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Šiame 
lumervie: 
Iš ateitininkų veiklos. 

2 psl. 

Pilietiškumas ir 
patriotiškumas. Tik 
išsilavinusi tauta tur i 
šviesią ateitį. 

3psl. 

Mūsų šeimose. Apie 
saugią senatvę. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede. 
LFB 48-oji studijų 
savaitė Dainavoje. 
Sol. A. Voketaitis. 
Prisimenant dr. Iloną 
Maziliauskienę. Operos 
vadovų žvilgsnis į 
ateitį. M. K. Čiurlionis 
dosnus kiekvienam. 

Lietuviškoms TV 
laidoms gresia pavojus. 
Kitu žvilgsniu: kaip 
būtų gerai, jei laimėtų 
Viktoras. 

5 psl. 

Žymiausio Lietuvos 
architekto pavardė. 

7 psl. 

Naujas Dariaus-Girėno 
posto komendantas. 
Draugo fondo skiltis. 

8 psl. 

Nėra norinčių vadovauti Speciaiųjų tyrimų tarnybai 

Sportas 
* Parolimpinėse žaidy

nėse Graikijos sos t inėje Lie
tuvos golbolo rinktinė — 
2000 metų Sydney parolimpia-
dos vicečempione — nepateko į 
ketvirtfinalį bei kovos tik dėl 
devintosios vietos. Penktadienį 
lietuviai lemiamas rungtynes 
5:10 pralaimėjo Pietų Korėjai. 

* Lietuvos vyrų krepši
nio rinktinės puolėjas Kšyš-
tofas Lavrinovičius ateinantį 
sezoną žais Maskvos „Dinamo" 
komandoje. 24 m. 210 cm ūgio 
puolėjas iš Lietuvos . pasirašė 
trejų metų sutartį su Maskvos 
CSKA komanda, kuri iš Per
mės „Ural-Great" perpirko dar 
metus galiojusią K. Lavrinovi-
čiaus sutartį. Kadangi K. Lav
rinovičius šį sezoną nepateko į 
kariškrų komandos dvyliktuką, 
CSKA į jį metams paskolino 
„Dinamo" komandai. 

* Kaune rungtynėmis 
t a r p vietos ..Hidruvos-Atle-
to" ir „Panevėžio" komandų 
prasidėjo 2004-2005 m. Lietu
vos krepšinio lygos sezonas. 
Pirmosiose sezono rungtynėse 
pergalę rezultatu 75:74 šventė 
„Hidruva-Atletas". 

* Kinijos sostinėje tęsia
si . .China Open" moterų te
niso varžybos. Pusfinalyje ame
rikietės Serena Williams varžo
ve bus rusė Vera Zvonariova, o 
kitą pusfinalio porą sudarys 
Rusijos tenisininkės — Svetla
na Kuznecova bei Marija Šara-
pova. 

Į 

Naujausios 
žinios 

* Seimo p irmin inkas 
Briuselyje įteiks Lietuvos do-
vaną E u ropos Parlamentui. 

* Operatyvininku veiklą 
t i r i n - t ; k^m -~jja prašo jai 
duoti daugiau laiko. 

Val iu tu santykis 
i L- o U — ^ . o l ' j L* 1 

1 EUR — 3.452 LT 

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Prezidentui Valdui 
Adamkui praėjusią savaitę priė
mus Specialiųjų tyrimų tarny
bos (STT) direktoriaus Valenti
no Junoko atsistatydinimo pa
reiškimą, prezidento komandos 
nariai prisipažįsta susidurian-
tys su kandidatų paieškos prob
lema. 

STT vadovą Seimo pritari
mu skiria ir atleidžia preziden
tas, kuris parlamentarams taip 
pat teikia direktoriaus kandida
tūrą. 

Prezidento patarėjai neofi
cialiai aiškinosi, ar tam tikri pa
reigūnai sutiktų vadovauti STT, 
tačiau, šaltinių teigimu, niekas, 
atrodo, nenori vadovauti šiai 
tarnybai. 

Nenoro priežastimi, be kita 
ko, įvardijamas didelis politikų 
spaudimas dėl STT pradėtų by
lų. 

Galimi kandidatai į STT va
dovo postą, šaltinių teigimu, 
taip pat baiminasi dėl neaiškių 
karjeros perspektyvų po penke
rių metų, pasibaigus STT direk

toriaus kadencijai, ar net anks
čiau — V. Junokas iš pareigų at
sistatydino nepasibaigus kaden
cijai. 

Be to, nežinoma, kokios bū
tų STT vadovo galimybės tęsti 
darbą prasidėjus naujajai Sei
mo kadencijai, jei būtų paskir
tas iki naujojo Seimo rinkimų. 

„Žmonės nenori. Jeigu daro 
karjerą, jiems nežinia yra nepa
ranki", sakė vienas prezidento 
komandos narys, norėjęs likti 
neįvardytas. 

Pareigūnų teigimu, Seimui 

ir vyriausybei pageidaujant, 
kad STT vadovas būtų paskir
tas per šio Seimo kadenciją, pre
zidento rankose atsiduria dides
ni svertai — Seimui vieną kartą 
nepritarus pasiūlytai kandida
tūrai, gali nebeužtekti laiko tai 
padaryti dar kartą. 

Prezidento komanda V. 
Adamkui ketina siūlyti kelių 
kandidatų sąrašą, kuriame ne
turėtų būti nei Generalinės pro
kuratūros, nei Saugumo depar
tamento, nei STT, nei Vidaus 
reikalų ministerijos atstovų. 

Telekomas 
neigia, jog 

klausosi 
darbuotojų 

pokalbių 
Vilnius, rugsėjo 24 d. 

(ELTA/„Kauno diena") — I ne
malonią situaciją patekęs AB 
„Lietuvos telekomas" ragina 
savo klientus kalbėti ir daugiau 
nesibaiminti, kad jų pokalbiai 
pasiklausomi a r įrašinėjami. 
Tuo tarpu dienraščio „Kauno 
diena" kalbinti buvę ir esami 
bendrovės darbuotojai teigė, 
kad ir jų pokalbių buvo klauso
masi. 

„Lietuvos telekomo" atsto
vas spaudai Rosvaldas Gorba
čiovas Lietuvos radijui teigė to
kius pranešimus laikąs išsigal
vojimais ir sako, jog iki šiol nė 
vienas bendrovei mestas kalti
nimas nepasitvirtino. Jo teigi
mu, įmonėje yra 3,000 darbuo
tojų, ir visų jų pokalbių klausy
tis fiziškai būtų neįmanoma. 

Pasak dienraščio, viena bu
vusi bendrovės darbuotoja tei
gė, jog jai buvo pasakyta, kad 
kontroliuos, kaip jie kalbasi su 
klientais. 

„Norėta sužinoti, kaip ben
draujame, ar esame mandagūs, 
padedame išspręsti problemas. 
Tačiau jeigu galima klausytis 
klientus aptarnaujančių dar
buotojų pokalbių, vadinasi, ga
lima klausytis ir visų kitų dar
buotojų", teigė pašnekovė. 

„Atliekamas ikiteisminis 
tyrimas, todėl norėtume susi
laikyti nuo bet kokių komenta
rų", teigė bendrovės atstovas. 

Žinoma drabužių modeliuotoja Julija Žilėniene sostine žiūrovams pristatė ne tik rūbų, bet ir baldų bei interjero 
detalių kolekciją „Medis ir kristalai". Paroda atidaryta * 'csakalių gildijos galerijoje ,,Meno niša". Pirmą kartą 
Lietuvos dizaino istorijoje rūbų kūrėja peržengia silueto, mados siūlomas galimybes. Šįkart J. Žilėniene papuošė 
moten ir net jos aplinką. Nuotr.: Kuriant kolekciją, Julijai Žilėnienei (v) talkino panevėžietis medžio juvelyras 
R y t i s Z a v e c k a s . Mykolo Ambraso (ELTA) nuotr. 

Kandidatui — nemalonumai dėl 
agitacijos elektroniniu paštu 

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Rinkimų agitacijos 
tvarką pažeidusiam Darbo par
tijos kandidatui į Seimą Jurijui 
Strižėnui gali tekti aiškintis Vy
riausiajai tarnybinės etikos ko
misijai del galimo tikslų kon
flikto. 

Kauno kaimiškosios apy
gardos rinkimų komisija ketvir
tadienį nustatė, jog Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) Vi
daus patikrinimo tarnybos ve
dėjas J. Strižėnas savo darbo 

elektroniniu paš tu išplatino 
kvietimus balsuoti už Darbo 
partiją ir atiduoti už jį pirmumo 
balsus. 

Seimo rinkimų įs tatymas 
draudžia valstybės pareigū
nams naudotis tarnybine padė
timi siekiant sudaryti sau ar 
partijai išskirtines rinkimų agi
tacijos sąlygas. 

Skundą dėl J . Strižėno 
veiksmų pateikė Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP) 
atstovė Nijolė Linkuvienė. 

i r kelionėmis nepapirksi 
Z. Vaigauskas: batų šepečiais Lietuvoje gal i 

bū t i pa i lg in ta 
darbo diena 

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Lietuvoje gali būti 
smarkiai pailginta darbo diena. 
Darbdaviai palankiai sutinka 
Europos komisijos (EK) siūly
mą didinti darbo valandų skai
čių. Nors šis siūlymas nebus 
privalomas, darbdaviai jį siūlo 
perkelti ir į Lietuvos Darbo ko
deksą. 

Šiuo metu šalies Darbo ko
dekse numatyta 48 darbo va
landų savaitė. EK siūlo leisti 
darbdaviams pailginti ją iki 65 
valandų. Jei darbo savaitė 
truktų penkias dienas, per die
ną tektų dirbti iki 13 valandų. 

„Jeigu nepakeisim įstaty
mų ir pirmiausia Darbo kodek
so, niekas neleis taip daryti. To
kiu atveju išliks 48 valandų 
darbo savaitė, bet EK nurody
mai leidžia ir daugiau. Tačiau ji 
tiesiogiai negalioja, turi būti 
pakeistas įstatymas", teigė So
cialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos valstybės sekretorius 
Rimantas Kairelis. 

Lietuvos pramonininkų 
konfederacija teigiamai vertina 
siūlymą, nes dabar galiojantys 
darbo laiko apribojimai mažina 
įmonių konkurencingumą. 

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(ELTA) — Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) pir
mininkas Zenonas Vaigauskas 
nemano, kad batų šepečiais ir 
šratinukais galima būtų pa
pirkti rinkėjus. 

Kai kurių socialiai remtinų 
žmonių vežimas pailsėti į Pa
langą, jo nuomone, irgi — ne 
rinkėjų papirkimas, o išmonin
ga viešoji akcija, norint atkreip
ti dėmesį į kandidato veiksmus. 

Pasak Z. Vaigausko, už rin
kėjų papirkimą, kai už balsavi
mą mokami pinigai, įstatymas 
numato baudžiamąją atsako
mybę 

„Tačiau šepečio, šratinuko 
ar, pavyzdžiui, kai kurių so
cialiai remtinų žmonių nuveži
mo pailsėti negalima laikyti 
rinkėjų papirkimu, nebent rin
kėjas įsipareigoja, kad jis tikrai 
taip ir balsuos. Tačiau slaptas 
balsavimas turbūt panaikina 
tokią galimybę, juo labiau, kad 
iki rinkimų dar toli", sakė Z. 
Vaigauskas. 

Komentuodamas kai kurias 
prieštaringos reakcijos sulau
kusias kandidatų į Seimą akci
jas, VRK pirmininkas Z. Vai
gauskas taip pat pripažino, kad 
Lietuvoje turės atsirasti naujos 

Zenonas Vaigauskas 
Valdo Kopūsto 'ELTA) nuotr 

teisinės normos, kurios aiškiau 
apibrėžtų, kas yra neleistina 
rinkimų agitacija. 

Seimo nario mandato sie
kiantis liberalcentristas Eligi-
jus Masiulis buvo apskustas 
VRK už batų šepečių dalinimą. 

Tuo tarpu liberalcentristai 
buvo pareiškę, kad nemoralio
mis laiko Seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko rinkimų štabo 
organizuojamas išvykas socia
liai remtiniems Fabijoniškių 
rinkimų apygardos žmonėms. 

A. Paulauskas šioje apygar
doje kandidatuoja į Seimą. 

R. Ačui teks 
susimokėti 

baudą 
Vilnius, rugsėjo 24 d. 

(BNS) — Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas penk
tadienį atmetė buvusio prezi
dento patarėjo Remigijus Ačo 
skundą, kuriuo jis siekė, kad 
jam būtų panaikinta piniginė 
bauda už greičio viršijimą. 

• Liberaldemokratas už grei-
čio viršijimą gyvenvietės nbose 
nubaustas 1,255 litų bauda, 
jam taip pat skirti 8 baudos ba
lai. Tokią nuobaudą kovo 31 d. 
vairuotojui skyrė Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos ko
misariato Viešosios policijos 
Eismo priežiūros tarnybos Ad
ministracinės veiklos skyrius. 

R. Ačas nubaustas už tai, 
kad pernai spalio 18 d. Kelmės 
rajone, kelyje Kryžkalnis-Siau-
liai, Pakražančio gyvenvietėje 
visureigiu „BMW X5" važiavo 
net 136 kilometrų per valandą 
greičiu, nors tame kelyje leisti
nas 50 kilometrų per valandą 
greitis. 

Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija nutarė 
R. Ačo apeliacinio skundo ne
tenkinti , Vilniaus apygardos 
administracinio teismo gegužės 
31 dienos nutartį palikti nepa
keistą. 

Tai, kad R. Ačas buvo su
laikytas už greičio viršijimą, 
buvo paskelbta tik kilus prezi
dentiniam skandalui. 

Tada ir paaiškėjo, kad su
stabdžius R. Ačo automobilį 
tarp policininko ir tuometinio 
prezidento patarėjo kilo kon
fliktas. Pavaldinys skambino 
komisarui, paklausti, kaip elg
tis šioje situacijoje. 

Pakalbėję su komisaru, pa
reigūnai R. Ačą įspėjo ir leido 
važiuoti toliau. 

Viešai paskelbus apie šį 
įvykį, policijos pareigūnai nu
tarė R. Ačą nubausti 

„Balti jos t y r i m a i " : R. Pakso 
susivienijimas neperženg tų 

5 procentų kar te lės 
Vilnius, rugsėjo 24 d. 

(ELTA) — „Baltijos tyrimų" 
rugsėjo mėnesį atliktos apklau
sos duomenimis, populiariausia 
tarp Lietuvos rinkėjų ir toliau 
išlieka Darbo partija — už ją 
balsuotų 33 proc. balsavimo tei
sę turinčių piliečių. Prieš mėne
sį šios partijos šalininkų buvo 
29 proc. 

Darbo partiją labiau palai
ko vidutinio amžiaus rinkėjai, 
rajonų centrų ir mažų miestelių 
gyventojai, rinkėjai, kurie savo 
pažiūras apibūdina kaip centro 
ar kairiąsias. 

Antroje vietoje pagal popu
liarumą yra Algirdo Brazausko 
ir Artūro Paulausko susivieniji
mas „Už darbą Lietuvai". Už šį 
Socialdemokratų partijos ir 
Naujosios sąjungos (sociallibe
ralų) susivienijimą dabar bal-
suo-ų 15 proc. rinkėjų. Rugpjū
čio mėnesį už šias partijas, su
dėjus kartu, ketino balsuoti 20 
proc. apklaustųjų. 

Susivienijimą labiau palai
ko vyrai, 30-49 m. amžiaus rin
kėjai, miestų gyventojai, kai
riųjų pažiūrų rinkėjai bei tie, 
kurių šeimos pajamos per mė
nesį yra didesnės nei vidutftįes.* 

Už Tėvynės sąjungą dabar 
balsuotų 8.4 proc. rinkėjų. Tė
vynės sąjungą labiau palaiko 

vyresni nei 50 metų žmonės, 
mieštų gyventojai, tu r in tys 
aukštąjį išsilavinimą, dešiniųjų 
pažiūrų rinkėjai. 

Už Liberalų ir centro sąjun
gą ketina balsuoti 7.7 proc. rin
kėjų — panašų rinkėjų palai
kymą ši partija turėjo ir prieš 
mėnesį. Šios partijos rinkėjai — 
tai kiek dažniau vyrai, jauni
mas iki 30 m., didmiesčių gy
ventojai, rinkėjai, kurių šeimos 
pajamos pačios didžiausios, sa
vo pažiūras apibūdinantys kaip 
dešiniąsias ir centro. 

Per pastarąjį mėnesį nepa
kito Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos rin
kėjų dalis. J ų išlieka 6 proc. Už 
šią partiją labiau ketina bal
suoti moterys, vyresni nei 50 
metų rinkėjai, kaimo gyvento
jai, rinkėjai, kurių šeimos paja
mos mažesnės nei vidutinės, 
dažniau netur intys vidurinio iš
silavinimo gyventojai, kairiųjų 
pažiūrų rinkėjai. 

Už Rolando Pakso susivie
nijimą „Už tvarką ir teisin
gumą" šiuo metu balsuotų vos 4 
proc. visų 18-74 metų Lietuvos 
gyventojų. Šį susivienijimą la-

'biau remia vyrai bei vyresni nei 
50 metų rinkėjai. 

Kitos partijos kol kas turi 
dar mažesnį palaikymą. 

Liberaldemokratų siekiai 
rūpest is vyriausybei 

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(ELTA) — Liberaldemokratai 
optimistiškai vertina galimybę 
surinkti reikiamų parašų 
skaičių ir pradėti referendumą 
dėl Konstitucijos papildymo, 
numatančio, jog Lietuvos pen
sininkas gautų senatvės pensi
ją, ne mažesnę nei 80 proc. įsta
tymu nustatyto minimalaus 
darbo užmokesčio. 

Maždaug dešimt milijonų li
tų kainuojantis, liberaldemo
kratų lūkesčius pateisinęs refe
rendumas žinovams užmintų 
mįslę, iš kur gauti reikiamus pi
nigus. 

Liberalų demokratų partija 
jau pusantro mėnesio renka gy
ventojų parašus dėl jų siūlomo 
referendumo dėl Konstitucijos 

52 straipsnio papildymo. Pagal 
galiojančią tvarką, surinkę 
300,000 parašų , liberaldemo
kratai parašų rinkimo lapus tu
ri pateikti Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK), o pastaroji, 
juos pat ikrinus. — parlamenta
rams, kurie nustatytų referen
dumo datą. 

Liberalų demokratų parti
jos p i rmininko pavaduotojas 
Evaldas Lemen tauskas sakė, 
kad šiuo me tu vien jų partijai 
Vilniaus mieste pavyko surinkti 
daugiau nei 100,000 referendu
mui pritarančių žmonių parašų. 

Gyventojų parašai renkami 
visoje Lietuvoje ir jų rinkimą 
dar vykdo pa r l amen ta ro Ju
liaus Veselkos Liaudies sąjunga 

Nukel ta į 7 psl. 
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Parodų centre ,,Litexpo" atidarytoje 12-ojo tarptautinėje parodoje „Balt-
Medica 2004" medicinines ir laboratorines įrangos gamintojai bei farmaci
jos įmonės pristato naujausią techniką, produktus bei higienos priemones 

M\kul<j Ambra/. . 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųst i : 

V ida i K u p r y t e i c /o Draugas 

4 5 4 5 W 63 St Chicago, IL 6 0 6 2 9 

e-adresas: d raugas@ate i t i s .o rg 

...ir aš galiu tęsti 
šią veiklą... 

jaunučiai iš C ieve lando Ma i ron io kuopos atsako į 
klausimą: „ K o d ė l aš no r i u būt i jaunut is atei t in inkas?" 

Ugnė Vučionytė 
Jau treji metai kai aš priklausau ateitininkų būreliui. Aš čia 

susipažinau su Dievu. Sužinojau, kad ateitininkų veikla prasidėjo 
labai seniai. Net ir labai sunkiu laiku, karo metu, ateitininkai 
vistiek tęsė savo veiklą. Todėl aš pagalvojau—ir aš galiu tęsti šią 
veiklą. Įstojus į ateitininkų būrelį, pagalvojau, kad dabar labiau 
mylėsiu Dievą, būsiu visiems draugiškesnė, padėsiu tiems, kurie 
yra varge. Mano tikslas būti gera lietuvaite, dukra, drauge, sese, 
anūke ir ateitininke. Todėl aš ir noriu būti ateitininke. 

Giedrė Milutytė 
Aš noriu būti jaunutė ateitininkė nes man patinka dalyvauti 

ateitininkų susirinkimuose ir kalbėti apie Dievą ir kitomis temo
mis. Taip pat, man labai patinka Jaunučių ateitininkų stovyklos 
Dainavoje. Daug iš mano draugių yra jaunučiai tai ir aš noriu bū

ti su jais. Aš manau, kad atei
tininkų susirinkimai po šešta
dieninės mokyklos yra geras 
būdas praleisti laiką. Čia aš SŪ 
tikau naujų žmonių ir susidrau
gavau su naujais draugais. 
Man patinka mūsų vadovės. 
Per susirinkimus aš daug iš
mokstu apie ateitininkų istoriją 
ir katalikiškumą. Aš manu, kad 
jeigu nebūtų ateitininkų tai 
būtų labai neįdomu. Aš nekan
triai laukiu duoti Jaunučio 
ateitininko įžodį. 

Stevenas Abriani 
Aš noriu būti ateitininkų 

jaunutis nes man labai patinka 
mūsų kuopos veikla — mes 
smagiai ir įdomiai praleidžiame 
susirinkimus. Aš mėgstu išky

las, nes galiu pabūti kartu su draugais. Džiaugiuosi galėdamas 
važiuoti į Dainavos stovyklą. Ten sutikau daug naujų draugų ir 
yra daug progų pasportuoti. Stovykloje man ypač patinka 
Olimpiados žaidynės. Vadovai mus daug išmoko, parodo kas yra 
įdomaus Dainavoje. Aš labai mėgstu būti jaunutis ateitininkas. 

r^da- Taraškevičius 
Aš noriu būti jaunutis ateitininkas nes yra labai linksma. Man 

patinka visi darbeliai, pokalbiai ir kiti dalykai kuriuos darom. 
Man labai patinka praleisti laiką su draugais ir susipažinti su 
naujais. Man patinka išmokti daugiau apie savo tautą, Lietuvą ir 
apie Dievą. Aš noriu važiuoti į visas jaunučių stovyklas, o po to 
moksleivių. 

Šuolis į S p y g l i o e ž e r ą 

O l i m p i n ė s ž a i d y n ė s J a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų s t o v y k l o j e D a i n a v o j e š . m . l i e p o s m ė n . L e n k t y n i a u j a G r e t a Z a b l e c k a i t ė i r 

M a r i j a L a u k a i t y t ė . 

Ar norėtumėte dalyvauti Jaunučių 
ateitininkų veikloje? Važiuoti į 
stovyklas? Kviečiame įsijungti! 

Pasiteiraukite pas šias 
vadoves kada jaunučiai 
jūsų mieste susirenka 

C l e v e l a n d a s 
Maironio kuopa 
Ramunė Totoraitienė 

216 383-8207 
ramunet@earthlink.net ir 

Regina Idzelienė 
216-531-6546 
ridzelis@aol.com 

D e t r o i t a s 
Aušros Vartų kuopa 
Alma Jankienė 

586-979-7418 
amjankus@hotmaii.com ir 

Rita Giedraitienė 
248-478-8456 
ritagied@aoi.com 

Č i k a g a 
Partizano Daumanto/ 
Prano Dielininkaičio kuopa 
Rasa Kasniūnienė 

rasakas@aoi.com ir 
Laima Aleksienė 

708-442-5869 
LAieksa@ameritech.net 

L o s A n g e l e s 
Kun. Stasio Ylos kuopa 
Vita Vilkienė 

661-254-5593 
v.vilkas@prodigy.net 

P h i l a d e l p h i j a / 
V V a s h i n g t o n a s / 
B a l t i m o r ė 
Atgimimo kuopa " 
I n f o r m a c i j ą su te iks 
V i o l e t a R a z g a i t i e n ė 
6 1 0 - 5 2 7 - 1 1 2 2 

GAUTOS PETICIJOS IŠ SENDRAUGIŲ VASAROS 
STOVYKLOS KENNEBUNKPORT, M A I N E 

Vėliausioji 2004 metų peti
cijos siunta su 30 parašų Adelės 
Dirsytės reikalu buvo gauta per 
Nijolę Balč iūnienę , kur iuos 
surinko per Ate i t in inkų sen
draugių vasa ros stovyklą, 
Kennebunkport, Maine. 

Parašai y ra renkami tam, 
kad Lietuvos valdžia susirūpin
tų atrasti kankinės Adelės Dir-
sytis palaikus Sibire, ir juos 
parvežtų į Lietuvą. 

Iki š.m. rugsėjo 16 d. petici

jų rinkimo punkte jau tur ima 
6.867 parašai . Dauguma yra iš 
JAV, kiti iš Lietuvos ir Kana
dos. Tad, iki 10,000 parašų, te
reikia tik 3,133 . 

Plačiau apie tebevykstantį 
peticijų vajų galima pasis-
skaityti www.ate i t i s .org tink-
lalapyje. Pasirašytas peticijas 
p rašome siųsti Romualdui 
Kr iauč iūnui , 1816 Tecumseh 
River Road, Lansing, MI 48906 
USA. 

Romualdas Kriaučiūnas 

NAUJAS TERMINAS 
JAUNIMUI , N O R I N Č I A M 
DIRBTI JAS STOVYKLOJE 

Dėmesio moksleiviams ir 
studentams, kurie domisi dirbti 
ar vadovauti ateinančių metų 
JAS stovykloje! J A S Centro 
Valdyba priims jūsų prašymus 
2005 m. nuo sausio 1 d. iki 
vasario 15 d. Visi prašymai 
turi būti pateikti raš tu . Kam ir 
kur siųsti prašymus pranešime 
ateityje. 

Lauksime puikių darbi
ninkų, vadovų ir jaunų mokyto
jų. 

JAS Centro Valdyba 

Dermato log i jos ligų i r o d o s vėžio 
spec ia lybė , k o s m e t i n ė c h i r u r g i j a , 

viso v e i d o a t j a u n i n i m a s 
RUTH J Ū R A T Ė BARSKY. MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GA1L£ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Speciaiists 
3825 Highiand Ave, Towor 2, Suite 400 

Downers Grove, !L 60515 
630-71 »-*799. 

Priklauso Good Samarttan. Centrai 
DuPage. Edward ir Eimhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
V I D A U S L I G Ų G Y D Y T O J A S 

K a l b a m e l ie tuv iškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos nagai susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. D A L I A JODVVALIS 

Dantų gydytoja 

15543VV. 127thSt r . 

Suite 101 , Lemont, IL 

T e l . 6 3 0 - 2 4 3 - 1 0 1 0 

Valandos susitarus 

ARAS Ž U O B A , M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - 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, Eimhurst, IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 

Jauniej i a t e i t i n i n k a i l. m vasaros s tovyk lo je Dainavo je p a m i n ė j o savo są jungos 25 g y v a s t i e s m e t u s . V i s i s t o v y k l a u t o j a i s u s t o j o į s i a m ž i n t i n u o t r a u k o j e . 
|ei n o r ė t u m ė t e j s i t r a u k t i j jaunuč ių a t e i t i n i n k u veik la ir d a l y v a u t i vasaros s tovyk lose , s u s i s i e k i t e su v a d o v ė m i s a u k š č i a u i š s p a u s d i ' t a m e ---i-•>•.<•• a rba 
p a s i ž i ū r ė k i t e j a t e i t i n i n k u i n t e r n e t o sve ta i r ' m m - e r t i s o r g t e n ras i te d a u g i a u i n f o r m a c i j o s . - *. •- - „ * n u k o < , Ka .no R a z g a i c l o 

VYTFN1S GRYBAUSKAS V D 
SUSAN T 1VONS M D 

Ausg, Nosies, Gerklės 
Ligos — Chirurgi ja 

7350 W College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 6046} 

TeL 708-561 9199 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsiės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwaanlBrfaa>«gBtyandbwaatW8*uan 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

10811 W. 143 St. OrtancfPark. 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. Kingerv Hwy, Wfowbrcok 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKSS, 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 
Elgin: 847-289-8822 

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

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

Lietuvėms sutvarkys dantis už pnemamą kaina. 
Sustemui Kabe* angBkai arba M M M 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiunienė 
HeatuTy Connection 
Chfopracfc&RBheto 

GHc 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnanų gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 201^202, Lockport, 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 VValter St Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kakta, grivoa skausmų 

- įgranoB =otr>r«_ -?..«-;. 3r**alas!3<! 
6645 W. Stanley Ave 

Bervryn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai 

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

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

TeL (708) 598^*055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

9830 S.Ridge lana Ave . 
Ch icago R idge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospi ta l , #41OS 

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 ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

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

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

Ta i . 708-239-0909 
Kalbame lietuvišKa: 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,p0slės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha. Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highiand Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gyde odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas Kosmetinė chirurgiją. 

3235 W . 111 St, CHaga. L 6 0 6 5 5 
7 7 3 - 2 3 3 - 0 7 4 4 a r b a 7 7 3 - 4 8 * 4 4 4 1 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave. . H ickory Hil ls, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E. CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Ka lbame l ietuviškai 
10 S. 640 Kingery H ighway 

Wi l lowbrook, IL 60527 
Tel . 630-323-2245 

Va landos paga l sus i tar imą 

VIDAS J. NEMICKAS, M D . 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES 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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TIK IŠSILAVINUSI TAUTA 
TURI ŠVIESIĄ ATEITI 

KĘSTUTIS PRANCKEV1CIUS 

Seimas — ne pa juokos 
ob jek tas 

Artėja į pabaigą senosios 
Seimo kadencijos darbas. 
Šalies gyventojai, taip pat 
ekonomikos, verslo ekspertai 
skirtingais masteliais vertina 
socialdemokratų — sociallibe
ralų sąjungos ketverius metus 
vykdytą politinę, ūkinę veiklą. 
Be abejo, didesnė dalis visuo
menės yra vieningos nuomonės 
— dabartinė parlamento dau
guma, Vyriausybė dirbo stabi
liai, per daug nesiblaškė, 
drausmingai ir griežtai tvarkė 
biudžeto reikalus, išlaikė gerus 
makroekonominius rodiklius, o 
įdėtos pastangos stojimui į ES 
ir NATO taipogi davė puikių 
rezultatų. 

Tačiau šalia atliktų gerų 
darbų, žinoma, negalima ne
pastebėti ir įvairių minėtos 
valdžios klaidų socialinėje, ūki
nėje srityje. Niekada valdžios 
olimpe nebuvusiuos opozicinės 
Lietuvos liberalų _— centro są
jungos atstovo, prityrusio peda
gogo Jono Liesio manymu, 
nemažą klaidų buvo galima 
išvengti, jeigu tautos mandatą 
gavę parlamentarai būtų buvę 
atviresni ir dėmesingesni ne tik 
sau, bet ir rinkėjams, labiau 
paisę jų interesų. 

Daugiau nei prieš 30 metų 
Trakų rajono, Rūdiškių vidu
rinėje mokykloje pradėjęs mo
kytojauti, o nuo 1988 m. jai va
dovaujantis pedagogas J o n a s 
Liesys, turi savo tvirtą ir nuo
seklią poziciją valstybės valdy
mo bei aktyvios pilietinės vi
suomenės formavimo atžvilgiu. 

„Man, kaip paprastam 
piliečiui tikrai slogų įspūdį 
paliko per pastaruosius porą 
metų suformuotas negatyvus 
požiūris į Seimo instituciją. 
Įvairiose radijo, televizijos pra
moginėse laidose kone kasdien 
girdime, išvystame banaly
bėmis dvelkiančius juokelius ir 
pašaipas iš mūsų tautos iš
rinktųjų. Sutinku, kad be hu
moro, sveiko juoko pasaulis 
taptų nykesnis, nuobodesnis, 
tačiau viskam juk turi būti 
saikas. O iš ko dabar juokia
mės? Gal iš apsimelavusių, 
dvasiškai ir moraliai palūžusių 
kai kurių parlamentarų? 

Taip, menkos reputacijos 
veikėjų visur ir visada atsiran
da, tad kritikos, pašaipos jie 
neturėtų išvengti. Betgi, suti
kime — tokių mažuma, o šou 
verslo atstovai, žiniasklaida 
bando mesti šešėlį ant viso 
Seimo! Kiekvienam mąstan
čiam žmogui, manau, aišku, 
kad šitaip beatodairiškai šai
pytis — nedera. Tokiu elgesiu 
mes tik parodome savo pačių 
dvasinį menkumą, niekiname 
visos valstybės garbę ir oru
mą!'", — atviravo žodžio kišenė
je neieškantis Jonas Liesys. 

Pašnekovo nuomone, kiek
vienoje civilizuotoje šalyje par
lamentas yra vienas iš svar
biausių tautos atstovavimo 
institucijų, formuojančių ir savo 
valstybės įvaizdį. Japonai, 
amerikiečiai, kitos tautos var
giai sau leistų taip tyčiotis iš 

savo išrinktųjų. 
Kita vertus, renkant į par

lamentą savo atstovus, reikėtų 
visada vadovautis išmintimi, o 
ne emocijomis, atidžiau žiūrėti 
į pretendentų nuveiktus dar 
bus, mažiau paisyti jų pažadų, 
gal tuomet ir Seimas išvengtų 
piktų pašaipų, būtų labiau dar-
bingesnis, gerbtų ir gintų visų 
piliečių interesus. 

B ū t i n a d i d e s n ė 
va ld in inkų a t s a k o m y b ė 

Prityręs pedagogas Jonas 
Liesys pasigenda didesnio 
dėmesio vienai iš pirmųjų 
visuomenės sričių — kultūrai 
bei švietimui. Būtent čia jis 
mato dar daug neartų dirvonų, 
ypač auklėjant ir ugdant jau
nąją kartą. Deja, visuomenėje 
iki šiol dar nepakankamai 
įvertintas švietimo vaidmuo. 

J. Liesio nuomone, j au 
mokykloje vaikai turi suprasti, 
kad gyvenimas yra sudėtingas, 
painus, visada ir viskam reikia 
būti pasiruošusiam. Švietimo 
sistemoje dirbantys pedagogai 
turėtų formuoti tokio kultū
rinio, socialinio gyvenimo bran
duolį, kad žmonės taptų labiau 
savarankiškesni, gebėtų patys 
veikti, o žinių kiekybė neuž
gožtųjų vertės. 

„Mane, kaip ilgametį peda
gogą neramina valstybėje for
muojama ydinga nuostata apie 
paprastąsias ir elitines mokyk
las. Manau, kad visoms švieti
mo įstaigoms turi būti skiria
mas dėmesys. Be abejonės, 
didesnio finansavimo turė tų 
sulaukti ir kaimo vietovių 
mokyklos. Antai. Trakų rajono, 
Elektrėnų savivaldyvės mokyk
lose, kaip ir daugelyje kitų 
atokesnių šalies švietimo 
įstaigų netrūksta įvairiausių 
problemų. Atsakingiems valsty
bės pareigūnams reikėtų dėti 
kuo daugiau pastangų, kad 
mokyklos būtų aprūpintos ir 
šiuolaikinėmis informacijos 
technologijomis. mokytojai 
gautų padoresnius atlyginimus, 
didesnį dėmesį skirtų savo auk
lėtinių kultūriniam, dvasiniam 
lavinimui. Kiekvienam tikriau
siai aišku, jog investicijos į švie
timą, jaunosios kartos auk
lėjimą, tai kartu būtų investici
jos ir į saugesnę, šviesesnę val
stybės, tautos ateitį", — įsitik
inęs Jonas Liesys. 

Pašnekovą taip pat nera
mina pastaraisiais metais nepa
prastai išaugusi didžiulė mūsų 
tautiečių emigracija. Savo šaly
je neradę pakankamai rimto 
pragyvenimo šaltinio, jie ma
siškai bėga laimės ieškoti sve
tur. Apmaudžiausia, kad Lie
tuvą dažniausiai palieka jauni 
ir perpektyvūs, aukštąjį išsi
lavinimą įgiję specialistai. Gai
la, kad toks „protų nutekėjimas" 
nesukelia didesnio galvos skaus
mo šalies valdžiai. Menki atly
ginimai, darbdavių savivalė, 
kitos visuomenėje išsikeroju
sios blogybės, priverčia iš Lie
tuvos kasmet sparnus pakelti 
tūkstančius gabių jaunuolių. 

Jono Liesio manymu, tą 
pavojingą procesą būtų galima 
sustabdyti, jeigu atsakingi val
stybės tarnautojai būtų dar 

Rūdiškių v.dunnes mokyklos vadovas J. Liesys, didžiuojasi savo auklėti
nių pasiekimais. 

Antano Tumėno nuotrauka. 

gerokai anksčiau pasirūpinę ne 
tik stambaus, bet ir smulkaus 
bei vidutinio verslo plėtros ska
tinimu. Šiuo metu galiojantys 
įvairūs mokesčių įstatymai la
biau naudingi t ik stambiems 
vers l in inkams, smulkus bei 
vidutinis verslas iki šiol palik
tas likimo valioje, merdi. Tiek 
mūsų šalies, t iek užsienio val
stybių įtakingi ekonomikos 
ekspertai ne kartą jau yra 
išreiškę neigiamą požiūrį į 
dabar galiojančią mokesčių sis
temą. Iš t iesų, tų mokesčių 
Lietuvoje priimta daugiau nei 
keliasdešimtis, tačiau nuo jų 
valstybei bei gyventojams — nė 
kiek negeriau! Tik peržiūrėjus 
mokesčių sistemą, t inkamiau 
sutvarkius jos įstatyminę bazę, 
būtų galima iš mirties taško 
pajudinti ir visuomenės užim
tumo problemą, sutramdyti 
nepaprastai išsikerojusią nusi
kalstamumo bangą. 

Pašnekovas apgailestauja, 
dėl gerokai apleisto Lietuvos 
kaimo. Kiek čia visokiausių 
bėdų. rūpesčių, o aukštai sė
dinčiai valdininkijai tai — nė 
motais. Daugiau nei prieš dvy
lika metų be jokios kontrolės ir 
priežiūros palikus kolektyvi
nius ūkius likimo valiai, j ie 
buvo paprasčiausiai išdraskyti, 
išvogti, o be darbo likę kone 
milijonas kaimiečių, jau kelioli
ka metų nebegali sudurti galo 
su galu, priversti gyventi nuo
latinėje baimėje ir nežinioje. 

Kai kam šiek tiek vilties ir 
optimizmo pragiedrulių atsira
do, kai Lietuva tapo visaverte 
ES nare. SAPARD. kitais struk
tūriniais , finansiniais fondais 
būtų galima ir kaime sukurti 
naujų darbo vietų, išplėsti 
netradicinius verslus, bet ar 
menką informaciją gaunančiam 
žmogui pavyks laiku ir tinka
mai parengti sudėtingiausius 
verslo projektus ir taip prieiti 
prie tų lėšų9! Jono Liesio nuo
mone, ne tik seimūnai. Vyriau
sybės institucijų nariai, bet ir 
vietos savivaldos, seniūnijų 
atstovai , pas i te lkę kompe
tentingus žemėtvarkos siste
mos darbuotojus, privalėjo ge
rokai anksčiau sukrusti ir 
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išaiškinti sodiečiams kaip 
tvarkyti dokumentus. Deja, 
šiandien iš valdininkų mažai 
kas pripažįsta, kad dėl tokio 
biurokrat inio nerangumo, o 
teisingiau — abejingumo, tūk
stančiai žemdirbių gali ir to
liau likti „vėjų pagairėje". Tiek 
Seimui, tiek Vyriausybei dėl to, 
žinoma, reikėtų prisiimti visą 
atsakomybę. 

Ypa t inga Rūdiškių 
t r a u k a 

J a u šimtmetį neseniai 
atšventusios mokyklos vadovas 
J . Liesys su pasididžiavimu 
mini buvusių ir dabartinių mo
kinių pavardes. Nemaža dalis 
auklėtinių jau senokai garsina 
savo mokyklos vardą ne tik 
Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 

„Džiugu, kad daugelis mo
kyklos auklėtinių, pabirusių į 
skirtingas pasaulio puses, baigę 
aukštuosius mokslus, sugeba 
prisitaikyti prie sudėtingo gy
venimo ritmo ir rasti jame sa
vo vietą. Kai kas iš jų sugrįžta 
ir į savo gimtinę. Reikia pri
pažinti, kad ta Rūdiškių dva
sinė t r a u k a yra ypatinga! 
Negaliu nepamintėti Romo 
Stašausko, nūnai sėkmingai 
vadovaujančio futbolo klubui 
Vėtra ' (beje, pašnekovas neno
riai prisipažino prieš keletą 
metų įdėjęs daug savo pastangų 
įsteigiant šį garsųjį klubą — 
autoriaus pastaba). Jo pastan
gomis, prieš keletą metų mo
kyklos pedagogai turėjo puikią 
galimybę aplankyti saulėtąją 
Italiją, pabūti Šventajame 
mieste — Vatikane, gauti paties 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
palaiminimą. 

Su pagarba šiandien galiu 
ištarti ir firmos EURO—STAR 
savininko Sergejaus Vorobjovo. 
verslininko Voitecho Vinckie-
vičiaus, kitų rūdiškiečių pavar
des. Pažvelgęs į šių žmonių 
nuveiktus darbus, galiu ramia 
sąžine pareikšti, jog mūsų 
mokyklos pedagogų indėlis 
ugdant jaunąją kartą, duoda 
teigiamą vaisių", — tikino 
Jonas Liesys. 

VISUOMENE PAŽINS KITOKĮ VILNIŲ 
Pasaulinei turizmo dienai 

skirtuose renginiuose iki rug
sėjo 26 d. Vilniaus gyventojai ir 
svečiai galės nemokamai susi
pažinti su senojo Vilniaus istori
ja ir mitais. 

„Kiekvieną dieną organizuo
jamos ekskursijos po miestą, 
visų pirma skirtos vilniečiams, 
kad jie geriau pažintų savo 

miestą ir galėtų jį t inkamai 
pristatyti svečiams", — teigė 
Vilniaus turizmo informacijos 
centro direktorė Iveta Balse-
rienė. 

Pristatydami Pasaulinei 
turizmo dienai skirtus rengi
nius rugsėjo 20 d., organizato
riai surengė pirmąją tea t ra 
lizuotą ekskursiją „Vilniaus 

vaiduokliai ir mistinės istori
jos'" 

Gatvės akcijomis ramų 
sostinės gyvenimą drumste, 
„Senamiesčio tea t ro" aktoriai 
visiems išdalijo vaiduoklių 
kaukes, deglus ir kvietė pake
liauti tamsiomis Vilniaus gat
vėmis, ugnimi nušviesti pa-s-
laptingus kiemų užkaborius. 

Minią lydėjęs istorikas 
Liudas Jovaiša pasakojo apie 
kara l ienę Barborą, Vilniaus 
bažnyčių šmėklas, Aušros Vartų 
stebuklus. „Senamiesčio teatro" 
aktoriai pasistengė, kad tamso
je pasakojamos šiurpios istorijos 
butų dar baisesnės, o stebuklai 
ir meilės — giliau paliestų širdį. 

(Elta) 

Pilietiškumas ir patriotiškumas 
A rtėjant Seimo rinkimams, kandidatų 

/ \ pažiūros į Lietuvai svarbius klausimus 
JL .B»pamažu išryškėja, kartais jiems patiems 
to nejaučiant. Rinkiminė kampanija paprastai 
atsispindi trejopai: stengiantis kiek galima 
pajuodinti savo varžovus; paberiant aibes 
pažadų; pačirpinant patriotiškumo smuikeliu. 

Sustokime prie trečiojo atvejo. Užsienio 
lietuviai su nerimu stebi pastangas išguiti iš 
Lietuvos tautiškumą, patriotiškumą, tėvynės 
meilę. Visais įmanomais būdais b rukama 
„Europos (arba net pasaulio) piliečio" sąvoka, o 
mokyklose, jaunimo organizacijose ir kitais 
būdais skiepijamas „pilietiškumas". Atrodo, 
kad Lietuvos auklėjimas, švietimas, valdžia 
staiga pasidarė mirt inai alergiški žodžiams 
tauta, tautiškumas, patriotas, patriotiškumas 
ir pan. Net žodis nacionalinis dabar jau priimti
nesnis pakaitalas ir skamba nebe taip „tau
tiškai", tad tu r ime nebe valstybinius, o 
nacionalinius muziejus, bibliotekas, d raus
tinius, institucijas, premijas (jos dabar popu
liariai vadinamos prizais)... 

Kadaise, jeigu kas buvo pavadinamas pa
triotu, priimdavo už aukščiausio laipsnio 
pagyrimą. Dabar tai jau tarytum pajuoka. O gal 
mes čia, tolimoje Amerikoje, jau nebesuvokiame 
visų tų „modernių reikšmių ir sąvokų"? Galbūt 
dar laikomės įsikibę į tėvynės meilę, taut inės 
tapatybės išlikimą, savosios kalbos (kiek galima 
švaresnės, grynesnės) išsaugojimą, kai tuo 
tarpu Lietuvoje labiau orientuojamasi į visatau-
tiškumą? „Lietuva-Europa" — jau neatski
riamos. Ilgainiui nebus aišku, kur viena 
prasideda, kita baigiasi. Ar kas nors dar norės 
tų skirtumų ieškoti? 

Skeptikai tv i r t ina , kad lietuvių t a u t a 
išnyks, bus suvirinta Europos didžiųjų tautų 
katile. Ir to nereikės laukti šimtus metų — gal
būt tai įvyks dar mūsų gyvenamuoju laiku. 

Pagrindinė priežastis: šiuo metu vyksta 
„didysis tautų maišymasis", pragaiš t ingas 
mažoms valstybėms, juo labiau — Lietuvai. 
Kadangi Europos valstybių sienos, po Lietuvos 
priėmimo į Europos Sąjungą tapo kiauros, dar 
daugiau mūsų tautiečių išvyksta iš gimtosios 

žemės geresnio gyvenimo, darbų, net nuotykių 
užsieniuose paieškoti. Šis vienakryptis judėji
mas vyko ir anksčiau, bet dabar dar sustiprėjo. 
Valstybė netenka nemažos dalies išsimoksli
nusių, pajėgių, jaunų žmonių, kurie savo žinias, 
energiją, jėgas atiduos svetimam kraštui. Jie 
taip pat kurs šeimas (daugelis su kitataučiais), 
gimdys, augins vaikus — ne savo tėvynei. 

Mokyklos suole mokytojai mums aiškinda
vo, kad „gamta nemėgsta tuštumos". Nemėgsta 
jos ir valstybės žemės. Kai viduramžiais 
Prūsijoje siautė maras ir į amžinybę nusinešė 
didžiąją gyventojų dalį, jų vietas užėmė vokie
čiai. Kai bolševikai ištrėmė ar išžudė žmones 
okupuotose valstybėse, į ištuštėjusias gyven
vietes privežė rusų kolonistų (todėl Latvija tiek 
turi problemų su rusakalbiais). 

Kai tėvynę savu noru palieka jos vaikai, 
kažkas turi užimti jų vietas. Šiuo metu kaimy
ninėse (ir tolimesnėse) valstybėse yra daugybė 
žmonių, kurie mielai tai padarytų. Darbai, 
kurių nenori savi tautiečiai, tiems imigrantams 
būtų tikras rojus. Net menki atlyginimai juos 
patenkintų, nes savo šalyje ir tokių negauna. 
Jau dabar kai kuriuose Lietuvos darbo sekto
riuose trūksta darbininkų ir darbdaviai prade
da jų dairytis užsieniuose. Pokario metais 
darbininkų užsieniuose ieškojo Prancūzija, 
Vokietija ir kitos didžvalstybės, o šiandien turi 
daug problemų su turkais, afrikiečiais, pakis
taniečiais ir kitais. Ar toks likimas laukia ir 
Lietuvos? 

Gera ugdyti pilietiškumą, nes kiekvienas 
gyventojas turi jaust i pareigą savo valstybei, 
gerbti jos įstatymus. Tačiau jis gali būti tiek pat 
geras ir kito krašto pilietis. Jeigu nebus šalia 
pilietiškumo aktyviai ugdomas ir patriotišku
mas, meilė savo tėvynei, tautai, jos papročiams, 
kalbai, tradicijoms, tamsios pranašystės apie 
lietuvių tautos ateitį t ikrai išsipildys. 

Nėra abejonės, kad dar ilgai išliks Lietuvos 
valstybė, bet ar išliks lietuvių tauta? Taigi Lie
tuvos piliečiai turėtų Seimo rinkimuose savo 
balsą atiduoti už kandidatus, kurie rūpintųsi ne 
vien ugdyti piliečius, bet ir savo tautos patrio
tus. 

Nr.7 

91-ASIS LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS 
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBiENĖ 

Komisijos: 
Lietuvių reikalų — John Mankus, Bingham-

ton, 72 kuopa; Lietuvių kultūra/kalba — Julia 
Schroder, Masbeth, 110 kuopa; Garbės narystė — 
Frank Petrauskas , Amsterdam, 100 kuopa; 
Ritualų — Lee Moore, Dubois, 86 kuopa; 
Stipendijų — John Baltrus, Pittsburgh, 19 kuopa; 
Ryšių su visuomene — Regina Juškaitė-Švo-
bienė, Detroit, 102 kuopa; Archyvų — Frances 
Burmila, Brockton, 1 kuopa; L. V. fondas — 
Loretta Stukienė, Newark, 29 kuopa; Šv. 
Kazimiero gildija — Anne Kiizas Wargo, 
Anthracite, 144 kuopa; „Pagalba Lietuvai" — 
Robert S. Boris, Detroit, 102 kuopa; Regina 
Juškaitė-Švobienė, Detroit, 102 kuopa; Mergelės 
Šiluvos fondas — Elinor Sluzas, Dayton. 96 
kuopa. 

Centro valdybos 3-ia pirmininko pavaduoto
ja, dirbanti su jaunais vyčiais, Marytė Bizin-
kauskaitė apibūdino jaunimo veiklą. Dalyvavo 18 
jaunų vyčių ir paauglių. Suvažiavimo dalyviams 
buvo specialiai paruošta trumpa paskaita apie 
vysk. Motiejų Valančių. Lietuvoje yra Valančiaus 
vaikų draugija Mosiedos gimnazijoj, kurioj jau
niai puošia kapus. Per šį suvažiavimą vyčiukai 
buvo labai užsiėmę. J ie šiais metais vadinosi 
„valančiukai", pardavinėjo tulpių ir kardelių 
gumbus, sėklas ir daržo įrankius. Vyčiukai 
pasodino ir paruošė tris didelius gėlių vazonus. 
kaip simbolinę dovaną Valančiaus vaikų draugi
jai. Taip pat šios gėlės puoš Our Lady of Sorrows 
bažnyčios koplytstulpį, kuris bus dedikuojamas 
sekmadienį po seimo uždarymo šv. Mišių. Už 
gėles, sėklas ir daržo įrankius buvo gauta 395.50 
dol., už Simonos atvirutes gauta 250 dol. Pinigai 
bus nusiųsti Valančiaus vaikų draugijai ir 
Simonai. Kiekvienam dalyvaujančiam jaunam 
vyčiui buvo įteikta suvažiavimo stipendija. 

Garbės narė ir komiteto pirmininkė Elinor 
Sluzas apibūdino Šiluvos Mergelės Marijos pro
jektą. Prieš metus buvo paruoštas tinklalapis 
(www.our l adyo f s i l uva . com) Šiame tinkla-
lapyįe yra medžiaga apie Mergeles Marijos pasi
rodymą Lietuvoje 1608 m , taip pat duomenys 
apie Lietuvos Vyčių organizaciją, muz. Fausto 
Strolios specialiai sukurta giesmė Šiluvos 
Marijos garbei ir informacija apie kitus 
apsireiškimus Europoje bei Šiluvos Mergeles 

Marijos šventovę Washington, DC. Šio komiteto 
tikslas yra supažindint i su Šiluvos Mergele 
Marija ir pritraukti maldininkų bei keliautojų 
Lietuvon. Centro valdybos dvasios vadas prelatas 
kun. Juozas Anderlonis parašė laišką apie Šilu
vos istoriją ir tinklalapio informaciją. Laiškai 
išsiųsti visoms lietuvių bažnyčioms JAV bei 
Lietuvoje ir kata l ikų kelionių agentūroms. 
Komitetą sudaro: prelatas kun. Juozas Ander
lonis, kun. Anthony Markus, garbės narė Agnės 
Mickunas, garbės narė Loretta Stukienė, Teresė 
Strolienė ir Evelyna Oželienė. 50,000-75,000 
žiūrovų aplankė tinklalapį ir laiškų gauta iš 
tolimesnių vietovių — Kanados, Afrikos, Aust
ralijos, Airijos, besidominčių Šiluvos Mergele 
Marija. 

Pittsburgh, PA 19-oji kuopa pasiūlė (ir buvo 
priimta) globoti 92-ąjį Lietuvos Vyčių suvažia
vimą/seimą, kuris ruošiamas 2005 m. rugpjūčio 
11-14 d. Pittsburgh, PA. 2006 m. 93-sis seimas 
bus ruošiamas Orlando, FL. Jį globos Lietuvos 
Vyčių centro valdyba. Suvažiavimas įvyks 
Grosvenor Resort viešbutyje, kaip ir 2002 m. 

Sporto komiteto metinio reportažo negauta. 
Buvo priimta rezoliucija atidėti šio komiteto veik
lą, kol specifiniai klausimai ir pareigos bus išna
grinėtos. 

Buvo skaitomos įvairios rezoliucijos ir vyko 
pranešimai, diskusijos, pasiūlymai ir balsavimai. 

Finansų patikrinimo komitetas pranešė apie 
įvairias aukas organizacijoms, spaudai, vienuolių 
kongregacijoms. Čia iš t rauka iš rezoliucijų, 
kurios buvo priimtos: L. V. organizacijos padali
nių aukos „Pagalba Lietuvai" ir Šv. Kazimiero 
gildijai po 700 dol., L.V. fondui ir Šiluvos 
Mergelės fondui po 100 dol., Lietuvos katalikų 
religinei šalpai bus paaukota 750 dol. spaudai: 
„Dirvai". „Darbininkui" ir -Amerikos lietuviui" — 
po 100 dol. ir „Draugui" — 200 dol. Vienuolių kon
gregacijoms buvo skirta po 100 dol. „Pagalba 
Lietuvai" padalinio Motinos Teresės globos 
namams 1,000 dol. už nesumokėtą šildymo 

•kaitą. Finansų patikrinimo komitetą sudarė: 
Elena Nakrosis, centro valdybos iždininkė, Mary 
Beth Slakis ir Joseph Stiklius, centro valdybos 
iždo patikėtiniai, Rita Johnson. 19 kuopa ir Julia 
Schroder 110 kuop'a. 

Rus daug i au 

http://www.ourladyofsiluva.com
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MŪSŲ ŠEIMOSE #Wrt 
NAUJAS JAUNAS 

LIETUVIS DIRIGENTAS 

Christopher Žemliauskas po sėkmingo savo debiuto, kaip „The Magic 
Flute" dirigentas š.m. gegužės 23 d. 

Labai dažnai neseniai 
atvykę iš Lietuvos klau
sinėja čia rašančiąja, ar 

išeivių vaikai veržiasi į aukštąjį 
mokslą, kaip jų vaikai Lietu
voje? Atsakymas visad būna 
savaimingai teigiamas: „O, 
taip!" 

Po visą plačią Ameriką (net 
tolimuosius Havajus ir Alaską) 
išsibarstę mūsų vaikai ( o dabar 
j au ir vaikaičiai) dirba atsakin
gus darbus, pasiekę juos per 
savo išsimokslinimą bei išsi
lavinimą. Ar įmanoma suskai
čiuoti, kiek daug jų yra įgiję 
(neminint bakalauro) ne vien 
magistro laipsnį, bet ir dok
toratą, buvę įvairių stipendijų 
laimėtojai, įskai tant garsiuo
sius, įtakinguosius Fulbright ir 
Rhodes (Oxford, Anglijoje). 

Daugelis jų profesoriauja uni
versitetuose, užima atsakingas 
aukštas vietas bendrovėse, fab
rikuose, įmonėse, būdami prezi
dentais ar viceprezidentais. 
Nemažai pasižymi įvairiais 
išradimais, kariniuose daliniuo
se gavę pulkininko laipsnį ir 
pan. Lietuviškas veržlumas, 
imlumas, pasiryžimas bei gabu
mas atneša šiuos vaisius. 

Viena kul tūr inė naujiena 
apie jauno lietuvio pasiekimą 
bei pasisekimą visiškai atsitik
tinai įkrito į šio rašinio autorės 
sterblę it pernokusi slyva. 

Vlada Žemliauskienė-Stan-
kienė, atvykusi iš West Haven, 
CT, į Madison, WI, aplankyti 
savo dukrą Dainą Juozevičienę 
su šeima, tarp kitko išsitarė 
apie savo 28 m. vaikaičio 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
TeL 7 7 ^ 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax. 775 -436-6906 
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SVEIKATA IR SAVARANKIŠKUMAS 
(tęsinys) 

Pagalbinės priemonės gali 
palengvinti skausmą, padidinti 
saugumą ir savimi pasiti
kėjimą, pagerinti galimybę 
išlaikyti savarankiškumą. Bet 
reikia būti atsargiems ir ne
patikėti reklamų neįvykdomies 
pažadams. Reikia tartis su dak
t a r u ar terapistu, kad jie 
patar tų, kurios pagalbinės prie
monės jums tinkamiausios. 

Kad lengviau butų vaikš
čioti, pagelbsti ramentai, vaikš-
tukai („walkers") ar vežimėlis. 
Ko jums reikia, patars dak
taras . 

Namų apyvokos darbuose 
irgi yra įvairių pagalbinių 
priemonių, pradedant nuo 
įrankio, vadinamo „grabber" 
(griebėjas), su kuriuo sugriebia
mi daiktai lentynose, ypač 
aukštesnėse, ar ant žemės. Yra 
priemonių pagelbstinčių užsi
mauti kojines, apsirengti, save 
prižiūrėti, gaminti maistą, va
lyti kambarius ar dirbti kieme
lyje. Žodžiu, viską, ką darote, 
tos priemonės padeda atlikti 
lengviau. 

Kad būtų lengviau atidary
ti duris, galima įsitaisyti nus
paudžiamas rankenas. Vonios 
kambaryje — kėdę dušui, ,,grab 
bars" , kad turė tumėte į ką 
įsitverti ir nepaslystumėte ir 1.1 

Klausai nusilpus, pagelbsti 
klausos aparatai („hearing 
aids"). Yra įvairių patarnavimų 
asmenims su nusilpusia klausa. 

Christopher Žemliausko būsi
mą debiutą, gegužės 21 ir 23 d. 
diriguojant Mozart operą „The 
Magic Flute" Minnesota Opera 
teatre Minniapolis, M.N. 

Į sūnaus, vaikaičio, sūnėno, 
pusbrolio debiutą - tą didžiulę 
meno šventę sugužėjo visa 
Žemliauskų šeima: tėvai Gin
ta ras ir Janet , Vlada Žem-
liauskienė, senelis Salvatore 
Viscuso, dėdė Linas ir Jane 
Žemliauskai, teta Daina Juo
zevičienę su vyru dr. Jonu 
(prez. Aleksandro Stulginskio 
vaikaitis) ir dukra Aura. Nors 
diena buvo šalta ir lietinga, 
operos rūmai buvo pripildyti 
operos mylėtojų. Vėliau mo
čiutė Vlada atvėrė širdį, kaip ją 
užvaldė graudus jausmas , 
prisiminus jaunystėje lankytą 
Operos teatrą Kaune, kai su 
dideliu pasigėrėjimu stebėdavo 
maestro valdomą orkestrą ir 
lazdelės mostelėjimu išgautą 
muzikos bei dainos garsų jun
ginį, o čia dabar stebėjo savo 
vaikaitį, diriguojant ta magiška 
lazdele... Ir nejučiomis skruos
tu nuriedėjo pasigėrėjimo, džiaugs
mo, pasididžiavimo ašara... 

Christopher gimė pedagogų 
šeimoje: tėvas - meno (dailės) 
mokytojas, o motina - „special 
education". Kai Kristutis buvo 
tik 7 metų, jis paprašė tėvų 
kalėdinės dovanos - nupirkti 
jam pianiną ir nuo tos dienos 
nesiskyrė su šiuo savo geriau
siu draugu... 

Christopher Žemliauskas, 
gyv. New Haven, Ct. bakalauro 
laipsnį įsigijo Ithaca kolegijoje, 
NY, o neseniai magistro laipsnį 
(Master of Music) akompana-
vime ir aktorių (dainininkų) 
paruošime Minnesota univer-

0 tiems, kurie turi sunku
mų su regėjimu, yra stambaus 
rašto spaudinių, padidinamųjų 
stiklų, telefonų ir laikrodžių su 
dideliais skaitmenimis, yra ir 
kompiuterių su stambiu šriftu. 

Pasiklauskite savo daktaro, 
terapisto ar vaistininko, apie 
jums reikalingas pagalbines 
priemones ir kur j as rasti. 

Informaciją apie įvairias 
pagalbines priemones teikia ir 
šios įstaigos: 

1. The Federal Trade Com-
mission — 877—382—4357, 
arba www.ftc.gov 

2. The U.S. Consumer 
Product Safety Commission 
800—638—2772, arba 
www.cpsc.gov 

3. American Foundation 
for the Blind 800—232—5463, 
arba www7.afb.0rg 

4. American Speech — 
Language — Hearing 
Association 800—638—8255, 
arba w w w . a s h a . o r g 

5. Arthritis Foundation 
800—283—7800, arba 
www.a r th r i t i s . o rg 

6. National Inst i tute on 
Aging Information center 800— 
222—2225, arba 
www.nia .nih .gov 

7. National Inst i tute on 
Deafness and Other Commu-
nication Disorders 800—241— 
1044, arba 
WAvw.nidcd.nih.gov 

Christopher Žemliauskas su močiute VIa 
Flute" premjeros 2004 m. gegužės 23 d. 

sitete, kur j is studijavo pas 
Margo Garrett ir Kari Paul-
nack. Jam esant universitete, 
per jo rankas perėjo eilė pas
tatymų: „Dialogues des Carme-
lites", „Die Fledermaus", Eric 
Hermannson's „Soul" bei kitų. 

Kaipo Minnesota operos 
internas, jis akompanavo per 
repeticijas operoms „Macbeth" 
ir „Pagliacci". J i s darbavosi 
kaip meno vadovas - akompa-
nuotojas su Indianapolis Young 
Artists Program operų pastaty
mams: „Eugene Onegin", „Don 
Pasąuale" bei „Samson et 
Dalila". Kaip Music Academy of 
the West dalyvis, C. Žem
liauskas studijavo dainavimą, o 
kartu buvo meno vadovas ir 
akompanuotojas pastatymams: 
„Don Pasąuale", „Albert 
Herring" ir „L'enfant et les sor-
tileges". Šiuo metu jis yra 
Minnesota operos muzikų per

sonale nuolatiniu muzikos 
vadovu - akompanuotoju, daly
vaujantis pastatymams: „The 
Merry Widow", „Norma", „La 
Traviata", „The Flying Dutch-
man" ir „The Handmaids' Tale". 
Kitą sezoną jis turės dirigento 
pavaduotojo pareigas operose 
„Passion" ir „The Magic Flute". 
Papildomai jo teatriniame pa
tyrime įskaitomos pareigos 
kaip, „coach" - akompanuotojas 
Light Opera kolegijoje Fal-
mouth. MA, muzikos direkto
rius ir kompozitorius Hangar 
teatre Ithaca, NY, o taip pat 
akompanuotojas Ithaca College 
teatre bei Musical Theatre 
Berlin. 

Linkime talentingam jau
nam lietuviui dirigentui Chris
topher Žemliauskui skinti lau
rus muzikiniame pasaulyje 
Amerikos bei Lietuvos garbei. 

S t a sė E. Semėnienė 

r-
Švenčiant Genės Vitkienės 65-ąjį gimtadieni, š.m. rugsėjo 5 d. susirinko ją pasveikinti būrys drau
gių. Sėdi iš kairės: Irena Draugehenė, Rasutė Stropienė, Sylvija Krumpli'enė, Vida jesuit, Zita Cicė-
nienė; stovi: Laima Stevvart, Dana Borgogni, Roma Norkienė, Genė Vitkienė, Virginija Šaulienė, 
Laima Glavinskienė, Regina Viržintienė, Onutė Brinas, Vanda Sakalauskas. 

— 

Čia patarimai saugesniam 
gyvenimui pagal Mayo klinikų 
knygelę „YourIndependence". 

Su vyresniu amžiumi ateina 
jėgų susilpnėjimas, lėtesnė 
reakcija ir tai gali būti nelai
mingų atsitikimų priežastimi. 

Kad būtų saugiau namuose, 
patariama: 

1. Pašalinti iš namų viską, 
kas gali būti suklupimo ar par-
griuvimo priežastimi, kaip 
palaidus elektrinius ar tele
foninius laidus, žemas kėdutes, 
baldus, nereikalingus daiktus, 
kurie gali maišytis po kojomis. 

2. Pritvirtinti kilimus ir ki
limėlius prie grindų, kad nesis-
lankiotų, kad neužkliūtumėt už 
jų kraštų. 

3. Sustatyti baldus taip, kad 
būtų galima lengvai pro juos 
praeiti. 

4. Patikrinti turėklus, kad 
jie būtų stiprus. Įtaisyti „grab 
bars" įsikibimui vonios kam
baryje 

5. Padidinti apšvietimą, kad 

būtų matyti, kur eiti. 
6. Tuojau sausai iššluostyti 

palietus skysčius. 
7. Nustatyti karšto vandens 

termostatą taip, kad nenusip
likytumėte (consumer Product 
Safety Commission pataria nus
tatyti ant 120° F, kad sumažėtų 
nusiplikinimo pavojus). 

8. Įvesti „smoke detectors" 
(dūmų pajautėjus) kiekviename 
namo aukšte, ypač arti mie
gamųjų. Jų baterijų veikimą 
patikrinti kas mėnesį ir nuva
lyti dulkes bent kartą metuose 
(Čikagoje ugniagesiai pataria 
baterijas keisti 2 kartus me
tuose, kai keičiamas laikas 
pavasarį ir rudenį). 

9. Verdant žiūrėti , kad 
atsikišusios puodų rankenos 
būtų nukreiptos nuo jūsų, kad 
neužkliūtumėte. Naudoti spec. 
pirštines puodams kilnoti, bet 
nepalikti jų kabėti prie viryklės, 
kad neužsidegtų. Virti „pasi-
raičius rankovos", kad liepsna 
nepagautų plačių ir ilgų 

rankovių. 
10. Laikyti degalus kuo to

liausiai nuo atvirų liepsnų, kaip 
vandens šildymo tanko „pilot 
light". 

11. Atsargiai apsieiti su 
nešiojamais šildymo aparatais 
(space heaters), plaukų džiovin
tuvais (hairdryers), žnyplėmis 
plaukams sukti, šildymo pagal
vėlėmis ir elektrinėmis antk
lodėmis. 

12. Leisti profesionalui kas
met patikrinti namų apšildymo 
įrangą. Reguliariai keisti _lint 
filters" rūbų džiovintuvuose. 

13. Nerūkyti lovoje, jei 
rūkote, ar jaučiatės apsnūdę, ar 
išgėrę, ar paėmę vaistų. 

Vyresnio amžiaus vairuoto
jams patar iama pasitarti su 
savo daktaru, ar jų sveikatos 
būklė nekenkia vairavimui. 
Apie vairavimo įgūdžių įverti
nimą galima pasitikrinti ir 
vietiniame „department of mo-
tor vehicles", arba paimti papil
domai vairavimo pamokų. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKŲ 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
PAGERBIMAS 

Sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
Amerikos Lietuvių mote
rų sąjunga pagerbė „2004 

metų iškiliąją lietuvių moterį" -
Bette Ann Liudžius, už jos 
nuopelnus lietuvybei ir įsi
pareigojimą savo parapijai, ben
druomenei ir šeimai. Pirmoji 
moteris, kuriai buvo suteikta ši 
pagarba 1977 m., buvo Jose-
phine Daužvardis, Lietuvos 
generalinė garbės konsule 
Čikagoje. Kitos moterys kurios 
buvo pagerbtos: 1979 m. -
Nijolė Sadūnaitė; 1981 m. -
Maria Rudienė; 1983 m. seselė 
vienuolė M. Aloysa; 1987 m. -
seselė vienuolė M. Mercedes; 
1989 m. - Gintė Damušytė; 
1991 m. - Anastazija Tamošai
tienė; 1993 m. - Birutė Jasai
tienė; 1996 m. - Anne Walin-
cius Kelly; 1998 m. - Danutė 
Bindokienė; ir 2002 m. seselė 
vienuolė Elena Ivanauskaitė. 

Šv. Mišios, pagerbimas ir 
pietūs vyko Šv. Andriejaus 
bažnyčioje ir salėje. Dalyvavo 

virš 140 svečių atvykę iš visos 
Connecticut valstijos. Salė 
gražiai išpuošta taut inėm spal
vom. Bette Ann Liudžius pasi
puošusi t au t in i a i s rūbais. 
Atvyko ir garbės svečiai: valsti
jos senatorius Donald DeFron-
zo, Timothy O'Brien, Connecti
cut asamblėjos ats tovas ir 
seselės vienuolės Margaret ir 
Tarcizija iš Putnamo' Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno. Buvo 
gautos proklamacijos nuo 
gubernatorės Jodi Kent, bur
mistro Timothy Stevvart ir sena
toriaus Donald DeFronzo. 
Sveikinimas buvo gautas ir 
skaitomas nuo seselės vienuolės 
Elenos Ivanauskaitės iš Brock-
ton, MA. Moterų sąjungos 
pirmininkės pavaduotoja 

Kathryn Urban įteikė Bette 
Anne Liudžius žymenį. Buvo 
puikios vaišės. 

K a t h r y n U r b a n 
Parengė 

Regina Juškaitė-Svobienė 

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių sąjungos ,,Metų moters" žymeniu 
pagerbta Bette Ann Liudžius su savo vyru Joe. 

skirtų vyresnio amžiaus vairuo
tojams. 

Kai vaikščiojate, o visi dak
tarai ir sveikatos įstaigos 
pataria tai daryti, būkite bud
rūs. Eikite šaligatviu, stebėkite 
jo nelygumus, posūkius. Dėvė
kite šviesius rūbus (kad vairuo
tojai, ypač vakare, jus geriau 
matytų) ir patogius, neslys-
tančius guminiais padais batus, 
kai vaikščiojate. 

Patar iama turėti lengvai 
pasiekiama bevielį telefoną. 
Pasiteiraukite apie išsinuoma-
vimą ar įsigijimą „personai 
emergency response system". 
Įranga (aparatėlis) gali būti 
nešiojamas ir, paspaudus myg
tuką, galite išsišaukti pagalbą. 
Tokius aparatėlius galima rasti 
telefono knygoje (Yellow pages) 
po antrašte „Medical Alarms" 

Medicininės apyrankės ir 

kortelės suteikia informaciją 
apie jūsų sveikatos būklę, 
nelaimei ištikus. Tai ypač svar
bu cukralige sergantiems, aler
giškiems va is tams, ar nešio-
jant iems kūne įdėtus medi
cininius aparatėlius, pvz., kaip 
„pacemaker". Je i vartojate 
kraują skyst inančius vaistus, 
reikia tai įrašyti į medicininę, 
nešiojamą su savimi, kortelę. 
Daktaras ar vaistininkas pa
tars, kur tokias priemones gali
ma įsigyti. 

Labai svarbu yra jums ir 
jūsų šeimai išmokti suteikti pir
mąją pagalbą. į tai turėtų įeiti ir 
CPR (Cardiopulmonary resusci-
tation). Pas i te i rauki te vieti
niame Raudonajame Kryžiuje 
(Red Cross), ku r galite ta i 
išmokti. 

(Bus d a u g i a u ) 

Remkite ir platinkite „DRAUGĄ 

http://www.ftc.gov
http://www.cpsc.gov
http://www7.afb.0rg
http://www.asha.org
http://www.arthritis.org
http://www.nia.nih.gov
http://WAvw.nidcd.nih.gov


D R A U G A S , 2 0 0 4 m. rugsėjo 25 d., š e š t ad i en i s 5 

AR IR TOLIAU MATYSIME LIETUVIŠKĄ 
TELEVIZIJĄ ČIKAGOJE 

Amerikos lietuvių televizijos vado
vas Arvydas Reneckis. 

Leono Narbučio pasikal
bėjimas su Amerikos lietuvių 
TV vedėju Arvydu Reneckiu. 

— Kalbamės tuo m e t u , 
kai v iešai paskelbėte ypa
t ingą padė t į . Iki spalio 15 d. 
J u m s t e k s sumokėti 24,000 
do le r iu televizijos s toč ia i , 
a r b a devintaisiais gyvavimo 
m e t a i s p rog rama bus nu
t r a u k t a . Kaip susidarė t ok i a 
d idelė skola? 

— Ji ne tokia jau ir didelė, 
jei palyginsime su pačia ALTV 
gyvavimo pradžia ir su tais 
mokesčiais WFBT stočiai, kurie 
dabar mus slegia. Jau antri 
metai esame priversti kas 
mėnesį susimokėti stočiai po 
6,000 dolerių. Kad ir kaip 
bebūtų keista — įstengiame tai 
padaryti, nepraleisdami nus
tatytos dienos. Tad 24,000 
dolerių rodytų 4 mėnesių atsi
likimą. Skolos atsirado beveik 
prieš dešimtmetį. Dabar mo
kame stočiai apie pusantro 
tūkst. daugiau negu kainuoja 
transliacijos laikas; tokiu būdu 
palaipsniui grąžindami seną 
skolą. Tokią tvarką buvome 
sutarę su stoties buhalterija. 
Deja, sunkiai susirgo jai 
vadovavusi finansų direktorė, o 
ją pakeitė kitas žmogus, kuris 
ir sugalvojo mus rimčiau pa
spausti. Gavome laišką — ulti
matumą: iki spalio 15 d. susi
mokėti likusią 24.000 dolerių 
skolą. Jei to neįvykdysime, 
grasinama paskaičiuoti procen
tinius mokesčius atbuline tvar
ka, t.y., už tai, kas buvo beveik 

prieš 10 metų. Tada ši suma, ko 
gero, patrigubėtų, o mūsų laida, 
kaip toliau grasinama jų laiške, 
būtų uždaryta. 

Taigi, finansiškai žiūrint , 
ALTV padėtis, nors i r labai 
pamažu, taisosi, bet dabar 
išgyvename dramatiškus „būti 
ar nebūti" laikus. Manau, kad 
tokios dienos niekada nebūtume 
sulaukę, jei ta mūsų TV būtų 
„teisingai" pradėta. 

— Kaip tą suprasti , ar 
pradėjote kaip nors „netei
singai"? 

— Pagimdėme pagal prin
cipą: „davė Dievas dantis, duos 
ir duonos". Viską grindėme ide
alizmu, entuziazmu, o ne tik
rovės sąlygomis. Pradėjome 
užsispyrę, be jokio užnugario. 
Galima sakyti tuščioje vietoje, 
nes patys neturėjome net dar
bui reikalingų įrankių. Neuž
teko ir nuovokos pasimokyti iš 
nesenos praeities. Turiu omeny
je prieš maždaug 30 metų 
Čikagoje jau buvusią lietuvišką 
televiziją. Septintajame—aštun
tajame dešimtmetyje net 12 
metų jai vadovavo Anatolijus 
Siutas. Buvau girdėjęs, kad 
j iems visą laiką sunkokai 
sekėsi. Tačiau žmonės, prisi
menantys tuos laikus, vis 
pabrėždavo, kad problema buvo 
ne finansai. Be abejo, prieš tris 
dešimtmečius buvo visai kitokia 
technologija ir svarbiausia — 
anuo metu jiems teko daryti 
gyvas laidas tik vietos sąly
gomis, nieko nebuvo rodoma iš 
okupuotos Lietuvos. Po 90-ųjų, 
kai pradėjome mes, viskas buvo 
iš esmės pasikeitę. Lietuva 
išlaisvėjo, pasaulyje a ts i rado 
naujos video ir kompiuterių 
technologijos. Visur Amerikoje, 
parapijų ir kitose salėse susi
būrę lietuviai atidžiai žiūrėdavo 
įvairiausias vaizdajuostes iš 
Lietuvos. Atrodė, buvo pats 
laikas atgaivinti ir lietuvišką 
TV Čikagoje. 

— Televizi ja — b e n e 
b r a n g i a u s i a i ka inuojant i 
žiniaskla idos p r i e m o n ė . Ko
k ios t ada b u v o J ū s ų p in i 
g inės gal imybės, a r galvo
j o t e apie to lesn ius f inansi 
n i u s įs ipareigoj imus? 

— Mano buvo tik idėja. 
Toliau bandžiau daryti viską, 
taip, kaip maniau* kad čia*, daro 
Amerikos lietuviai. 1995-aisiais 
buvau palyginti naujas „atei
vis". Iš žymių ir garbingų 

visuomenės atstovų sudarėme 
Televizijos steigimo komitetą. 
Sutiko dalyvauti ir dabartinis 
prezidentas Valdas Adamkus, ir 
Lietuvių fondo įkūrėjai — tuo
metiniai jo vadovai, buvo net 
dviejų JAV Lietuvių Bendruo
menės tarybų pirmininkės, kiti 
asmenys. Graži kokio tuzino 
žmonių kompanija. Yra išlikę tų 
susirinkimų protokolai. Per tris 
mėnesius įvyko trys posėdžiai, 
kurių metu svarstėme įvairiau
sias galimybes bei pavojus. 
Niekas neabejojo lietuviško TV 
reikalingumu, bet patyrusiems 
visuomenininkams, matyt, jau 
tada pasirodė, kad čia gal per 
didelė avantiūra, kad, neturint 
pastovaus finansavimo, gali 
nieko neišeiti. Tuo t a rpu aš 
galvojau, kad tuo finansavimu 
ir turėjo pasirūpinti komitetas. 
Kam gi jis daugiau reikalingas? 
Negi laidoms kurti? Žodžiu, iš 
tų posėdžių nepavyko išpešti nė 
cento. Šiandieną man nuostabu, 
kad tie žmonės iš viso atsiliepė į 
jiems mažai tepažįs tamo 
atvykėlio iš Lietuvos kvietimą ir 
susirinkinėjo nuoširdžiai norė
dami padėti. Širdyje jiems už tai 
labai dėkoju, bet manau , kad jie 
manimi ne iki galo pasitikėjo. 
Teko apsispręsti a r gaišti laiką 
iki kito posėdžio, ar imtis veik
los. 

— Ar nori pasakyti , kad 
viską padarei v is iškai vie
nas? 

— Atsakomybe ta i t ikrai 
nenorėčiau dalintis su niekuo. 
O šiaip niekada nebuvau vie
nas. Juk čia televizija. Entu
ziastų aplink visada pakako. 
Tiesa, ne visi ilgai ištverdavo. 
Žmonės keitėsi. Bet visada 
išliko vienas stambus pagrindi
nis ALTV stulpas — žiūrovas. 
Steigdami televiziją ir pasu
kome kitu „įprastu" keliu. Jį 
pasiūlė gerai žinomas Algiman
tas Kezys, pr iminęs , kad 
pavyzdžiui, Čikagos lietuvių 
Jaunimo centras kažkada buvo 
pastatytas „ant kopūstų ir 
dešrų" — suprask — iš labdaros 
pokylių. Nedelsė kreipėmės į 
platesnę visuomenę, rašėme 
spaudoje. P i rmajame dar 
neegzistuojančios televizijos 
lėšų telkimo pokylyje Jaunimo 
centre dalyvavo, tiek žmonių, 
kiek tik salė talpina, atvyko, 
aukojo bei sėkmės linkėjo ir 
buvusio komiteto nar ia i . Vi
suomenė buvo suintriguota. Pa

vyko sutelkti pirmuosius 6,000 
dolerių. Kelio atgal nebebuvo. 
Likome įsipareigoję ir skolingi 
visiems, kurie mumis pasitikėjo 
ir parėmė idėją. 

— Ar būtumėt steigę tele
viziją, žinodami, kad ir to
l iau t eks gyvuoti beveik v ien 
t ik „iš idėjos**. 

— Vienas mūsų žiūrovas 
kartą pusiau juokais man sakė: 
„Žinau, Arvydai, idealizmas 
daug kainuoja, bet mažai 
moka..." Niekada ir nemaniau, 
kad e tn inė emigrantiška TV 
laida Čikagoje galėtų tapti sėk
mingu verslu. Nelaikau nei 
savęs jokiu verslininku. Visada 
ieškojau žmogaus, kuris suge
bėtų biznieriškai viską su
tvarkyti, bet ligi šiol dar ne
radau. Matyt, dvi lietuviškos 
TV valandėlės per savaitę 
nelabai rūpi rimtesniems vady
bininkams. Iš pradžių tikėjau, 
kad finansiškai seksis kur kas 
geriau, nes mačiau, kad 
žmonėms to reikia. 

— Ar tu pirmojo pokylio 
p in igu pakako pradėti tele
viziją? 

— Toli gražu ne. Vien sto
čiai turėjome iš anksto sumo
kėti 8,000 dolerių pradinį įnašą. 
Tai jau daugiau, nei surinkome. 
O televizija — tai ne vien 
transliavimo stotis. Visą pro
gramą reikia iš anksto paruošti: 
nufilmuoti, sumontuoti, įrašyti į 
juostą ir tik po to nuvežti į stotį. 
Darbas turi būti atliktas koky
biškai, profesionaliai, ne su 
mėgėjiška kameryte. Teko įsi
gyti šiokią tokią savo montažinę 
studijėlę, nes nuomotis kur nors 
ki tur būtų neįkandamai bran
gu. Prieš dešimtmetį tokia įran
ga kainavo per 40,000 dolerių. 
Šiai sumai paskolą davė ban
kas. Šiandieną didžioji tų apa
ratų dalis — bevertis šlamštas 
garaže. Per tą laiką beveik visą 
įrangą teko atnaujinti bent porą 
kartų. Nuo pat pirmos dienos 
pirkome ir žinias iš Lietuvos, 
mokėjome už jų skubų pasiun
timą į Čikagą. 

Taigi, po pirmųjų metų 
likome šiek tiek skolingi visam 
pasauliui ir stočiai, ir bankui, ir 
UPS, ir Lietuvos televizijai, ir 
t iems, iš kurių nuomavome 
studijos patalpas... Visus „šiek 
tiek" sudėjus krūvon, susidarė 
daug didesnė suma nei dabar. 

— Skamba tarsi klasi
k inė bankroto padėtis. Gal 

tiesiog nevertėjo ALTV laidų 
toliau tęsti? 

— Tada taip ir atrodė, bet 
vis tiek ieškojome išeities. 
Labai netikėtai didžiausią 
pagalbos ranką ištiesė Lietuva. 
Ištisus antruosius ALTV gyva
vimo metus už transliacijos 
laiką stočiai sumokėjo mūsų 
šalies Vyriausybė. Ačiū jai . 
Pamažu radosi daugiau skel
bėjų ir rėmėjų. Kritiškais atve
jais gelbėjo ir Lietuvių fondas 
Padėtis ėmė pamažu taisytis. 
Pasiekėme šiokį tokį „status 
quo". Deja, prieš 10 metų prem
jerai ir vyriausybės Lietuvoje 
keitėsi dažniau, nei kartais iš 
Amerikos į Lietuvą nueidavo 
siuntinys. Po vienerių metų 
nebeliko nei išeivijos reikalus 
palaikiusio premjero, nei para
mos. Naujajam šalies biudžeto 
šeimininkui bandėme aiškinti, 
„kaip svarbu svetur kurti savo 
krašto įvaizdį", bet mus pasiekė 
tik komentarai, kad „labai 
negražu, kai Lietuva turi remti 
Ameriką". 

Tuo tarpu smaugte smaugė 
paskola už byrėti pradedančią 
studijos įrangą. Buvo grau
džiausia, kai galų gale, net 
vienintelę mūsų profesionalią 
kamerą kažkas ėmė ir pavogė. 
Tiesiai iš mūsų studijos. Po kiek 
laiko naują tokią pačią mums 
nupirko Arvydas Sabonis ir jo 
žmona Ingrida. Tuo metu kartu 
su „A propos" studija iš Lietuvos 
darėme apie juos filmą. Žodžiu, 
vieną skylę lopėme, o kitos žio
josi. 

— Bet kuri žiniasklaida 
— puiki vieta reklamoms. Iš 
jų išsilaiko didieji pasaulio 
dienraščiai , radijo, te lev i 
zijos transliuotojai. Ko č ia 
trūksta A m e r i k o s l i e t u v i ų 
televizijai? 

— Kai kas net ir galvoja, 
kad televizija — tai vien tik 
reklama ir verslas. Deja, kai įsi
jungi televizorių, dažniausiai tą 
ir pamatai. Dauguma kanalų 
varo paslėpto verslo bei atvirą 
pigių reklaminių triukų srautą. 
Dauguma komercinių laidų 
daromos pagal principą: vienas 
kvailys vienoje stiklo pusėje, 
kitas — kitoje. Kuris kurį 
nugali, tas ir laimi. Visa tai kar
tais gerai žiūrisi. Dažniausia 
pralaimi žiūrovas, bet jis lieka 
patenkintas, nes net nesupran
ta, kad tik ką buvo apmulkin
tas. Tiek apie komercines tele
vizijas. Mums čia taip neišeina. 
Gyvename svetimoje šalyje, kur 
esame etninė mažuma ir 
rodome savo tautinę televizijos 
programą. Tai jau nebe komer
cija. Nenorime nieko mulkinti. 
Orientuojamės į bendresnius 

dalykus: ša l ies , jos įvykių, 
kul tūros, istorijos ir vietinės 
l ietuviškos v isuomenės bei 
asmenybių pris tatymą. Supran
tu, kad kai k u r i e žiūrovai 
norėtų matyt i kokias nors jų 
dar Lietuvoje pamėgtas komer
cines laidas, kokį nors „reality 
show", bet j oms per dvi sa
vaitines va landėles nebelieka 
vietos. ALTV apie 70 proc. 
metinio b iudžeto su te lk iama 
grynai iš reklamos. Visi puikiai 
žinote, kas pas m u s reklamuo
jasi. Beveik visi — taip vadina
mi šeimyniniai verslai. Tik ret
sykiais — didesnės Amerikos 
kompanijos. Tie, kurie skelbiasi 
nuolatos, metų gale pasiskai
čiavę pamato , kad už reklamą 
TV s u m o k ė t a apie 8,000. 
Nedideliems verslams tai atro
do be galo daug. O ALTV tokių 
nuolat inių r ek l amų reikėtų 
bent 20, kad gal ima būtų 
gyvuoti be finansinių vajų ir 
kitokios paramos. 

— Kas t ie J ū s ų rėmėjai? 
Ar g a l i m a b ū t ų a p i b r ė ž t i , 
k u r i o s kar tos ta i ž m o n ė s ? 

— Per visus ALTV gyvavi
mo me tus sus ida rė maždaug 
560 aukotojų r a t a s . Be abejo, 
laidas žiūri k u r kas daugiau 
žmonių, ne tg i k i ta tauč ia i , o 
remia t ik mažoji dalis. Dau
guma mūsų rėmėjų — vyresnio 
amžiaus žmonės , vadinamo, 
pokarine imigrantų karta . J ie 
sudaro apie 75 proc. nuo viso 
skaič iaus . Kiti maždaug 15 
proc. — čia gimę jų vaikai ir 
vaikaičiai . Vad inami „trečia-
bangininkai" j au ima sudaryti 
l ikusius 10 proc. Pastarųjų 
skaičius labai nežymiai didėja. 

Daugeliui naujosios kartos 
lietuvių Amerikoje dar nesu
pran tamas tas taut inio bendru
mo jausmas . Pokarinė kar ta į 
Ameriką a tvyko jau , galima 
sakyti, susibūrusi , susiorgani
zavusi. Tuo t a rpu dabar atvyks
ta pavieniai žmonės. J iems čia 
svarbiausia gerai užsidirbti, įsi
kurti . Per vieną mūsų lėšų tel
kimo vajų pasipiktinusi ponia, 
naujosios kartos lietuvaitė, barė 
mus už tai , kad mes tarsi ko
kie ubagai pr ie bažnyčios 
reikalaujame išmaldos. Ji paly
gino m u s su k rau tuv in inku , 
kuris, kai j am nesiseka preky
ba, išeina į ga tvę maldaut i 
praeivių pa r amos . Ta ponia 
buvo nusi teikusi rimtai. Net
gi, sakyčiau, patr iot iškai . J i 
prašė, kad mes per savo TV 
tokiais ubagav imais nedary
tume Lietuvai gėdos. 

— K o k i o s š i a n d i e n per 
s p e k t y v o s a t k r e i p t i L i e tu 
vos v a l s t y b ė s d ė m e s į gal i 
ma i p a r a m a i g a u t i ? 

— Galimybės visada yra 
a tvi ros . Kai vasarą buvo 
a tvykęs tuo metu laikinasis 
prezidentas Artūras Paulaus
kas , mes jo viešai klausėme, 
kokia šiandien Lietuvos politika 
išeivijos atžvilgiu? Vien per 10 
metų ją paliko apie 230,000 
piliečių. Manoma, kad JAV 
gyvena apie 1 milijonas įvairių 
kar tų lietuvių. Valstybininkas 
a t s akė , kad jau seniai atėjo 
laikas šiuo atžvilgiu daug ką 
k i t a ip įvertinti . Lietuvos 
Seimas savo paskutinėje sesijo
je , planuoja svarstyti „Išeivijos 
įstatymą", netgi vyriausybei 
siūlo steigti Išeivijos departa
mentą. Nežinau, ar ten kur nors 
r a s atgarsį ALTV reikalai. 
Pa ramos projektą bandysiu 
į teikt i ir prezidentui Valdui 
Adamkui. Juk jis kažkada buvo 
mūsų steigiamojo komiteto 
narys ir šį reikalą puikiai žino. 

— Ką d a r y s i t e , j e i nepa
v y k s sutelkti tų 24,000 dole
r i ų i r ga lų ga le a t s i s k a i t y t i 
su s tot imi? Ar keisi te profesi-
j ą ? 

— Taip. Eisiu vairuoti 
sunkvežimį. Sako, labai trūks
ta . Ir moka apie tūkstantį per 
savaitę. Grynais. Pagaliau bū
siu tu r t ingas . Visai smagu. 
Keliauji sau per Ameriką. 
Niekas galvos neūžia. Tik vėjas 
pro langą. Žinoma, juokauju. 
Tur i pavykti . Kol kas labai 
gerai sekasi. Per dvi su puse 
savai tės j au atsiliepė daug 
aukotojų. J ie spėjo „suberti" 
beveik 11,000 dolerių. Aš drą
siai įvardinu surinktas sumas, 
nes, kaip matote mūsų laidose 
— visi aukotojai ir skaičiai yra 
skelbiami viešai. Nebent kuris 
rėmėjas pageidauja likti nežino
mu. Tada ir paskelbiame, kad 
tiek ir tiek paaukojo nežinomas. 
Beliko nedaug. Planuojame 
surengt i dvejus lėšų telkimo 
pietus. Spalio 3 d., sekmadienį 
po šv. Mišių parapijos salę 
suteikia Švč. Mergelės Mari

jos Gimimo bažnyčios Mar-
ąuet te Parke kunigas Rimvy
das Adomavičius, o spalio 10 d., 
per rinkimus, taip pat po šv. 
Mišių, rengiame paramos 
pietus Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. 

— R a t a s t a r s i u ž s i d a r o . 
Vėl , k a i p i r p r a d ė d a m i , su
g r į ž t a t e p r i e p a r a m o s p ie tų 
i r te leviz i jos l ik imą a t i d u o 
d a t e į ž i ū rovų r a n k a s ? 

— Ką padarysi. Čia toli ne
nubėgsi. Tik šį kartą, tikiuosi, 
a t s ik ra tys ime ilgus metus 
ALTV slėgusių skolų. Galima 
sakyti , pradėsime vėl viską iš 
naujo, tik gal šiek tiek atsar
giau, būdami daugiau patyrę. 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

KAIP BUTŲ GERAI, JEI 
RINKIMUS LAIMĖTŲ 

VIKTORAS 
Kažkada Vokietijoje, kai į 

valdžią atėjo Hitleris ir 
ėmė daryti savo juodus 

darbelius, pasaulis ūmai supra
to, kad tai yra nelabai gerai ir 
minėtąjį Hitlerį nuvertė. Po to 
staiga visiems pasidarė aišku, 
kad nacizmas yra blogai, ne-
žmogiškumas yra blogai — ir 
pasaulis tapo gerokai humanis-
tiškesnis, negu buvo iki tol. 
Taigi — kaip tai beskambėtų 
paradoksaliai — Hitleris atliko 
ir pozityvų darbą; subūrė ir 
suvienijo Šviesos jėgas, kurios 
be jo atsiradimo nebūtų to 
padariusios. Be to, Hitleris irgi 
nebuvo kažkoks vienišas 
išsigimėlis —jam atsirasti leido 
Europa, t.y. Europos sąmonė 
tuo metu buvo palanki tokiam 

galvojimo būdui arba bent jau 
aktyviai nepasisakė prieš.. . 
Hitleris buvo tik viršūnėlė, tik 
pūlinys didžiulio gangrenuo
jančio kūno, ir jei ne jis — tai 
būtų atsiradęs kas nors kitas. 
Pūlinys turėjo išsiveržti. 

Nušalintojo prezidento Ro
lando Pakso veiklą irgi galima 
būtų panašiai pozityviai vertin
ti — netgi gerokai pozityviau, 
nes jis nežudė žmonių, kaip 
Hitleris. Bet savo vaikiškai mu
žikišku prezidentavimu irgi su
telkė gerąsias pilietines Lietu
vos jėgas, kurios suvokė, kad 
tai, kas vyksta Prezidentūroje, 
yra totali nesąmonė, nesusipra
timas. Tik gal Rolandas Paksas 
kiek per trumpai pabuvo 
valdžioje, nes piliečių sąmonin

gumas ryškiau, radikal iau į 
gerąją pusę, regis, nepasikeitė. 

Bet štai dabar tur ime vieną 
neblogą galimybę „su tuo rei
kalu pabaigti" visiems laikams 
— ateina panašios stilistikos 
personažas Viktoras, kurį tie 
patys rinkėjai linkę garbinti ir 
laukti mesijo kišenės atsivėri
mo, kaip kažkada laukė su
gniaužto Rolando kumščio ir 
pilnų kalėjimų Lietuvą sugrio
vusių politikų... Be to, Viktoras 
turi dar vieną pranašumą — jis 
gali savimi paneigti mitą, kuris 
paprastuose rinkėjuose yra ga
liai įsišaknijęs — kad „prie ru
so" buvo geriau. Taigi, prašom 
— va, jums vėl „prie ruso"... Čia 
— panašiai kaip nesubrendu
sius šunyčius, kuriuos reikia 
atpratinti š lapint is netinka
mose vietose, įmerkiant nosytę 
į jų pačių šlapimą — taip ir su 
nesubrendusiais rinkėjais. Nie
ko nepadarysi... r 

Tačiau yra ir kita medalio 
pusė — o kas yra kitur, kas 
kitose partijose naujo? Juk 
natūralu, kad žmogus nenori 
dešimt metų vaikščioti ta is 
pačiais rūbais, laikas nuo laiko 
jam reikia naujo kostiumo. 
Panešiojo Pakso kostiumą, 
dabar panešios Viktoro. Ei — 

tradicinės partijos, kur jūsų 
nauji kostiumai, kiek laiko TV 
galima stebėti rūgtelėjusį ir 
amžinai kitais nepatenkintą A. 
Kubilių, minkštą Č. Juršėną ar 
vingrų A. Zuoką? Kodėl deba
tuose nematyti naujų, jaunų 
žmonių? Bent jau dėl linksmu
mo Algį Greitai galėtumėt 
laikas nuo laiko išleisti. Nes jau 
seniai nebesvarbu kas ką 
pasako, svarbu kaip... Viktoras 
pajuokauja, pavadindamas žur
nal is tus „tūpais", visi pasi
juokia ir atsimena. Iš jų — iš 
politiko Viktoro, dainininkų 
Cicino, Mikutavičiaus reikėtų 
mokytis „pops" kultūros, ben
dravimo „paprastumo", kad ir 
kaip tai nesinorėtų daryti... Be 
to — reikėtų politikams šiek 
tiek pastudijuoti psichologiją ir 
išmokti bent šypsotis. Garsus 
akademikas, pedagogas Salva 
Amonašvili knygoje „Kodėl 
mums negyventi kaip dvasios 
didvyriams?" teigia, kad moky
tojams, kurie nesišypso, rei
kėtų ieškotis kito darbo, nes jie 
yra nesimpatiški ir mokiniai 
nenori iš jų mokytis. Manau, 
kad visa tai drąsiai galima 
būtų pasakyti ir apie poli
t ikus ... 

DVYLIKA BANKO PREMIJUOTŲ 
STUDENTIŠKU DARB U 

Visuomenės vertinimui 
pristatoma dvylika geriausių 
Vilniaus dailės akademijos stu
dentų projektų, įgyvendintų 
praėjusiais mokslo metais. 
Paroda „12" rugsėjo 20 d. 
atidaryta Vilniaus dailės aka
demijos (VDA) galerijoje 
„Akademija". 

Parodos autoriams — Onai 
Akstinaitei, Julijai Balse
vičiūtei, Agnei Biskytei, Ugnei 
Blažytei, Ievai Čiučiurkaitei, 
Dainiui Dapkevičiui, Rokui 
Kilčiauskui, Tomui Marti-
šauskiui, Rokui Petruškevičiui, 
Jurgai Radžiuvienei, Laurai 
Stasiulytei ir Viliui Vanagui 
pinigines premijas po 1,500 Lt 
skyrė bankas „NORD/LB Lie
tuva". 

Bendradarbiavimo sutartį 
bankas „NORD/LB Lietuva" ir 
Vilniaus dailės akademija pa
sirašė šių metų birželio pra
džioje. Bendradarbiavimo pro
gramos tikslas — skatinti lietu-
vos jaunųjų dailininkų kūry
bingumą ir profesionalumą, 
sudaryti galimybes jų kūrybi

n iams s u m a n y m a m s įgyven
dinti. 

„Parodoje visuomenei pris
ta tome premi juotus minėtų 
jaunųjų meno kūrėjų skulp
tūros, archi tektūros, fotografi
jos, videomeno, tekstilės, dizai
no, kostiumo dizaino ir juve-
lyrikos kū ryb in ius darbus . 
Tikimės, kad sėkmingas ben
dradarb iav imas su banku 
"NORD/LB Lietuva' padės jau
niesiems menininkams žengti 
pirmuosius tv i r tu s žingsnius 
savo asmeniniame kūrybos ke
lyje", — sake VDA rektorius pro
fesorius dr. Adomas Butrimas 

Konkurse dalyvavo visų 
VDA fakultetų studentai , pa
teikę kurs inius ir baigiamuo
sius, t a ip pa t laisvus kūry
binius da rbus , a t l ik tus bet 
kokiomis technikomis ir 
priemonėmis. 

Ba ig iamajame konkurso 

etape darbus vertino VDA ir 
banko .NORD/LB Lietuva" 
atstovai bei trys nepriklausomi 
ekspertai. Vertinant pateiktus 
da rbus , atsižvelgta į darbų 
meninę kokybę, autorių kūry
bingumą ir specialybines ino
vacijas. 

Vilniaus dailės akademijos 
fakultetuose Vilniuje. Kaune, 
Telšiuose bei Klaipėdoje studi
juoja beveik 2.000 studentų. 50 
dailėtyros doktorantų ir meno 
aspirantų. Jiems dėsto daugiau 
kaip 250 dėstytojų ir moks
lininkų. Studentai turi galimy
bę pasir inkti 40 skirtingų 
meninio auklėjimo programų 
bakalauro ir magistranturos 
studijų metu. 

Premijuotus studentų dar
bus „Akademijos" galerijoje ga
lima apžiūrėti iki spalio 1 
dienos. 

(Elta) 
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Siūlo darbą 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employ ment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRLNG 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt b* certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please cail 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
To provide in-home care to the el-
derly. PfT. F/T. come-go. live-in. 

Mušt speak Engiish, have work per-
mii, drivers license and car. 

Comfort Keepers 847-215-8103. 

"1 

VVINDOVV YVASHERS/GUTTER 
CLEANERS 

Mušt have own car 
Men&NV'omen 1 -3 person teams 

Mon-Sat 7am-5pm. 
full time or part time 

Make $100+per person, PAID DAILY 
No experience needed, will train 
Residential only/suburbs & city 
Come today. & start tomorrow 

515 E.GoIf Rd.#208, Arlington Hts. 
(Arlington Office Square) 

190 to Ari. Hts Rd.vNorth to Golf, 
SE corner, Across from Valli 

Produce; Ask for VVill 

CAREGIVERS INTERNATIONAL 
AGENCY 

NEEDS 2 WOMEN. 2 MEN LIVE-IN-
$90-5100 PER DAY. EN'GLISH. 

REFERENCES REOLL'IRED. 
JOBS AVAILABLE IN V/ISCONSIN i 

PLEASE 
CALL JOHN 414-324-7337 

Caregivers needed for live-
in positions in Wisconsin. 

SS and DL helpful. 
Call Greg 262-657-8044. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

Butera Supermarketas (Lindenhurst, 
IL) ieško žmonių dirbti Deli bei 

Grocery skyriuose. Darbas įvairiomis 
pamainomis bei dienomis. Reikalinga 
anglų kalba bei legalūs dokumentai. 

TeL 847-265-1700, 
klausti manager John. 

PARDUODA MEDŲ Siūlo i šnuomot i 
LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 

KELIAUJA 1 EUROPĄ. K. Laukaičio 
šviežias biriu medus keliauja Į lietu
viškas krautuves Marquette Parke ir 

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

Išnuomojamas 2 mieg. 
modernus butas naujame name. 

66 PI. už Kedz ie Ave . 

TeL 708-656^599. 

MOKYMO PASLAUGOS 

Mokau groti pianinu 
ir dainuoti. 

Tel.: 708-424-9345. 

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

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

TeL 773-434-4543. 

•••ĮVAIRUS— 

P A R D A V I M A S IR TAISYMAS 

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

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

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650; 

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

P l a t i n k i t e „ D R A U G Ą 

D R A J L T G A S J 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

OTįTOUgg 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

Kelionė iaivu aplankant nuostabias Havajų salas 
vasario 27 d „ 2005. 

Skambinti Ritai. 

Bronė Barakauskienė M 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave. , Chicago, IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago, IL 60610 

3 1 2 - 6 4 4 - 7 7 5 0 
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. 

nere ika l ingus 
d a i k t u s , 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Ž M n a s Vencius 
Albert Seievi 

ZSL 
CONSTRUCTBON 

Work: 312-3*»«088; 
815-272-5193 

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

www.akonstnjction.cofn 

A M B E R CONSTRLCTION C a 
D e n g i a m i stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„ L i c e n s e d , insured, b o n d e d " 

S k a m b i n t i Sigitui, 
te l . 773-767-1929. 

STASYS CONSTRUCTION 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chc^o, IL 60629 
Prekyba, nstetavinas, aftaraMrnas 

— 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, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benet i s , tel. 630-241-1912 

Parduoda 
kilnojamąjį turtą 

KIRPĖJOS PASLAUGOS 

Naujai atsttžar? grožio safonas 
MIRAŽAS, skirtas visai šeimai. Dirba 

kirpėja Nijolė, turinti didelę darbo 
patirt|. Klientai priimami ir be išanks
tinio susitarimo. Taikomos nuolaidos. 

8300 W. 95 SL, Hickory HiUs. IL 60457 
708-598-8802, 773-859-3535, mob. 

£ L E M O N T E PARDUODA 
M A S NAUJAS. 4 mieg.. 2 
vonių namas. 2 mylios nuo 
Pasaulio lietuvių centro. 
Ąžuolines 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 UNA S T . 
(Archer to 127. go West to Hillview, 
then go North to Una.) Kaina 
$425.000. 
TeL 312-859-3829 (kaben angliškai.) 

P i g i a u s i av ia -b i l i e ta i Į L i e t u v ą h Europą 

L u f t h a n s a 

doleris 
tickets(3>do!e<"is.com 

1-800-514-9989 
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NBOU*OJAMASIS Į I M T A S 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 « L 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersbure ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos jūsų namus ar 

nupirks! 

BAMf\©l< O 
KtSIDtNnALBkOki-JtA 

b. 630-369-9000 
M.U 630-802-6655 
VIK 630-416-5028 
E-MS: Jgiskis<^coidwelB«k«.ci>a 

JŪRATE BISKIS 
Enerpnįja sp«'ialistė. gerai įšmananb 

vietine nnką. konsultuoja nemokamai. 
PffiKIM Ŝ -PARDAVIMAS* H\\NSA\TMAS 

Jūsų svajonės išsipikrys! 

GREIT PARDUODA 
Landmark __ 
properties į̂  

Bus. 773-22^8761 
Res. 708425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

RIMAS STANKUS 
)C ar priemiesčiuose 

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

^a 
ISOMceRtt** , 

A u d r i u s M i k u l i s 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas • -
* Pardavimas x j y 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

,«*?;. 

V I D A M . f i j 
S A K E V I C I U S * * 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vdt«Mai:773^*-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worldnetatt.net 

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 į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

rnindaugasbubliauskas.cendantmidwest£oni — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS. BANKROTAMS. KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu ir rusiškai. 

N e m o k a m a s 
t e l . 888-844-9888, 

m o b i l u s 651-343-0286 

*£ CENDANT 
Mortgage 

Call 
Lithuania! 

12.9 :ents/minute 

1-866-237-7952 
Cail now and take advantage of this special offer! 

No svvitching or eonneetion fees involved. 

Estonia 
$8.9 

W. Europe 

cents/r-imute $4.9 cents/minute 

?ME O C 
T E L T E C a S f 

Getting you connected 
with family and friendi 

around the world! / 

"Cel orione raes fnoy vory oooenc»ig or J» desSncsor >«x col. 0"ef oootas K> 'egucį pfione <a»s orjy. 

ĮVAIRUS' 

* 50 m. moteris . truputį kal

banti angliškai, ieško darbo se

nelių priežiūroje su gyvenimu. 

Tel. 773-737-6825, palikti žinu

tę. 

* Moteris ieško darbo nepilną 

darbo dieną nuo 10 v.r., 

Marquette Park rajone. Tel. 

773-925-7822. 

*Gal galėtų kas padėt i jsidar-

binti Holly Cross ligoninėje. Tel. 

773-925-7822. 

* Moteris gali pakeisti bet kurią 

savaitės dieną. Vairuoja, lega

lūs dokumentai. Siūlyti ir kitus 

variantus. Tel. 773-863-8473. 

* 45 m. moteris perka darbą su 

gyvenimu senelių ar vaikų 

priežiūroje, arba siūlyti kitokį . 

Tel. 773-580-9914. 

* Galiu jrengti rūsius, jdėti lan

gus, duris ir atlikti kitus statybos 

darbus. Tel. 708-228-3530, 

Darius. 

* Moteris ieško darbo ( gali 

pirkti ) pagyvenusių žmonių 

priežiūroje. Gali gyventi kartu, 

susikalba angliškai. Tel. 773-

434-2705. 

, Draugo skelbimų 
skyrius 

TeL 1 773-S85-9S00 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

P a r d u o d a 

Parduodamas 3 kamb. butas 

su mansarda ir garažu 

sublokuotame name Kaune. 

Tel. 708-636-6118 , Liucija 

Parduodamas tvarkingas hutas 
ramioje vietoje Palos Hills mieste 
2 miegamieji. 2 vonios. 2 mašinų 

garažas. Žemas asociacijos mokestis. 
Tel. 708-974-4920 arba 708-299-2456 

1 cocDtijeu. 

HONIG-BELL 
Bus. 630-257-7333 
Voicemate 815-834431; 
Cell. 630-258-5893 

ELENA JANI 
• Čikagoje ir pr iemiesčiuo 
• Greitas ir sąžiningas patam, 
• Nemokamas neki lnojam 
įkainavimas 

S,eocL526 

JSAS 
se 
avimas 
ojo turto 

O*J«. 23 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn. Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice MaiJ 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. 

Cgfc-I Drake 
Oid 

ItAgainl 
f£Y E q u - 1 M o * - m « Opp«rtuo*v 

5 S.Prospea. Clarendon 
Htlls. liiino.s 60514 

m 
Office 
6 3 0 - 3 2 5 - 2 8 0 0 
Mobile 
6 3 0 - 7 4 5 - 7 5 9 3 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
pnemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
PneS parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės Į 

Drake Reaitor 

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

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 U , SVTOKATOSIR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 VVest 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 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Ravis — kalba lietuviškai 
I 5 7 1 0 W . 9 5 St . , O a k Lavvn, I L 
I 7 0 8 - 4 2 3 - 5 9 0 0 

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKV1ENYS RTrtX3lAFA\K 
m MĖGĖR\K 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

WvVw.autotradeusa.com 

SURASTI. NUPIRKTI IR ATVLZTI 
AUTOM! KILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
I i RSH NČ1AMI AUTOMOBILIUS IR DETALUS. 

\ IEKAMI AUTOMOBILIU REMONTĄ! 
Te! . 7 O 8 - 4 3 0 - 6 S S 0 . ^ . w : : ' , ; * p 2 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. *nterfax, ITAR-TASS, BNS 

ioių agerrtOrų pranešimais) 

EUROPA 

JUNGTINES TAUTOS 
Dviejų Europos valstybių — 

Italijos ir Vokietijos — tikslai 
susikirto Jungtinėse Tautose, 
kai Roma išreiškė nepritarimą 
Berlyno užmojams tapti nauja 
nuolatine JT Saugumo Tarybos, 
kurioje dabar posėdžiauja 15 
valstybių atstovai, nare. Kreip
damasis į JT Generalinę Asam
blėją netrukus po Vokietijos ats
tovo, Italijos užsienio reikalų 
ministras Franco Frattini pa
reiškė, kad jis nepritaria siūly
mui išplėsti Tarybą, kurios 
sprendimai privalomi visoms 
191 JT narei, ir įsteigti joje nau
jas nuolatines vietas. Italija, be
sipriešinanti Vokietijos, Japo
nijos, Indijos ir Brazilijos pas
tangoms tapti naujomis nuolati
nėmis narėmis, yra nusiteikusi 
pritarti planams įkurti septy
nias ar aštuonias „pusiau nuo
latinių narių" vietas. 

MASKVA 
Rusija toliau eis demokrati

jos ir rinkos ekonomikos keliu, 
penktadienį žadėjo prezidentas 
Vladimir Putin, nors šalyje vyk
domos prieštaringai vertinamos 
politinės reformos, stiprinančios 
centrinę valdžią. Šie Rusijos va
dovo komentarai pasigirdo to
kiu metu, kai jis ir toliau tiek 
užsienyje, tiek pačioje Rusijoje 
kritikuojamas dėl pasiūlymų, 
kuriuos pateikė savo politinei 
kontrolei stiprinti po kruvinų 
teroro išpuolių bangos. V. Putin 
savo veiksmus bandė paaiškinti 
papasakodamas anekdotą. „Jei
gu gatvėje prie jūsų prieina plė
šikas ir pareikalauja jūsų pini
ginės arba gyvybės, jūs . žino
ma, atiduodate jam piniginę. 
Tačiau ką darote, jeigu jis rei
kalauja jūsų širdies arba gal
vos? Turite pasirinkimą, a r ne? 

. J is neduoda jums tokio pasirin
kimo", sakė V Putin. 

GROZNY 
Čečėnijos sukilėlių vadovas 

Aslan Maschadov penktadienį 
paskelbė, kad lauko vadas Ša-

mil Basajev bus teis iamas už 
įkaitų grobimo dramos Beslan, 
kuri pareikalavo daugiau kaip 
330 žmonių gyvybių, organiza
vimą, kai tik šioje respublikoje 
liausis kovos veiksmai. „Deja, 
karo sąlygomis praktiškai neį
manoma pa t rauk t i atsakomy
bėn žmonių, kaltų dėl tokių te
roro aktų", sako buvęs čečėnų 
prezidentas. S. Basajev prisiė
mė atsakomybę už įkaitų dramą 
Beslan mokykloje. A Mascha
dov, kurio įtaką čečėnų separa
tistų judėjime mažina tokie ry
šiais su pasaulinėmis islamistų 
grupuotėmis kalt inami veikėjai 
kaip Š. Basajev, paragino įs
teigti t a rp t au t in į tribunolą 
abiejų valstybių karo nusikalti
mams tirti. 

BRIUSELIS 
Belgijoje moteris susilaukė 

vaiko, kuris yra pirmasis pasau
lyje kūdikis , gimęs po kiau
šidžių audimo persodinimo. Sis 
itin reikšmingas medicinos lai
mėjimas teikia vilčių jaunoms 
vėžiu sergančioms moter ims, 
kurių vaisingumui gali pakenk
ti vėžio gydymas. Kai O. Toui-
rat buvo 25-eri, gydytojai paėmė 
ir užšaldė jos kiaušidžių audi
nio. O. Touirat sirgo limfoma, ir 
jai reikėjo ir chemoterapijos, ir 
radioterapijos. Kiaušidžių audi
nys buvo persodintas praėjus 6 
metams po gydymo, kai gydyto
jai nustatė, jog ji pasveiko nuo 
vėžio. Po 4 mėnesių kiaušidžių 
funkcijos a ts inauj ino. Vėliau 
moteris natūra l iu būdu pastojo. 
Sis laimėjimas taip pat gali su
daryti sąlygas moterims atidėti 
motinystę iki to laiko, kai natū
raliai prasidėtų menopauzė — 
būtų galima paimti jų kiauši
džių audinio, kai jos yra jaunos 
ir persodinti jį vėliau. 

perspėjo dėl sustiprėjusio smur
to šioje šalyje prieš sausio mė
nesį numatytus rinkimus. Abu 
vadovai išreiškė vienodas nuo
mones s tengdamiesi slopinti 
JAV susirūpinimą iki Amerikos 
prezidento rinkimų likus vos še
šioms savai tėms ir ginčyda
miesi su kritikais, kurie kaltino 
juos nerealist išku optimizmu. I. 
Allawi griežtai laikėsi nuosta
tos, kad lemiami Irako rinkimai 
bus surengti laiku ir kad jo šaly
j e , kur kasdien didėja žuvusių 
JAV karių ir irakiečių skaičius, 
daroma pažanga. 

NEW YORK 
„Nasdaą" galbūt išgyvena 

ne pačius geriausius laikus, bet 
informacinių technologijų val
dytojai vis dar yra turt ingiausi 
Amerikos žmonės. J a u vienuo
l ik tus me tus iš eilės vienas 
„Microsoft Corp." įkūrėjų Bill 
Gatės užėmė pirmąją vietą tur
t ingiausių JAV žmonių sąraše 
„Forbes 400". Pirmajame de
š imtuke be B. Gateso yra ir kitų 
technologijų milžinų — trečioje 
vietoje esantis Paul Allen, de
vintoje vietoje a t s idūręs Mi-
chael Dell ir dešimtoje esantis 
Lar ry Ellison. Į sąrašą pirmą 
kar tą pateko „Google Inc." stei
gėjai Sergey Brin ir Larry Page, 
kurie abu atsidūrė 43 vietoje. Į 
sąrašą grįžo kandidato į prezi
d e n t u s žmona Teresa Heinz 
Kerrv. 

J A V J 

WASHLNGTON, D.C. 
JAV prezidentas George W. 

Bush ketvirtadienį ragino nepa
rodyti silpnumo lemiamą aki
mirką Irake ir kar tu su atvyku
siu Irako premjera Iyad Allawi 

A R T I M I E J I R Y T A I 
! • 

BAGHDAD 
Netoli Italijos ambasados 

Baghdad penktadienį sprogus 5 
minosvaidžio sviediniams buvo 
sužeistos dvi irakietės. Liepos 3 
d. iš minosvaidžių apšaudan t 
Italijos ambasadą buvo sužeisti 
6 civiliai irakiečiai. Penktadie
nio išpuolis įvykdytas tuo metu, 
kai nuogąstaujama dėl 2 įkaitė
mis laikomų italių gyvybės. Šią 
savai tę internete buvo paskelbti 
du pareiškimai apie šių pagal
bos darbuotojų nužudymą, bet 
Roma teigia, jog nėra įrodymų, 
kad įkaitės t ikrai nužudytos. 

Liberaldemokratų siekiai — rūpestis vyr iausybei 
Atkelta iš 1 psl. 
„Už teisingą Lietuvą", Lietuvos 
smulkiųjų žemdirbių sąjunga 
bei profesinė sąjunga „Solidaru
mas". 

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministrės patarėjas Teodoras 
Medaiskis tvirtino, kad toks li
beraldemokratų ir žmonių no
ras — padidinti mažiausią ša

lies pensininkams atitenkančią 
pensiją — supran tamas , tačiau 
problematiškas. 

„Norima daug. Jei liberal-
demokratams pasisektų ir refe
rendumo būdu tokiai Konstitu
cijos pataisai būtų pri tarta , vy
riausybei tektų ieškoti būdų. iš 
kur paimti lėšas padidėjusioms 
išmokoms", kalbėjo T. Medais

k i s . 
Pasak ministrės patarėjo, iš 

pradžių galima būtų panaudoti 
tur imų atsargų sąnaudas. 

„Tačiau jų užtektų, aišku, 
laikinai. Vėliau, tokiu atveju, 
tektų didinti socialinio draudi
mo įmokas kitiems likusiems 
šalies gyventojams", aiškino T. 
Medaiskis. 

Kovotojui už Lietuvos laisvę Berlyne Įteiktas apdovanojimas 
Vilnius, rugsėjo 24 d. 

(BNS) —Antrojo pasaulinio ka
ro metais už Lietuvos laisvę ko
vojusiam Algirdui Šertvyčiui 
Berlyne buvo įteiktas Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių 
medalis. 

Penktadienį surengtoje ce
remonijoje dalyvavo Lietuvos 
ambasados Vokietijoje diploma
tai, lietuvių bendruomenes Ber

lyne atstovai. 
A. Šertvytis Antrojo pasau

linio karo metais Geležinkeli
ninkų Laisvės kovotojų sąjun
gos gretose dalyvavo pasiprieši
nimo kovose prieš okupacinius 
režimus. 

Už šią veiklą A. Šertvytis 
buvo sovietinio režimo nuteistas 
ir ištremtas į Sibirą. 

Pasibaigus tremties laikui 

i r negavęs leidimo grįžti į Lie
tuvą. A. Šertvytis ilgą laiką gy
veno Kazachstane. Po 1990 me
tų del šeimyninių aplinkybių jis 
išvyko gyventi į VokietijąT 

1999 m. A.Šertvytis už nuo
pelnus Lietuvai prezidento Val
do Adamkaus įsaku buvo apdo
vanotas Vyčio kryžiaus ordinu, 
j a m buvo suteiktas demobili
zuoto majoro laipsnis. 

Vyriausybe siekia užkirst i kelią gyventojų mažėj imui 
Vilnius, rugsėjo 24 d. 

(BNS) — Vyriausybė nusprendė 
siekti užkirsti kelią tragiškam 
Lietuvos gyventojų mažėjimui. 

Penktadienį vykusiame vy
riausybės Strateginio planavi
mo komiteto posėdyje, kuriam 
vadovavo premjeras Algirdas 
Brazauskas, buvo aptar tas Na
cionalinės demografinės politi
kos planas. 

Padarius tam tikras patai
sas, jį patvirtins dar ši vyriau
sybė. 

Planas apima šeimos gero
vės, visuomenės sveikatos ir mi
gracijos sritis. 

Pagal statistiką, gyventojų 
skaičius Lietuvoje nuolat mažė
ja — nuo 1992 metų ir iki 2004 
metų sumažėjo 260,000 žmonių. 

Statistikos departamento 
duomenimis, šių metų liepos 

pradžioje Lietuvoje gyveno maž
daug 3.436,000 gyventojų. 

Taip pat mažėja ir santuokų 
skaičius; 1990-2001 metais san
tuokų sumažėjo nuo 36.300 iki 
15,800 tūkst . Nuo 2002 m. jų 
skaičius pamažu didėja. 

53 proc. visų šeimų yra su 
vaikais. Iš jų kas an t ra šeima 
augina po vieną vaiką. Beveik 
kas penkioliktoje šeimoje vaikai 
iki 18 metų auga su vienu iš 
tėvų. 

Tuo tarpu didžiąją dalį lie
tuvių emigracijos sudarė ne-
deklanioti išvykimai. 

Siekiant išspręsti demogra
fines problemas, visų pirma bus 
ska t inamas savarankiškos ir 
gyvybingos šeimos, pagrįstos 
narių savitarpio globa ir atsa
komybe, užt ikrinančios ka r tu 
kaitą, įsigalėjimas. Taip pat bus 

JUVELYRIKOS MENAS 
IR AMATAS 

Galerijos ..Darijaus papuošalai" įkūrėjas, Lietuvos dailininkų sąjungos 
narys Darijus Gerlikas. 

Tomo Černiševo (Elta) nuotr. 

Vilniaus senamiestyje, 
Dominikonų gatvėje, rugsėjo 14 

j d. atidaryta nauja studija-gale-
; rija .Darijaus papuošalai"'. J i 
i dalyvauja sostinės savivaldybės 
| Dailiųjų amatų , etnografinių 

verslų ir mugių programoje. 
Galerijos įkūrėjas — juve

lyras dizaineris, Lietuvos dai
lininkų sąjungos narys Darijus 
Gerlikas, juvelyro profesiją įgi
jęs Italijoje, trejus metus tobuli-

i nosi Leonardo Chilleri dirbtu-
! vėse Florencijoje. 

Papuošalų studijos-gaieri-
j jos lankytojai galės sužinoti. 
i kaip, laikui bėgant, kito bran-
į gakmenių formos, jų šlifavimo 
j bei įstatymo į juvelyrinį dirbinį 
i būdai, susipažinti su juvelyro 

darbu. įrankiais ir mokymo pro-
'•. cesu, pagal savo eskizą pasiga-
| minti papuošalą ar užsisakyti 
| individualų juvelyrinį kurinį. 

Patogioje vietoje įsikūrusioje 
galerijoje taip pat bus nuolat 

ku r i amos teisinės, socialinės* 
ekonominės sąlygos, stiprinan
čios šeimas ir užtikrinančios jų 
visavertį funkcionavimą. 

Vyriausybei patvirt inus pla
ną, atskiroms atsakingoms ins
titucijoms bus suformuoti kon
kre tūs uždaviniai, kurių vyk
dymą prižiūrės Socialinės ap
saugos ir darbo ministerija. 

Bus siekiama mažinti ne
darbo lygį, ypač didinant jauni 
mo užimtumą, sudaryti sąlygas 
derinti profesinę veiklą ir parei
gas šeimai, gerinti vaikų prie
žiūros ir ugdymo paslaugas. 

Vyriausybė numato išplėsti 
būs to pas i r inkimo galimybes 
šeimoms, auginančioms vaikus, 
sumaž in t i šeimų, auginančių 
vaikus, skurdą bei jų socialinę 
atskir t i , skatinti valstybės ir vi
suomenės bendradarbiavimą. 

rengiamos šiuolaikinių meni
ninkų parodos, vyks diskusijos 
juvelyrikos meno. dizaino, 
naujų technologijų, dailininko 
vietos ir jo įtakos visuomenei 
temomis, suvokiant šiuolaikinį 
meną kaip baltų kultūros tąsą. 

Dailiųjų amatų, etnografi
nių verslų ir mugių programos 
dėka šiuo metu Vilniuje veikia 9 
studijos-galerijos. Šia progra
ma Vilniaus senamiestyje sie
kiama atkurti sunykusias ama
tų ir verslų tradicijas, labiau 
susieti paveldą su dabarties 
gyvenimo įvairove, skatinti 
amatininkų dirbtuvių, parduo
tuvių, muziejų, meno galerijų, 
etnografinių užeigų steigimą. 

Iki šių metų pabaigos 
Vilniaus senamiestyje ir Nauja
miesčio rajone pagal minėtą 
savivaldybės programą numa
toma įkurti dar tris dailiųjų 
amatų galerijas. 

(Elta) 

LIETUVIU LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
^AJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 vai. 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

j a u daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų la ido j imo namai yra Čikagoje i r priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
At l iekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago. IL 60632 

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

DĖMESIO' DĖMESIO* 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skeistis 

laikraštyje brangiai kainuoja? Ne beda. DRAUGAS jūsų 

skelbimą išspausdins nemokamai Tereikia paskambinti 

teL 773-585-9500 ar užsukti j DRAUGO administraciją 

adresu 4545 W. 63 St., 

Chfcago IL 60629. 

DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 25d., šeštadienis 

ŽYMIAUSIO LIETUVOS 
ARCHITEKTO PAVARDĖ 
Žymiausias Lietuvos archi

tektas j au senokai yra netekės 
dalies savo dvigubos pavardės, 
tačiau visuomenėje j is ir toliau 
yra žinomas kaip Laurynas 
Stuoka — Gucevičius. 

Nors istorikai j au prieš 
gerą dešimtmetį yra išaiškinę, 
kad prie žymiausio Lietuvos 
klasicizmo atstovo L. Gucevi
čiaus prilipintas tęsinys „Stuo
ka" yra nesusipratimas, iki šiol 
architekto pavardė rašoma 
dviguba. 

Kaip pasakoja Architektū
ros muziejaus vedėja Morta 
Baužienė, 18 amžiaus antroje 
pusėje gyvenusio L.Gucevi
čiaus pavardė 19 amžiuje buvo 
paminėta neteisingai prailgin
ta vos vieną kartą, bet soviet
mečiu „Stuoka" prie jo prilipo 
žymiai tvirčiau. „Pirmą kartą 
Stuoka (lenkiškai Stoka) buvo 
paminėtas 1823 metais, kai uni
versitete buvo minimas jo mir
ties 25—mėtis. Tuomet archi
tektas, klasicistas, universiteto 
profesorius Karolis Počačinskis 
skaitė pranešimą ir sakė, kad 
Gucevičius buvo vienas iš 
keturių Gucevičiaus Stokos 
sūnų", — sakė M. Baužienė. 
Tačiau, anot jos, per visą 19 
amžių niekas daugiau nei 
Stuokos, nei Stokos neminėjo. O 
pats Gucevičius visur pasira
šinėjo kaip Laurynas Guce
vičius, be jokių „Stuokų" ar 
„Štokų". 

Istorikai spėja, kad galbūt 
L. Gucevičių užaugino patėvis 
ir „Stuoka" yra atėjęs iš 
patėvio šeimos, tačiau doku
mentuose tai nėra įrodyta. 
Galbūt „Stuoka" galėjo būti jo 
pravardė. 

M. Baužienės pasakojimu, 
1920 metais muziejininkas ir 
dailėtyrininkas Paulius Ga
launė buvo sakęs, kad yra 
,,pasiryžęs parašyti monografi
ją apie didįjį lietuvių baudžiau
ninko sūnų Lauryną Gucevičių 
Stoką", bet čia Stoka vartoja
mas po L. Gucevičiaus pavar-

ffttr-lMdoI. 

60 dd. 

g? . ^ ^ ^ ^ * 
40 del. 

— m — i 

dės. 
M. Baužienės manymu, 

„Stuoka" prie L. Gucevičiaus 
pavardės ilgam prilipo sovie
tiniais metais, išėjus monografi
ja i apie garsųjį architektą. 
„1953 metais buvo L. Gucevi
čiaus 200 metų gimimo jubi
liejus. Ta proga architektūros 
istorikas Eduardas Budreika 
parašė monografiją ir joje 
atsirado L. Stuoka — Guce
vičius. Aš manau, kad tokį 
pavardės darinį ir įteisino E. 
Budreika", — sakė architek
tūros istorikė. 

Jos manymu, tuomet 
išleisti monografiją apie Vil
niaus katedros architektą ne
buvo lengva, be to, į L. Guce
vičių „kėsinosi" ir lenkai. 

„Sovietmečiu tai buvo pa
togu, nes L. Gucevičių savinosi 
ir lenkai, o Stuoka —skamba 
lietuviškai", — sakė M. Bau
žienė. 

Jos teigimu, nuo 1989 metų 
istorikai ir architektūros spe
cialistai vartoja tik L. Gucevi
čiaus pavardę ir rekomenduoja 
tai daryti plačiajai visuomenei. 
M. Baužienė sako galvojanti 
imtis pastangų, kad Vilniuje 
nuo L. Stuokos — Gucevičiaus 
gatvės pavadinimo, būtų 
nubrauk tas nereikalingas tę
sinys „Stuoka". 

L. Gucevičius (1753—1798) 
— archi tektas , žymiausias 
Lietuvo klasicizmo atstovas, 
vėliau Vilniaus universiteto 
profesorius, Architektūros ka
tedros vedėjas. Kilęs iš vals
tiečių, tačiau 1789 metais 
Seimas jam suteikė bajoro ti
tulą. 

L. Gucevičius suprojektavo 
ir pertvarkė Vilniaus rotušę, 
Vilniaus katedrą. Verkių rūmų 
kai kuriuos Dastatus. vra 
atlikęs kai kuriuos dabartinės 
Prezidentūros pertvarkymo 
darbus, 1790 metais sudarė 
Vilniaus vakarinės dalies 
topografinį planą ir kt. 

(Elta) 

A l w a y s W l t h F l o w e r s 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės i Lietuva 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnvčiu, pokviiu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 $. State St.; TeL 630-2S7-03J9 
Justke 8015 W . 79 St.; Tel. 708-594-6604 

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

www.alwayswithf lowers.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 
NAT10NVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

LACK & SONS 
AL DIRECTORS 

HiCKGRY HILLS, 9236 S RGBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3 2 4 0 W. 7 9 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1 7 0 8 4 3 0 5 7 0 0 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


8 DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 25 d., šeš tad ien i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

A+A VIKTORIJA JONIKIENĖ mirė 
rugsėjo 23 d. Čikagoje, sulau
kusi 98 metų. Pašarvota sekma
dienį „Gaidas - Daimid" laidoji
mo namuose, 4333 S. Califor-
nia. Bus laidojama pirmadienį, 
rugsėjo 27 dieną, po 10 v.r. 
Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Brighton Parke. Platesnė infor
macija bus paskelbta vėliau. 

BRONIUS JUODELIS, Draugo 
fondo pirmininkas, sukvietė du 
s talus svečių į šių metų 
jubiliejinį „Draugo" pokylį. 

„DRAUGO" JUBILIEJINIS POKY
LIS įvyks spalio 10 d. 4 v.p.p. 
naujoje Martiniąue pokylių 
salėje, 8200 S. Cicero Ave., 
Burbanke. Į pokylį atvyksta 
svečias iš Kolumbijos, buvęs 
Bogotos miesto meras, Antanas 
Aurelijus Mockus. Šis garsus 
lietuvis, Kolumbijoje įgijęs 
aukštąjį išsilavinimą, šį rudenį 
dėstys Harvard universitete. 
Nors ir būdamas labai užimtas, 
jis sutiko atvykti į „Draugo" 
pokylį. Šio pokylio dalyviai 
turės ypatingą progą susitikti ir 
susipažinti su šiais metais 
Kolumbijos prezidento rinki
muose besiruošiančiu dalyvauti 
garsiuoju profesoriumi A. 
Mockumi. Taip pat jūsų laukia 
puikus maistas ir aptarnavi
mas. Nemokamas baras veiks 4 
valandas. Stalus ir pavienius 
bilietus galima užsisakyti 
„Draugo" administracijoje 

darbo valandomis. 

DAUG MŪSŲ SKAITYTOJŲ jau 
ats iuntė „Draugo" laimėjimų 
bilietėlių šakneles ir kai kurie 
net dosnią auką dienraščio gim
tadienio proga. Esame visiems 
atsiliepusiems nuoširdžiai dė
kingi, bet kar tu primename, 
kad dar yra daug šaknelių neat-
siuntusių, o laikas greitai bėga: 
laimingieji bilietai bus traukia
mi „Draugo" pokylyje" spalio 10 
d. Raginame bilietėlių šakneles 
nedelsiant atsiųsti — jeigu jų 
negausime laiku, negalėsite 
dalyvauti laimėjimuose. 

„SEKLYČIOJE" RUGSĖJO 29 D. 
2 v.p.p. trečiadienio popietės 
programoje kalbės JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė. Paskaitos 
tema: „Spaudos reikšmė mūsų 
gyvenime". Po paskaitos, kaip 
jau įprasta „Seklyčioje", pietūs 
ir laimės šulinys. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

SPALIO 2 D., ŠEŠTADIENĮ, Ame
rikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius organizuoja 

architektūrinę ekskursiją po 
Oak Parką. Susitiksime 11:15 
v.r. Unity Temple, 875 Lake St., 
Oak Park, IL 60301. Susipažinę 
su garsaus architekto Frank 
Loyd Wright statyta šventykla, 
keliaudami pėsčiomis apžiū
rėsime kitus gražius pastatus 
šiame rajone. Laukiame visų 
besidominčių. Mašinas patogu 
nemokamai pasistatyt i šalia 
„mėlynosios" traukinio linijos, 
esančios netoliese. Dėl smul
kesnės informacijos skam
binkite tel. 773 - 436 - 7679. 

CICERO ŠV. ANTANO parapijai 
lietuviškoms Mišioms reikalin
gas vargonininkas (-ė) ir choro 
vadovas (-ė). Mišios vyksta 
kiekvieną sekmadienį 9 v.r. 
Susidomėję prašome kreipt is 
tel. 708-579-3281. Jeigu atsi
lieptų telefono atsakiklis, pali
kite žinutę. 

ZIONO LIUTERONŲ PARAPIJAI 
reikalinga sekretorė 20-čiai 
valandų per savaitę. Reikala
vimai: darbas kompiuteriu, 
lietuvių ir anglų kalbų žinoji
mas. Kreiptis telefonu 708-422-
1433 arba 773-983-6517. 

ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ rėmė
jos rengia pokylį. Šiemet sukan
ka 85 metai nuo šios organizaci
jos įkūrimo. Kviečiame visus 
seselių kazimieriečių rėmėjus, 
draugus, pažįs tamus atvykti 
sekmadienį, spalio 3 d. į Oak 
Lawn „Hilton" viešbutį, t ies 
Cicero ir 9400 gatve. Pokylis 
prasidės 1:30 v.p.p., bus skanūs 
valgiai, įdomi programa, loteri
ja. Užsisakyti vietas galima iki 
rugsėjo 29 d. telefonu 773-776-
1324, kviesti ses. Genovaitę. 

ČiKAGOS IR APYLINKIŲ „Gran
dies" tautinis ansamblis prade
da savo 46-uosius veiklos 
metus. Veteranai pradės šokių 
sezoną sekmadienį, rugsėjo 26 
d., 3:30 v.p.p. PLC valgykloje. 
Apie jaunų veteranų repeticijas 
bus pranešta vėliau. Jauni ve
teranai turėtų registruotis iki 
rugsėjo 30 d. „Grandies" inter
netu svetainėje: 
M r w w . v o r a s . c o m / g r a n d i s / > . 
Daugiau informacijos galima 
rasti tinklapio puslapiuose arba 
skambinant Violetai Fabia-
novich tel. 708-422-3556. 

DR. jONO ŠALNOS naujausios -
trečiosios - poezijos knygos „Gy
venimo veidrodis" sut iktuvės 
ruošiamos spalio 3 d., sekmadienį, 
12:30 v.p.p. Ateitininkų na
muose, Lemonte. Rengia draugai. 
Visi maloniai kviečiami atvykti, 
susipažinti su poezijos knyga, 
pabendrauti ir pasigėrėti dr. 
Šalnos šaknų meno dirbiniais. 

PANARAS IŠRINKTAS 
DARIAUS-GIRĖNO 

POSTO KOMENDANTU 
Viktoras A. Panaras buvo 

neseniai išrinktas ir prisaikdin
tas Amerikos legiono Dariaus-
Girėno veteranų Posto #271 
komendantu Čikagoje. Jis yra 
trečias pokario bangos Ame
rikos lietuvis, užimąs šias 
aukštas pareigas, ir 83-as 
komendantas nuo posto įsteigi
mo Brighton Parke 1933 m. 

Panaras gimė 1943 m. 
Palangoje, kaip tik Naujų Metų 
dieną. Bet j au kitais metais 
teko su šeima bėgti Vakarų 
link, sovietų pavergėjams artė
jant. Vokietijoje gyveno Ober-
lingene, prieš Štuttgarto, ir dar 
ilgesnį laiką Schwaebish-
Gmuend lietuvių stovykloje. 

J Ameriką atvyko 1950 m. 
Čikagon, kur 1960 m. baigė 
Harper gimnaziją. Tris metus 
(1961—1963 m.), iš kurių du su 
puse praleido Vokietijoje su 
ketvirtąja šarvuočių — tankų 

Viktoras A. Panaras. 
Nuotrauka R. John Rapšio. 

divizija prie Niurnbergo, tarna
vo JAV armijoje savanoriu. Tuo 
metu kaip tik sovietai pastatė 
savo garsiąją Berlyno sieną, 
sukeldami ant kojų daugybę 
JAV armijos dalinių. Panaras 
baigė tarnybą SP. 4 (seržanto) 
laipsniu. Apdovanotas „Natio
nal Defense Service" medaliu ir 
taiklaus šaulio žymeniu. 

Lankė „Daley College" 

D RAUGO FONDAS 
4 5 4 5 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, l t 60629 

Tel.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

BE FONDO — 
„DRAUGAS" 

SUSTOTŲ 

Visi išeivijos lietuvių laik
raščiai nepajėgia išsilaikyti iš 
prenumeratų. Išsilaikyti pade
da skelbimai ir aukos. „Drau
gas" yra vienintelis išeivijos 
laikraštis, ku r i am išsilaikyti 
padeda Draugo fondas. 

Prieš gerą dešimtmetį 
„Draugo" tiražui esant dvigubai 
didesniam negu šiandien, dien
raščio leidybai užteko lėšų iš 
„Draugo" administracijos paja
mų, ir leidėjams (Lithuanian 
Catholic Press Society) nerei
kėjo sukti galvos kaip sudurti 
galą su galu, kaip padengti lei
dybos išlaidas. 

Sumažėjęs „Draugo" tira
žas, skaitytojams iškeliaujant į 
amžinybę, privertė leidėjus 
ieškoti papildomų finansinių 
šaltinių „Draugo" leidybos para
mai. Tokiu šaltiniu tapo 1993 
metais p radė tas milijoninis 
Draugo fondas, kuris iki dabar 
„Draugo" leidybai išmokėjo 
752,167 dolerius. Paskutiniu 
metu, pablogėjus investavimų 
rinkos uždarbiams, nebeužten

ka investavimų pelno „Draugo" 
leidybos paramai ir tenka 
paimti 5 nuošimčius pagrin
dinio kapitalo, kurį Draugo 
fondo nariai, garbės nariai ir 
rėmėjai papildo per pavasario ir 
rudens lėšų telkimo vajus. 

Kad išsaugotų milijoninį 
Draugo fondo kapitalą, Draugo 
fondo direktorių taryba priėmė 
rezoliuciją, skirtą „Draugo" lei
dėjams, kad būtų pakelta 
„Draugo" metinė prenumerata, 
ir kad būtų dedamos pastangos 
sumažinti išlaidas. 

Draugo fondo direktorių 
taryba reiškia didelę padėką 
visiems Draugo fondo nariams 
ir rėmėjams už nuolatinį 
Draugo fondo auginimą. Dabar 
vykstant rudens vajui, visi 
kviečiami papildyti įnašus, 
atsiliepiant į 2004. m. rudens 
vajaus laiškus ir norint pratęsti 
„Draugo" išlaikymą. 

R u d e n s va jaus įnašai 

P o 1,000 doler ių: 
Palmira A. Janušonis, gar

b ė s n a r ė , a.a. Vyt. Janušonio 
atminimui, iš viso 2,300 dol., 
Dousman, WI. 

Čikagoje ir praleido 23 metus 
pavojingų atliekų valymo—neu-
tralizavimo pramonėje. Tar
nybos reikalais apkeliavo visą 
Ameriką. Su žmona Regina 
užaugino sūnų Andrių (31 m.) 
ir dukrą Lisą (27 m.), kurie 
dirba profesinį darbą (finansų 
ir interjerų dekoravimo srityse) 
Texas ir Oregon valstijose. 

Gimnazijoje buvo aktyvus 
skautų ir vėliau jūrų skautų 
gretose. Buvo Cicero Medžioto
jų ir žuvautojų klubo, o taip pat 
ir Lietuvių Masonų klubo 
(„Craftsmen's Club") pirmi
ninku. Eina prezidento parei
gas Azure Lodge #1153 masonų 
(„Scottish Rite") klube. A. Pa
naras taip pat yra garsiosios 
masonų „Shriner's" organizaci
jos narys. Su broliu Ray yra 
dideli golfo entuziastai. 

R. J o h n Rapšys 
(Post Historian) 

Janina Lieponienė, ga rbės 
n a r ė , a.a. Just ino Lieponio 
atminimui, iš viso 2,800 dol., 
Homer Glen, IL. 

Po 500 dolerių: 
Magdalena Stankūnienė, 

a.a. Jono, Gintauto Stankūno 
atminimui, iŠ viso 700 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Po 250 doler ių: 
Drs. Vytautas ir Danutė 

Bieliauskai, garbės nariai, iš 
viso 2,400 dol., Cincinnati, OH. 

Po 200 doler ių: 
Dr. Nelė ir Gerardas 

Juškėnai, garbės nariai, iš viso 
5,400 dol., Cleveland, OH. 

Jūratė Budrienė, iš viso 800 
dol., Chicago, IL. 

Po 100 doler ių: 
Ina ir Jonas Kasis, ga rbės 

nar ia i , iš viso 1,200 dolerių, 
Orland Park, IL. 

Vladas Gilys, ga rbės na
rys, iš viso 1,100 dol., Sun City, 
CA. 

Juozas Pargauskas, ga rbės 
na rys , iš vigo 1,675 dol., 
Mississauga, Canada. 

Brigita Tamošiūnas, gar
bės na rė , iš viso 1,100 dol., 
Lemont, IL. 

Kun. Vytautas Volertas, iš 
viso 600 dol., Maspeth, N.Y. 

Angelą K Lawler, iš viso 
300 dol., Chicago, IL. 

Algis ir Roma Vedeckai, iš 
viso 700 dol., Massapeąua, N.Y. 

Romanas Stropus, iš viso 
400 dol., Lockport, IL. 

M. Pappas pagerbė Amerikos Lietuvių 
katalikių moterų sąjungą 

Cook apskrities iždininkė Maria Pappas (stovi antra iš desmės) 
savo apsilankymu pagerbė 90-ąjj jubiliejų švenčiančią Amerikos 
Lietuvių katalikių moterų sąjungą. Pappas pasveikino Mary 
Anna Gercius (stovi antra iš kairės), Angelą Leščinskas (trečia iš 
kairės), seserį M. Clement Mazgelis (trečia iš dešinės), Dale L. 
Murray (sėdi kairėje), Sabina Ručaitė Henson (sėdi centre) ir 
Pamela Braidenbach (sėdi dešinėje). Iždininkės padėjėja tau
tiškiems reikalams Pat Michaiski (stovi pirma iš kairės) ir 
iždininkės padėjėja Mariiyn Fitzpatrick (stovi pirma iš dešinės) 
taip pat pasveikino Amerikos Lietuvių bendruomenę. 

Ričardas ir Laima Ringiai, 
iš viso 600 dol., Glendale, CA. 

Petras Petrai t is , iš viso 360 
dol., S. Richmond Hill, N.Y. 

P o 50 d o l e r i ų : 
Genovaitė ir Vincas Ankus, 

g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,000 
dol., Oak Lawn, IL. 

Vaclovas Laukaitis, iš viso 
700 dol., Baltimore, MD. 

Algimantas Vaičiulis, iš viso 
420 dol., Chicago, II. 

L iudas ir Albina 
Ramanauskai , iš viso 500 dol., 
Oak Lawn, IL. 

J ū r a Gvidas, iš viso 100 
dol., Naperville, IL. 

Dr. F. V. Kaunas, g a r b ė s 
n a r y s , iš viso 2,625 dol., 
Westchester, IL. 

Kun. Viktoras Skilandžiū-
nas, iš viso 450 dol., Ottawa, 
Canada. 

Juozas ir Diana Noreikos, iš 
viso 750 dol., Beverly Shores, 
IN. 

Pranas Ju rkus , iš viso 350 
dol., Elmhurst , IL. 

Po 30 d o l e r i ų : 
Genė Čyvas, iš viso 680 dol., 

St. Petersburg, FL. 
Petronėlė Cicėnas, iš viso 

110 dol., Naperville, IL. 
P o 25-20 d o l e r i u : 
Česlovas Ramanauskas , iš 

viso 180 dol., Kirkland, WA. 
Petronilla Mesec, iš viso 195 

dol., Waukegan, IL. 
Elena Wasilewski, iš viso 

100 dol., Broadview, IL. 

Prima Vaškelis, iš viso 50 
dol., St. Pete Beach, FL. 

Bronė ir Viktoras Motušiai, 
iš viso 470 dol., Cicero, IL. 

Viktorija Pikelis, iš viso 675 
dol., Chicago, IL. 

Valerie J . Massett, iš viso 
20 dol., Arlington Hts., IL. 

Dr. Juozas Kalvaitis, iš viso 
315 dol , Chicago, IL. 

Romaną Paulius, iš viso 390 
dol., Montagve, MI. 

Loretta Stukas, iš viso 245 
dol., Watchung, N J. 

Jadvyga Kliorys, g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 5,120 dol., 
Cleveland, OH. 

Jonas Pleirys, iš viso 455 
dol, Chicago, IL. 

Marija Arštikienė, iš viso 
160 dol., North Riverside, IL. 

Pranas ir Jadvyga 
Totoraičiai, iš viso 100 dol., 
Palos Hts., IL. 

P o 15-10 do le r ių : 
Henrikas Stasas, iš viso 240 

dol., Cleveland, OH. 
Rožė Razauskas, iš viso 840 

dol., Dearborn Hts., MI. 
Stasys Ruibis, iš viso 290 

dol., Oak Lawn, IL. 
Vytautas Graužinis, g a r b ė s 

n a r y s , iš viso 1,220 dol., Elgin, 
IL. 

Walter Kasparaitis, iš viso 
10 dol., Waukegan, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. 

F o n d o i ž d i n i n k a s 

SKELBIMAI 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ 

•\ „Sau lu t ė " , Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo. Anoniminiai (D.) $100, 
Rita ir Charles Rackmil $20, 
Regina Barisas $240 tęsiant 
mergai tės metinę paramą. 
Danutė Uso-nienė $500 viener
ių metukų Motiejuko Dagiliaus 
kepenų persodinimui. Labai 
ačiū, „ S a u l u t ė " ( S u n l i g h t 
O r p h a n Aid) 419 W e i d n e r 
Rd. , Buffalo Grove, IL 60089, 
t e l . (847) 537-7949, TAX ID 
#36-3003339. 

• Mari jos Šaul ienės 90-to 
gimtadienio proga jos sūnus 
Algirdas ir Aušra Sauliai įteikė 
„Saulutei" $330, kuriuos 
suaukojo ja sveikindami A. G. 
Sturonas , K Kreivėnas, A. 
Gaigalas, O. Paulius, I. Barz-
dukas, M. V. Ruzgą bei kiti 
draugai . Labai nuoširdžiai 
„Saulutė" sveikina p. Mariją 
Šaulienę, dėkoja už aukas 
vargingai gyvenantiems vai
kučiams Lietuvoje, linki Dievo 
palaimos ir daug saulėtų dienų 
mylinčių vaikų, anūkų ir 
proanukų rate. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS B U T V I L A S 
Tel. 312-580-1217 

135 SLaSalte #2300 Chicago, IL 60603 
Galimcs konsultacijos šeštadienia i s 

Advokatas 
J o n a s Gibai t i s 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

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

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

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

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. 

TeL 630-257-0200, Lemont, BL 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video j r a šu s iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikie t iškąją 
NTSC ir atvirkščiai , kreip
kitės j INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, EL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštinės Čikagoje ir 

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

877-496-3527 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 

Tel.773-588-6215 
3806 West Lawrence, Čikagoje 

Kalbame lietuviškai 

P l a t i n k i t e „ D R A U G Ą ' 

DRAUGAS 

• N a m a m s p irkt i p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės 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 Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

Š.m. spalio 10 d. vyks 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimai, kuriuose galės daly
vauti ir JAV gyvenantys ar čia 
besilankantys Lietuvos Respub
likos piliečiai. 

Balsavimą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose organizuos Lie
tuvos Respublikos ambasada 
Vašingtone, Generaliniai kon
sulatai Čikagoje ir New Yorke 
bei Garbės konsulatai Cleve
land, Los Angeles ir Seattle. 
Lietuvos Respublikos piliečiai 
galės balsuoti paštu arba atėję į 
minėtas Lietuvos diplomatines 
bei konsulines įstaigas. 

LR Generalinis konsulatas 
Čikagoje organizuoja balsavimą 
Seimo rinkimuose Lietuvos 
Respublikos piliečiams, gyve
nant iems ar besilankantiems 
JAV Illinois (IL) Ohio (OH), 
Michigan (MI), Indiana (IN) ir 
Wisconsin (WI) valstijose. 

Šiose valstijose gyvenantys 
ar besilankantys LR piliečiai, 
kurie rinkimuose į Europos 
Parlamentą ir Respublikos pre
zidento rinkimuose š.m. birželio 
13 d. balsavo Čikagoje, yra 
įtraukti į LR Generalinio kon
sulato Čikagoje rinkėjų sąrašą, 
ir jiems rinkėjų pažymėjimai 
bei rinkimų biuleteniai bus 
išsiųsti paštu tuo adresu, kuris 
buvo nurodytas š.m. birželio 

mėn. 13 d. rinkimams. Šiems 
r inkėjams p a k a r t o t i n a i re
gistruotis ne re ik ia . Rinkėjus, 
po pastarųjų rinkimų pake i tu 
sius adresą, prašome pranešti 
savo naują adresą LR genera
liniam konsulatui paštu, faksu 
arba elektroniniu paštu. 

Aukščiau išvardintose vals
tijose gyvenančius ar besi
lankančius LR piliečius, kurie 
rinkimuose į Europos Parla
mentą ir Respublikos preziden
to rinkimuose š.m. birželio 13 d. 
nedalyvavo arba balsavo ne 
Čikagoje, bet Seimo rinkimuose 
nori balsuoti Čikagoje, kviečia
me registruotis LR Generali
niame konsulate paštu, faksu 
arba elektroniniu paštu. Re
gistruojantis prašome nurodyti 
savo vardą (kaip LR pase), 
pavardę (kaip LR pase), gimimo 
datą, asmens kodą, LR paso 
numerį, adresą JAV ir gyve
namąją vietą Lietuvoje (jeigu ji 
buvo deklaruota). Užsiregis
travusiems rinkėjams rinkėjų 
pažymėjimai ir balsavimo 
biuleteniai bus išsiųsti paštu 
nurodytu adresu. 

LR piliečiai taip pat galės 
balsuoti atvykę asmeniškai 
žemiau nurodytu laiku šiuose 
balsavimo punktuose: 

Generaliniame konsulate 
(211 E. Ontario St., Suite 1500, 

Chicago, IL 60611): 
2004 m. rugsėjo 28-30 d. 

nuo 1-5 vai. p.p. 
2004 m. spalio 1 d. nuo 1-5 

vai. p.p. 
2004 m. spalio 4—8 d. nuo 

1-5 vai. p.p., arba 
Pasaul io lietuvių centre 

(14911 W. 127st St., Lemont, IL 
60439): 

2004 m. spalio 10 d. nuo 7 
v.r. iki 8 v. v. 

Lietuvos Respublikos pilie
čiai, esantys užsienyje, balsuoja 
už kand ida tus į LR Seimą 
Naujamiesčio vienmandatė je 
rinkimų apygardoje Nr. 1 ir 
daugiamandatėje rinkimų apy
gardoje (už partijas). 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, 
kad balsavimo teisę turi t ik ne 
jaunesni kaip 18 metų Lietuvos 
Respublikos piliečiai. Balsuo
jant būtina pateikti LR piliety
bę pa tv i r t inan t į dokumentą 
(LR pasą arba asmens tapaty
bės kortelę). 

Platesnę informaciją apie 
rinkimus, juose dalyvaujančias 
partijas ir kandidatus , balsavi
mo organizavimą galite rasti 
LR Vyriausiosios rinkimų ko
misijos tinklalapyje www.vrkJt 
arba LR ambasados Vašingtone 
tinklalapyje 

w w w . l t e m b a 8 s y u s . o r g 

Lietuvos Respublikos Ge
neralinio konsulato Čikagoje 
adresas: 

211 East Ontario Street, 
Suite 1500 
Chicago, IL 60611 
Fax: 312-397-0385 
Elektroninis paštas: 
kons .c ikaga@urm. l t 

SKELBIMAI 
• J ū s t a p s i t e v i e n a s iš

r ink tų jų , jei vartosite DIAL 
NOW telefonines paslaugas. 
Skambinant į Lietuvą — 15,9, 
per JAV 4,9 et. Tikslus apskai
čiavimas. Kokybiškas ryšys. 
Kreipkitės vakarais lietuviškai 
į DIAL NOW atstovą su 10 
metų patirtimi tarptautiniuose 
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 —patiki
miausias ryšys su Lietuva ir vi
su pasauliu! 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

T«l. 1-773-585-9S00 

http://Mrww.voras.com/grandis/
mailto:Gibaitis@aol.com
http://www.vrkJt
http://www.ltemba8syus.org
mailto:kons.cikaga@urm.lt

