitu Ukrai
noje rugsėjo 16-18 dienomis be
si lankantis A.Valionis penkta
dienį susitiko su Ukrainos pre
zidentu Leonid Kučma. Aukš
čiausiosios Rados pi rmininku 
Vlodymyr Litvin, vicepremjeru 
Ivan Kirilenko ir užsienio rei

kalų ministru Konstantin Gryš-
čenko. 

A. Valionio susitikimuose su 
Ukrainos pareigūnais daug dė
mesio skirta Lrkrainos ir Euro
pos Sąjungos santykių plėtrai 
bei Europos kaimynystės poli
tikos perspektyvoms. 

Nors Lietuvoje dabar yra 
išleidžiama nemažai gerai atro
dančių ir įdomią medžiagą 
spausdinančių žurnalų (beje, jų 
dauguma skiriama moterims), 
tačiau mano dėmesį labiausiai 
pa t raukė leidinys „Kelionių 
magija". 

J is save vadina „mėgstan
tiems keliauti" žurnalu. Kadan
gi gan daug žmonių turi tą silp
nybę, tai šis leidinys sulaukia 
vis daugiau populiarumo ir 
kartu skaitytojų mūsų tėvynė
je, o taip pat — užsienyje gyve
nančių mūsų tautiečių. 

Čia pažvelkime į šių metų 
numerį — 2004 m. — Nr 5, ku
rio viršelis papuoštas Trakuose 
gyvenančios karaimų mer
gaitės nuotrauka. Jame 
spausdinama daug medžiagos 
apie šią lietuviams brangią 
vietovę. Rašinyje „Trakuose — 
ilsėtis galima dar įdomiau" 
skaitome: 

„Trakų kraštas gražus ne 
vien pilimi. Yra čia daugybė 
žmogaus ir gamtos sukurtų 
paminklų. Be to, Trakų rajonas 
— vienas ežeringiausių ir labiau
siai pamėgtų poilsio vietų 
Lietuvoje — čia vienu metu gali 
ilsėtis per 2,000 žmonių". 

Rašinyje supažindinama ir 
su senaisiais Trakų gyvento
jais — karaimais, kurie yra 
atkeliavę iš Krymo ir dirbo 
Lietuvos kunigaikščių apsau
goje. Panašia tema yra ir kitas 
Kasinys, pavadintas „Senaisiais 
burlaiviais po Galvės ežerą". 

Lietuvos turizmui skirta 
nemažai straipsnių — „Didelė 
mažo miestelio šventė; „Upytei 
— 750 —metų", „Dviračiais po 
Balbieriškio kilpą", „Palanga 
laukia gero oro" ir kt. 

Taip pat supažindinama su 
vietovėmis kaimyninėje Latvi
joje. Įdomus rašinys — „Kodėl 
verta ilsėtis Jūrmaloje" padeda 
tiems, kurie mažiau yra susi
pažinę su šia žymia kurortine 
vieta. 

Šiame žurnale (o jis turi 
daugiau nei 60 puslapių) rašo
ma apie Krymo įžymybes, se
nąją Olimpiją Graikijoje, apie 
Kiprą, kuris vadinamas Afro
ditės sala, Toskanos vietovę 
Italijoje ir kitas valstybes. 

Mūsų dėmesį taip pat 
atkreipė straipsnis — „Bulgari
ja — svaiginanti rožių, vyno ir 
saulės šalis", pasakojantis, kad 
ir toje buvusioje skurdžioje 
šalyje dabar turizmas labai 
klesti. 

Žurnale skelbiama daug 
Lietuvoje veikiančių turizmo 
agentūrų, kurios siūlo keliones 
po gimtąjį kraštą, o taip pat ir 
tolimiausius pasaulio kampus. 

Žurnalą sumaniai redaguo
ja Audronė Ignatoniene. Foto
grafu įvardintas čikagiečiams 
gerai pažįstamas Zinas Kazė
nas. Redakcijos adresas: Žal
girio gt. 88—401, Vilnius, o 
adresas laiškams: „Kelionių 
magija", A/d 966, LT- 09013 
Vilnius, Lietuva. 

Ed. Šulai t is 

LIETUVIŠKOS ANIMACIJOS 
„VIRTUVĖ" — MUZIEJAUS 

PARODOJE 
Visą animacinio filmo kelią, 

nuo sumanymo iki ekrano, gali
ma pamatyti Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejuje. 
Rugsėjo 14 d. čia atidaryta pa
roda „Lietuvių animacija. Nųo 
sumanymo iki filmo", skirta 
antrajam tarptautiniam ani
macinių filmų festivaliui 
„Tindirindis". 

Muziejaus kino peržiūrų 
salėje surengtoje ekspozicijoje 
— visa tai, iš ko ir kaip gimė 
žinomų lietuvių autorių ani
maciniai filmai: eskizai, kadrų 
fotokopijos ir kserokopijos. 
kompiuteriniai atspaudai, tū
rinės kompozicijos, filmų scenų 
maketai, kadrų fonai, scenarijų 
rankraščiai, koliažai, filmų 
kadruotės ir komponuotės, ju
desio animatų originalai ir kitos 
retai matomos animacinio kino 
„virtuvės" paslaptys iš Lietuvos 
kino studijos, „Vilanimos" ir 
paties Teatro, muzikos ir kino 
muziejaus archyvų. 

Parodos rengėjai pastebėjo, 
kad šiuolaikinių vaikų auklėto
jais nuo pat lopšio tampa nebe 

tėveliai, o nuo ryto iki vakaro 
per televizijas rodomos ani
macinių filmų programos. Tad 
šios kino meno rūšies kūrėjai 
turėtų būti itin atsakingi, savo 
filmais ugdydami mažųjų 
žiūrovų dvasingumą, grožio ir 
gėrio supratimą. 

Gausiai į parodos atidary
mą susirinkusiems lietuviškų 
filmų autoriams ir žiūrovams 
linkėta neprarasti vaikiško, 
subtilaus žvilgsnio į pasaulį. 

Parodoje galima pamatyti 
garsių Zenono Steinio filmų 
„Dosnumas", „Kadaise Lietuvo
je", „Batas", „Ironmedis", Iljos 
Bereznicko „Baubas", „Bermu
dų žiedas", taip pat Valento 
Aškinio, Ievos Bunokaitės, 
Jūratės Leikaitės, Algirdo ir 
Aurikos Selenių, kitų režisierių 
ir dailininkų filmų kūrybos pro
ceso fragmentus. 

Parodos lankytojai gali 
pamatyti ne tik eksponatus, bet 
ir naujausių lietuviškų ani
macinių filmų programą. 

(Elta) 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai . 

Įvairūs skelbimai 

* 50 m. vyras ieško darbo žmonių 
priežiūroje, gali pakeisti Žalia korta 
automobilis, patirtis. Siūlyti ir kitokius 
darbus. Tel. 847-328-2752. 
* Moteris ieško darbo nepilną darbo 
dieną nuo 10 vr. Marquette Park 
rajone Tel. 773-925-7822 
'Moteris gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną Vairuoja, legalūs 
dokumentai Siūlyti ir kitus variantus 
Tel 773-863-8473 
'Ieškau žmogaus kartu nuomotis 
butą šalia parduotuvės "Gilmart"( 
šalia Archer ir Pulaski) Tel 773-419-
9273. 
'Vidutinio amžiaus moteris, mirus 
seneliui, su geromis rekomendaci-

A f A 
KAZIMIERUI RUTKAUSKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmo
nai PAULINAI, sūnui SVAJŪNUI su šeima ir 
visiems artimiesiems. 

Zigmas irBrigita Jakimčiai 

Ann Arbor, MI 

Brangiam vyrui ir tėveliui 

A f A 
KAZIUI RUTKAUSKUI 

mirus, užjaučiame žmoną PAULINĄ, sūnų 
JONĄ su šeima bei kitus gimines ir kartu 
liūdime. 

Gaile ir dr. Robertas Vitai 

Aiways With Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėiės visom progom, gėlės i Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos {konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenvraj, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėiės 
• Bažnyčių, pokyliu saiiu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais nuolaida i 

Lemont. 1120 S. State St.; TeJ. 630-257-0339 
Justice 8015 W. 79 St.; TeJ. 708-594-6604 

Pristatome CiKaęoi«. jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithflowers.com 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NAT!ONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1 800 994-7600 
www.petkusfunera lhornes.corn 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i rek tor ius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W . 7 9 St. MARO.UETTE PARK 

ALL PHONES 1 708 4 3 0 - 5 7 0 0 

Įomis. ieško darbo lietuvių . lenkg. 
rusų šeimose Tel. 773-396-9232 
mob 773-737-1246 namų. 
'Moteris brangiai pirks darbą 
pagyvenusių žmonių priežiūroje Gali 
gyventi kartu, susikalba angliškai 
Tel 773-434-2705 
'Vyras turintis rekomendacijas 
patirties ieško darbo prižiūrėti pagy
venusius žmones nuo 09/24.25 
dienos Vairuoju automobilį Galiu 
atlikti ir masažą Tel 708-422-0563 
arba 708-233-9764 
'Nuosavame name Chicago Ridge 
raj. išnuomojamas vienas kambarys 
Tel 708-220-3202. palikti žinutę 

PALOS — GAIDAS 
FUNERA. H O M t 

t^ -"-*,- • Patogioje vietoje tarp 
f^ _ | Čikagos ir Lemonto 

| •10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuviu kapiniu 

i028 5 S o u t h w p j i Hwy. 

• 9 7 4 . AA ' -' 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhornes.corn
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APYLINKĖSE VIENAS K 

„DRAUGO" JUBILIEJINIS POKYLIS 
įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. nau
joje Martiniąue pokylių salėje, 
8200 S. Cicero Ave., Burbanke. 
Pokylyje dalyvaus A. Mockus. 
Jūsų laukia puikus maistas ir 
aptarnavimas. Nemokamas ba
ras veiks 4 valandas. Stalus ir 
pavienius bilietus jau galima 
užsisakyti „Draugo" adminis
tracijoje darbo valandomis. 

DON VARNAS AMERIKOS LEGIO
NO postas Nr. 986 ir Pagalbinis 
moterų vienetas pristatys nau
jus valdybos narius rugsėjo 26 
dieną, sekmadienį, 3 v.p.p. 
„Seklyčios" restorane, 2711 W. 
71 St, Chicago, IL. Nariai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti. Vietas 
prašome užsisakyti telefonu 
708-636-6837. 

ZIONO LIUTERONŲ PARAPIJAI 
reikalinga sekretorė 20 - čiai va
landų per savaitę. Reikalavi
mai: darbas kompiuteriu, lietu
vių ir anglų kalbų žinojimas. 
Kreiptis telefonu 708-422-1433 
arba 773-983-6517. 

„SEKLYČIOJE" RUGSĖJO 22 DIENĄ, 
2 v.p.p., trečiadienio popietės 
programoje bus rodoma Ameri

kos lietuvių TV filmuota me
džiaga apie tautinių šokių šven
tę, antroji dalis. Filmą rodys fo
tomenininkas A. Plėnys, vienas 
iš penkių filmuotojų. Tai gera 
proga tiems, kurie neturėjo ga
limybės patys pamatyti šokių 
šventės programos. Visi kvie
čiami ir laukiami. Atvykite! 

„SPINDULIO" TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
grupė laukia naujų ir buvusių 
šokėjų. „Spinduliukų" (vaikų 
ratelių) registracija ir pirmoji 
repeticija įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 20 d., 6:30 - 7:30 v. v. 
Lietuvių Fondo salėje, PLC. Pri
imami vaikai nuo 4 m. iki 7 
skyriaus. Dėl papildomos infor
macijos skambinkite Rasai Pos-
kočimienei tel. 708-301-4439. 

KVIEČIAME MĖGSTANČIUS lie
tuvišką dainą tautiečius pa
pildyti „Vyčių" choro gretas. Re
peticijos vyksta ketvir tadie
niais, 7:30 v.v., Seselių Kazi-
mieriečių motiniškų namų pa
talpose, 2601 W. Marąuette Rd. 
Vieta saugi, nes ši teritorija 
saugoma spec. policijos. Jei tu
rite klausimų, skambinkite A. 
Prėsaitienei teL 630-257-0759, ar
ba F. Strolei tel. 708-687-1430. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

JAU PAJUDĖJO RUDENS VAJUS 

Rugsėjo pradžioje JDrau-
go" skaitytojams išsiųsti 
Draugo fondo 2004 m. 

rudens vajaus laiškai, jų atkar
pos su čekiais vokeliuose jau 
grįžta į -Draugo fondo raštinę. 
Dauguma atsiliepimų yra iš 
Čikagos ir apylinkių, bet jau 
atėjo papildomi įnašai iš tolimo
sios Kanados, kurioje esantys 
JDraugo" skaitytojai remia vie
nintelio išeivijoje esančio dien
raščio „Draugas" išlaikymą. 

Dėl JAV pašto tarnybų ap
laidumo DF rudens vajaus laiš
kai vėluoja į lietuvių telkinius 
JAV rytų, vakarų ir pietų pa
krantėje, kuriuos vis ardo vėt
ros ir uraganai. Tikimės, kad 
tos vėtros ir uraganai nesutruk
dys rudens vajaus aukų gavimo, 
kad toliau būtų auginamas 
Draugo fondo kapitalas ir gau
nami geri dividendai, kurie yra 
žadami JAV investavimų ben
drovių ir prognozuojami Ameri
kos ekonomistų. 

Draugo fondo rudens vajus 
tesis trejetą mėnesių, tad vi
siems bus daug laiko papildyti 
Draugo fondo įnašus bei tapti 
naujais Draugo fondo nariais ar 
rėmėjais. Kiekviena didelė ar 
maža auka Draugo fondui yra 
labai svarbi mūsų dienraščio 
tolimesniam išlaikymui, kuris 
šiais metais švenčia 95 metų su
kaktį. 

Laikui bėgant, į amžinybę 
iškeliauja vis daugiau ir dau
giau Draugo fondo garbės na
rių, kitų narių ar rėmėjų ir jų 
vietą reikia užpildyti naujais 
DF nariais bei rėmėjais, ku
riems rūpi lietuviškos spaudos 
ir kartu lietuvybės išlaikymas 
didžiojoje Amerikos žemėje. 

Todėl kviečiame visų bangų 
JAV ir Kanados lietuvius prisi
dėti prie Draugo fondo kapitalo 
auginimo, jo palūkanų augimo, 
reikalingo tolimesnei „Draugo" 
leidybai. 

R u d e n s va jaus įnašai 

Po 200 doler ių : 
Elena V. Arbas dėl a.a. Ed

mundo ir Arimanto Arbas, iš 
viso 200 dol., Santa Monica, CA. 

Po 100 doler iu : 
Ada Sutkuvienė, g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 4,200 dol. Beverly 
Shores, IN. 

Antanas Bumbulis, g a r b ė s 
n a r y s , iš viso 1,600 dol., Toron
to, Canada. 

Kun. K. Kaknevičius, iš viso 
333 dol., London, Ont., Canada. 

Ona ir Vytautas Kolis, ga r 
b ė s n a r i a i , iš viso 1,300 dol., 
Palos Hills, IL. 

Dr. Pranas ir Aldona Ma
žeikos, ga rbės na r i a i , iš viso 
1,200 dol., Chicago, IL. 

Jadvyga Gruodienė, g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 2,250 dol., Chica
go, IL. 

Irena Jolita Mazurkiewicz, 
g a r b ė s n a r ė , iš viso 2,000 dol., 
N. Riverside, IL. 

Nemira Šumskienė, g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 2,400 dol., Chica
go, IL. 

Dr. Kazys ir Marija Ambro-
zaičiai, g a r b ė s na r i a i , iš viso 
3,150 dol., Chesterton, IN. 

Angelą Katelė, iš viso 200 
dol., Chicago, IL. 

Drs. Albinas ir Ona Garū-
nai , g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,750 dol., Lemont, IL 

P o 75 do le r ius : 
Gediminas ir Sigita Dama-

šius, iš viso 870 dol., Liberty-
ville, IL. 

P o 50 doler iu : 
Ray Grigaliūnas, g a r b ė s 

n a r y s , iš viso 2,050 dol., Forest 
Pa rk , IL . 

Teodora Zailskas, g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 1,050 dol., Cicero, 
IL. 

Faustas Strolia, iš viso 685 
dol., Oak Forest, IL. 

Aleksas Smilga, iš viso 750 
dol., Chicago, IL. 

Jus t ina Skališius, iš viso 
650 dol., Waukegan, IL. 

Algirdas ir Raminta Mar-
chertai, iš viso 700 dol., Lemont, 
IL. 

Kazys Kielius, iš viso 700 
dol., Chicago, IL. 

Algis Strimaitis, iš viso 150 
dol., Chicago, IL. 

Anthony ir Elena Kelečius, 
iš viso 750 dol., Oak Lawn, IL. 

P o 40 doler iu : 
Danutė Garbonkienė, iš vi

so 270 dol., Chicago Ridge, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo i ž d i n i n k a s 

ŪRYBINGIAUSIŲ PASAULIO POLITIKŲ 
ATVYKSTA Į ČIKAGĄ 

Chaotiškoje Bogotoje ANTANAS MOCKUS įgyvendino demokratijos idėją 

A. Mockus 
• v 

Š
iemetinio JDraugo" poky
lio dalyviai turės ypatingą 
galimybę susitikti ir pa

bendrauti su visame pasaulyje 
garsiu žmogumi ir unikalia 
asmenybe profesoriumi Antanu 
Mockumi. 

Turbūt daugeliui buvo gir
dėtas faktas, jog A. Mockus, 
dirbdamas Kolumbijos valstybi
nio universiteto profesoriumi ir 
eidamas rektoriaus pareigas 
1993 m. nutildė šėlstančią Me
nų fakulteto auditoriją, nusi
leisdamas kelnes. Tačiau, pa
ties A. Mockaus žodžiais ta
riant, tai turėjo būti suprasta 
kaip „tik dalis tokių išraiškos 
priemonių, kokias tam tikroje 
situacijoje gali pavartoti meni
ninkas". Po šio įvykio jis atsi
statydino iš rektoriaus pareigų 
ir netrukus nusprendė kandida
tuoti į Bogotos mero postą. 

A. Mockus, lietuvių meni
ninko sūnus, netikėtai įsiveržė į 
Kolumbijos politinę areną. Nors 
neturėjęs politinės patirt ies, 
Kolumbijos valstybinio univer
siteto matematikos profesorius 
greitai buvo pripažintas Bogo
tos miesto žmonių visų pirma 
dėl savo nuoširdumo. Neįtikėti
nai kūrybingas A. Mockus ėmė
si keisti Bogotos visuomenę tuo 
metu, kai ji ypač kentė nuo 
smurto , kyšininkavimo, ne
drausmingų vairuotojų ir gat
vės vaikų gaujų, kurios siautėjo 
mieste apiplėšinėdamos praei
vius. Daugelis tuo metu Bogotą 
laikė miestu, esančiu ties chao
so riba. 

Žmonės Kolumbijoje troško 
pasikeitimų, ieškojo moralinio 
vadovo. A. Mockus, turint is 
nuostabų humoro jausmą ir kū

rybingą mąstymą idealiai tiko 
šiam vaidmeniui. Tuo metu, kai 
daugelis nekentė netvarkingo ir 
nevaldomo Bogotos miesto, jis 
nešiojo Supermeno kostiumą ir 
vadino save „superpiliečiu". 
Žmonės juokėsi iš jo „kvailioji
mo", bet tai pralaužė skepticiz
mo ledus. Jis tapęs Bogotos me
ru surengė ne vieną, didelį pa
sisekimą turėjusią, socialinę 
akciją. 

Vienoje iš jų A. Mockus 
nusamdė dvidešimt mimų, ku
rie turėjo kontroliuoti eismą cha
otiškiausiose ir pavojingiau
siose Bogotos gatvėse. Jų už
duotis taip pat buvo šaipytis iš 
nedrausmingų vairuotojų. Ši 
programa buvo tokia populiari, 
kad dar 400 žmonių buvo sku
biai apmokyti dirbti mimais 
gatvėse. 

Kai vienas Kolumbijos vals
tybinio universiteto profesorius, 
Florence Thomas, pastebėjo, 
kad Bogotoje moterys bijo vėlai 
vakare išeiti į gatvę, A. Mockus 
ėmėsi ir šios problemos. Jis nus
prendė suorganizuoti akciją, 
„Naktis moteriai", kuri turėjo 
atspindėti moters, vaidmenį 
visuomenėje. A. Mockus pa
prašė viso miesto vyrų tą vaka
rą likti namuose ir pasirūpinti 
vaikais. Beveik 700,000 moterų 
tą naktį išėjo į gatves ir dalyva
vo lauke surengtuose koncer
tuose, plūdo į restoranus, kurie 
siūlė specialius kokteilius tik 
moterims ir vaikštinėjo cent
riniu prospektu, kuris tą naktį 
tapo pėsčiųjų zoną. Kai jos pro 
langus išvysdavo vyrą, pasili
kusį namuose su kūdikiu, ar 
prižiūrintį vaikus, sustojusios 
imdavo ploti. Tą naktį polici-

ase (Harvardo žinių tarnyba) nuotr. 

ninkėmis dirbo tik moterys. 
Vienu metu, kai Kolumbi

joje trūko vandens, A. Mockus 
televizijos reklamose pasirodė 
besimaudantis duše ir išjun
giantis vandenį tuo metu, kai 
muilinasi. Šia reklama jis prašė 
valstybės piliečių elgtis ta ip pat 
— taupyti vandenį. Tik per du 
mėnesius vandens suvartojimas 
sumažėjo 14 procentų. Be to, 
žmonės suvokė, kad j ie su taupė 
ne tik vandenį, bet ir nemažai 
savo pinigų. Taigi A. Mockaus 
ekonominė paskata pasiteisino 
su kaupu. Pastaruoju metu Bo
gotoje vandens sunaudojama 40 
proc. mažiau nei anksčiau. 

Meras A. Mockus ta ip pat 
paprašė žmonių savanor iškai 
sumokėti valstybei 10 proc. pa
pildomų mokesčių. Dideliam 
nustebimui, net 63,000 gyvento
jų sumokėjo papildomus mokes
čius. Tačiau žymiausią pokytį 
Bogotos gyventojų pilietinėje sa
vimonėje rodo tai, kad 2002 m. 
A. Mockaus kadencijos metu bu
vo surinkta tris kar tus daugiau 
mokesčių nei 1990 m. 

Kita A. Mockaus idėja buvo 
kvietimas skambinti į meriją vi
sus žmones, kurie sut iks sąži
ningą taksi vairuotoją. Paskam
bino 150 žmonių ir meras ne
truko suorganizuoti susitikimą 
su visais kilniais taksi vairuoto
jais, kurių paprašė patar t i , kaip 
pakeisti nesąžiningų miesto 
taksistų elgesį. Gerieji t aks i 
vairuotojai buvo pavadinti „Pės
čiųjų perėjos kunigaikščiais" ir 
suburti į mero remiamą klubą. 

„Žinių skleidimas yra pa
grindinė šių dienų užduot is , 
sakė A. Mockus. — Žinios sutei
kia žmonėms galią. Je igu žmo

nės žino taisykles ir juos sujau
dina menas, humoras ir kūry
bingumas, jie lengviau priima 
pasikeitimus". 

Tačiau svarbiausia A. Moc
kaus kampanijos dalis buvo at
kreipti žmonių dėmesį į gyvybės 
šventumą. „Visuomenėje, kurio
je žmogaus gyvybė prarado ver
tę, jis sakė, — negali būti svar
besnio dalyko nei atkurti pagar
bą gyvybei ka ip pagrindinei 
piliečio teisei ir pareigai". A. 
Mockaus mero kadencijos metu 
žmogžudysčių skaičius sumažė
jo 70 proc. nuo 1993 m. iki 2003 
m., ir įsikūrė 7,000 savanorių 
policijos talkininkų būrių. Svar
bu pažymėti, jog žuvusiųjų ava
rijose per tą patį laikotarpį su
mažėjo daugiau nei perpus. 

Paskat intas tokių rezultatų 
meras pasiūlė nupiešti žvaigž
des tose vietose, kuriose žuvo 
daugiausia pėsčiųjų. „Bent vie
nos gyvybės išgelbėjimas patei
sina mūsų pastangas", yra sa
kęs A. Mockus. 

Tuometinis meras veikė 
daugelyje frontų vienu metu. 
Kovodamas prieš kyšininkavi
mą jis išvaikė visą muitinės po
liciją todėl, kad dauguma iš jos 
2,000 narių buvo visiškai pa
perkami. 

A. Mockaus pilietinių kam
panijų reklama nuolat pasiro
dydavo žiniasklaidoje. „Mano 
pareiškimai apie tai , kaip svar
bu apsaugoti vaikus nuo susiža
lojimo fejerverkais, nuo smurto 
namuose ir apie gyvenimo šven
tumą pasiekė daugelį, taip pat 
ir vaikus", džiaugėsi A. Mockus. 

Viena motina, susitikimo su 
A. Mockumi metu, skundėsi, jog 
kai tik ji ruošiasi suduoti savo 
dukrai, mergaitė bėga prie tele
fono ir žada skambinti A. Moc

kui, tikėdama, kad šis ją ap
gins. Tuometinis Bogotos me
ras, pats turintis dvi dukras, 
buvo sukrėstas moters abejingu 
požiūriu į smurtą prieš vaikus. 

Buvęs Bogotos meras A. 
Mockus savo politiniais gabu
mais pranoko daugelį pasaulio 
politinių vadovų. J a m pavyko 
realiai įgyvendinti demokrati
jos idėją, tapti mylimam ir ger
biamam bet kurio amžiaus, ir 
bet kurio socialinio sluoksnio 
žmonių. Įdomu, kaip jo idėjas 
būtų priėmę lietuviai, kurie yra 
abejingesni, skeptiškesni ir ne 
tokie temperamentingi kaip ko-
lumbiečiai, jei jis būtų galėjęs 
dalyvauti Lietuvos demokrati
jos kūrime. Čia galima prisi
minti Vilniaus mero Artūro 
Zuoko mėginimą švarinti Vil
niaus orą, išdalinant nemoka
mus oranžinius dviračius. Tada 
atrodė, jog daugumai vilniečių 
garbės reikalu tapo pavogti tokį 
dviratį, išardyti jį dalimis ir jas 
parduoti , ar bent išmesti į 
šiukšlyną. Vėliau dar ilgai Lie
tuvoje buvo tyčiojamasi iš 
„oranžinių" A. Zuoko svajonių. 

Savo antrąją mero kadenci
ją A. Mockus baigė praeitą sau
sį. Šį pavasarį jis buvo pakvies
tas skaityti paskaitų apie pi
liečių įsitraukimą į politinį gy
venimą Harvard universitete, 
Kennedy School's Politikos ins
ti tute. „Mero A. Mockaus idėjos 
mums pasirodė labai įdomios, 
sakė Kennedy School profesorė 
Jane Mansbidge, pakvietusi A. 
Mockų dalyvauti 'Demokratija 
— nuo teorijos iki praktikos' 
kurse. — Jis siekė pakeisti žmo
nių širdis ir mąstymą ne mora
lizuodamas, bet meniškais ir 
kūrybingais būdais". 

Monika B o n č k u t ė 

Vienoje iš A. Mockaus surengtų akcijų mimai gatvėje miestiečius moko 
naudotis šiukšlių dėže. 

Gerardo Chaves {EI Tiempo) nuotr. 
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A d v o k a t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo 
„Draugo") 

Tel. 773-284-0100. 

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

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toū 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. 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 
Vairavimo n" Kriminalinių Tašų Speaaiistas. 

RaSmės Čikagoje ir Woodridge 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

čiavimas. Kokybiškas ryšys . 
Kreipkitės vakarais lietuviškai 
į DIAL NOW atstovą su 10 
metų patirtimi tarptaut iniuose 
ryšiuose. Tel 708-386-0556. 
Pasiteiraukite savųjų tarpe — 
greičiausiai jie j au naudoja 
DIAL NOW! Pasirinkdami mū
sų paslaugas, tuo pačiu remia
te išeivijos lietuvišką žiniask-
laidą. DIAL NOW —pa t ik i 
miausias ryšys su Lietuva ir vi
su pasauliu! 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG & ASSOCIATES 
Tel. 773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš Lie
tuvoje naudojamos PAL siste
mos į amerikietiškąją NTSC 
ir a tvirkščiai , kre ipki tės į 
I N T E R - V I D E O 3 5 3 3 S 
A r c h e r Ave . , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas . 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chiĉ D, IL 60603 
Galimoe konsultacijos šeštadieniai s 

• N a m a m s p i r k t i p a s k o 
l o s duodamos mažais mėnes i 
niais įmokėjimais ir pr ie ina
mais nuošimčiais. Kre ipki tės 
į M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Te l . (773) 847-7747 

• J ū s taps i te v ienas iš
r ink tų jų , jei vartosite DIAL 
NOW telefonines paslaugas. 
Skambinant į Lietuvą — 15.9, 
per JAV 4.9 et. Tikslus apskai-

• A.a. J u o z o M. B a l t r a -
mona i č io atminimą pager
biant, jo žmona Danutė Baltra-
monaitienė atsiuntė $250 JSau-
lutei", kuriuos suaukojo Zita 
Baltramonas, Asta ir Vytautas 
Reitneriai, Stasė Kriaučeliū-
nienė, anonimas, Danutė Balt-
ramonaitienė. „Saulutė" dėkoja 
už aukas ir reiškia nuoširdžią 

užuojautą a.a. Juozo Baltra-
monaičio šeimai bei artimie
siems. 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Aldona ir Zenonas Rekašius 
$50 a.a. St . Juodakio atm.; 
RSBKFL $200; Madison-Vil-
nius Sister Cities (Nijolė Gau-
čienė) $250; tęsiant vaiko meti
nę paramą Aldona Riškus $240, 
Amalia Jagut ienė $240, Vanda 
Bagdonienė $240, Joan Sta-
navich $100; studentės paramai 
Aldona Ješmantienė $50; Mo
tiejuko kepenų transplantacijai 
Ingrida Šilgalis $10, Aldona 
Ješmantienė $50, Valė Pleirys 
$20, Aušra ir Algirdas Saulis 
$50. Labai ačiū, „ S a u l u t ė " 
(Sun l igh t O r p h a n Aid) 419 
W e i d n e r Rd. , Buffalo Grove , 
n . 60089, t e l . (847) 537-7949, 
TAX ID #36-3003339. 

• „ L i e t u v o s N a š l a i č i u 
y!-)t)os" komitetas dėkoja už at
siųstą paramą Lietuvos naš

laičiams ir už aukas: $2,000 — 
Joe Ruibis, Frederick, MD. 
$1,500 — neįvardinti asmenys, 
Chicago. IL. $500 — Ellinora 
Vinson, McMinnerville, TN. 
$200 — Frank ir Patricia Ste
arns, Greenville, PA. $175 — 
Nancy Snyder. Fredricksburg, 
VA. $150 — Maj. Ret. Joseph 
A. Yukna — USAF, Denver, 
CO; Margaret Brandock To-
wers. Wilmington, DE; Donna 
M. Campbell, Marlton, NJ; R. J. 
ir Lucia Vedegiai, Union Pier, 
MI; Gediminas ir Darija Dra
gūnai, Philadelphia, PA; Stin-
ney Kruel, Pottsville, PA. $100 
— Dorothy E. Dumb, Far Roc-
kaway, NY, $50 — Stasys Žu
kauskas, Chicago, IL. 

Almos fondui aukojo: $50 
Birutė Razminas, Oak Lawn, IL 
Nuoširdus ačiū visiems už au
kas! „Lietuvos Naš la ič iu glo
b o s " komi t e t a s , 2711 W. 71st 
S t r ee t , Chicago, IL 60-629. 

„DRAUGO" skelbimų 
skyrius 773-585-9500 

mailto:Gibaitis@aol.com

