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Plonas civilizacijos 
klodas. JAV LB XVII 
Tarybos trečioji sesija. 
Laikas keist i Lietuvos 
teisinę sistemą. 
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Vilniaus „nenaudėlių" 
klubo prezidentas. 
XV A.P.P.L.E. vasara. 
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Sio šeštadienio priede: 
Susipažinkime su 
popiežiumi Benediktu 
XVI, Mes — Amerikos 
lietuviai. XIII Mokslo 
ir kūrybos 
simpoziumas. 

Žvilgsnis į dabart ine 
Lietuvą. Medicare 
pagalba, perkant 
recept inius vaistus. 
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Andriaus Mamontovo 
koncer tas Anglijoje. 
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Draugo fondas pradeda 
rudens vajų. Dėmesio 
nukentėjusiems nuo 
uragano „Katrina". 
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Sportas 
* Pasaul io ka lnų dvira

čių čempionato Italijoje jau
nių (iki 18 metų) merginų 
kroso 17.6 km rungtyje 24-ąją 
vietą tarp 39 finišavusių daly
vių (startavo 43) užėmė Rasa 
Leleivytė. Lietuvos sportininkė 
finiše 13 minučių ir 9 sekundes 
pralaimėjo planetos čempiona
to aukso medalį iškovojusiai če
kei Tereza Hurikova. Tarp trijų 
distancijos nebaigusių ir vienos 
diskvalifikuotos dviratininkės 
buvo ir antroji Lietuvos atstovė 
Tatjana Kaliakina. 

* I n d i a n a „Fever" ko
manda, kurioje žaidžia Jur
gita Štreimikytė-Virbickie
nė, antros iose JAV WNBA 
Rytų konferencijos pusfinalio 
rungtynėse namuose 58:50 nu
galėjo New York ..Liberty" ko
mandą ir, laimėjusi seriją iki 
dviejų pergalių 2:0, pateko į 
konferencijos finalą. Pirmąsias 
rungtynes Indiana krepšinin
kės svečiuose laimėjo rezultatu 
63:51. Starto penkete varžybas 
ketvirtadieni pradėjusi Lietu
vos krepšininkė per 32 minutes 
pelnė 4 t a škus . Ji prametė 
visus 5 dvitaškius, realizavo vi
sus 4 baudų metimus, atkovojo 
8 ir perėmė 4 kamuolius, atli
ko 4 rezultatyvius perdavimus, 
4 kartus suklydo ir kartą pra
sižengė. 

Naujausios 
žinios 

* LAL lėktuvas „Saab" 
dėl gedimo grižo į Vilnių. 

* Profsąjungos žada pro
testuoti prieš pigią darbo jėgą 
iš užsienio. 

* L i e t u v a š iemet išsa
miai pris is tatys Goeteborg 
knygų mugės lankytojams. 

V a l i u t u santykis 
1 USD — 2.758 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

ES k o m i s r a s : n a u j o k ė s t u r i g a u t i bev izes k e l i o n e s G ink luo t i gvardiečiai t ramdys 
siautėjančius banditus 

Lietuvoje viešintis Europos Komisijos vic 
tiko su premjeru A. Brazausku. 

inkas F. Frattini (k) susi
valdo Kopūsto <ELTA) nuotr 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Vilniuje viešintis Europos 
Komisijos pirmininko pavaduo
tojas Franco Frattini pareiškė 
sieksiąs, kad JAV kuo greičiau 

panaikintų vizų režimą naujo
sioms Europos Sąjungos (ES) 
valstybėms, ta rp jų ir Lietuvai. 

Pasak F. Fratt ini , per savo 
vizitą Washington, DC, spalį jis 

ketina papasakoti apie bevizio 
režimo siekiančių naujųjų ES 
valstybių padarytą pažangą. 

„Aš tikiuosi amerikiečių su
pratimo", sakė jis. 

Apie ES naujokių piliečių 
bevizes keliones į JAV F. Frat
tini kalbėjo ir penktadienį Sei
me susitikęs su Nacionalinio 
saugumo ir gynybos, Teisės ir 
teisėtvarkos, Užsienio reikalų 
bei Europos reikalų komitetų 
vadovais. 

„Mes sieksime, jog bevizis 
režimas būtų suteiktas visoms 
Sąjungos narėms. Dėl to būkite 
tikri", sakė F. Frattini, Europos 
Komisijoje atsakingas už tei
singumo ir saugumo reikalus. 

J i s pažymėjo, jog tai yra su
siję ir su naujų asmens doku
mentų su elektronine laikmena 
išdavimu. 

Lietuva, įgyvendindama 
dvišalį JAV vizų atsisakymo 
programos veiksmų planą, ge
gužės pradžioje pradėjo išduoti 
modernius asmens dokumentus 
su elektronine laikmena, sau
gančia asmens biometrinius 

duomenis. 
Lietuvoje kol kas šie pasai 

išduodami tik diplomatams, bet 
ateityje juos gaus visi piliečiai. 

Europos Komisija svarsto 
galimybę dar šį rudenį pasiūlyti 
Europos vadovų tarybai įvesti 
vizų režimą JAV piliečiams — 
nors tai ir mažai tikėtina — jei
gu JAV nerodys geros valios 
sprendžiant vizų režimo panai
kinimo naujosioms ES narėms 
klausimą. 

Kalbėdamas su Lietuvos 
vadovais savo ruožtu F. Frattini 
apgailestavo, kad Europai ne
pavyko susitarti dėl totalitaris-
tinių, tame tarpe ir komunisti
nių, simbolių uždraudimo. 

Lietuvoje išrinktas Europos 
Parlamento narys Vytautas 
Landsbergis anksčiau yra pa
siūlęs, jog jei būtų uždrausta 
naudoti nacistinę svastiką, rei
kėtų uždrausti Europoje naudo
ti ir komunistinę simboliką. 

F. Frattini pareiškė, kad tai 
kol kas yra neįmanoma dėl tra
dicijų, kultūros skirtumų ES ša
lyse narėse. 

V i l n i u j e p a s t a t y t a l e g e n d i n ė r o k o o p e r a . S i e n a / / 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. 
(ELTA) — Rugsėjo 1-ąją sosti
nės Vingio parke skambėjo gru
pės „Pink Floyd" projekto ..Sie
na" („The Wall") koncertinis at
likimas, pasak rengėjų, sulau
kė didžiulio žiūrovų dėmesio. 

1982 m. režisieriaus Alan 
Parker pastatytas filmas su 
Bob Geldof ir milijonus žiūrovų 
.visame pasaulyje sutraukusios 
grupės gastrolės sulaukė did
žiulio susidomėjimo ir komer
cinės sėkmės. 

,,'Siena' — tai pasakojimas 
apie gniuždančią santvarką, 
sistemos cinizmą, išnaudojimą 
ir nepagarbą asmenybei, kurią 
daugelis iš mūsų patiria mo
kykloje, darbe, šeimoje. Tačiau 
net už pačių tvirčiausių sienų 
egzistuoja tikra, nesuvaidinta 
meilė, meno grožis, ir svarbiau
sia — žmonės, dėl kurių verta 
gyventi, kurie stengiasi arti
muosius, atsitvėrusius abejin
gumo siena, grąžinti į gyveni
mą", rašoma operos pristatyme. 

Premjeras 
a t l e i do 

D r a u d i m o 
komis i jos 

vadovą 
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 

— Premjeras Algirdas Brazaus
kas penktadienį pasirašė pot
varkį, kuriuo, remdamasis Fi
nansų ir Ūkio ministrų sudary
tos darbo grupės išvadomis, iš 
Draudimo priežiūros komisijos 
(DPK) pirmininko pareigų at
leido Edviną Vasilį-Vasiliaus
ką. 

Darbo grupė konstatavo, 
kad komisijos pirmininkas 
šiurkščiai pažeidė draudimo 
įstatymą. 

Pagal Draudimo priežiūros 
komisijos nuostatus, nesant ko
misijos pirmininkui, jį pava
duoja pirmininko pavaduotojas. 

DPK vadovo pašalinimas iš 
pareigų susijęs su Rusijos ka
pitalo draudimo bendrovės 
„INGO Baltic" bankrotu. 

E. Vasilis-Vasiliauskas kal
tinimas tuo. jog jo vadovaujama 
DPK tinkamai neinformavo Vy
riausybės ir visuomenės apie 
draudimo sistemos būklę. 

DPK vadovas šiuos kaltini
mus neigia, tvirtindamas, jog 
apie visus komisijos veiksmus 
..INGO Baltic" atžvilgiu, kaip ir 
privaloma, buvo pranešama 
„Valstybės žiniose" bei DPK in-
terneto tinklalapyje. 

N e w Orleans, rugsėjo 2 d. 
(AFP/BNS) — New Orleans ke
tvirtadienį dislokuoti Irake tar
navę gvardiečiai, kad šiame nu
siaubtame mieste, kuriame jau 
kelios dienos tvyro suirutė ir 
nesiliauja plėšikavimai, galų 
gale pavyktų atkurt i tvarką. 

Louis iana gubernatorė 
Kathleen Blanco sakė, kad 300 
karių iš Arkansas nacionalinės 
gvardijos buvo suteikta teisė 
šaudyti į banditus, terorizuo
jančius miestą, kuris buvo už
tv indytas praūžus uraganui 
„Katrina". 

Karius dislokuoti buvo nu
spręsta po to, kai valdžia susi
laukė daug priekaištų dėl van
gaus reagavimo į gaivalinės 
katastrofos, kuri, kaip nuogąs
taujama, galėjo pareikalauti ke
lių tūkstančių žmonių gyvybių, 
sukeltus padarinius. 

„Šie kariai yra ką tik grįžę 
iš Irako. J ie yra gerai parengti, 
patyrę, užsigrūdinę karo lauke 
ir turi mano įsakymą atkurti 
tvarką gatvėse", sakė K. Blanco. 

Praėjus keturioms dienoms 
po to, kai niokojantis uraganas 
užgriuvo JAV Meksikos įlankos 
pakrantę , New Orleans vis dar 
siaučia gaujos plėšikaujančių 
nusikaltėlių. 

„Tai karo zona", sakė 32 
metų Louisiana valstijos patai
sos įstaigos pareigūne Melissa 
Murray. 

New Orleans valdžia bergž
džiai mėgina a tkur t i tvarką 
mieste, kuris anksčiau buvo ži
nomas kaip „džiazo lopšys", o 
dabar atrodo kaip užtvindyti 
griuvėsiai, tarp kurių plaukioja 
skenduolių kūnai. 

„Vadinkite tai biblinių įvy
kiu. Vadinkite apokalipse", savo 
ruožtu sakė 46 metų Robert 
Lewis. 

J is buvo išgelbėtas, kai po
tvynio vandenys apsėmė jo na
mą ir jis dvi dienas baisiomis 
sąlygomis praleido ant stogo. 
Galiausiai jis buvo evakuotas į 
Houston. 

„Pro mano pagrindines du
ris plaukė lavonai. Niekada ne
regėjau nieko panašaus", teigė 
R. Lewis, vos neverkdamas nuo 
emocinio išsekimo. 

Pasak valstijos policijos vy
riausiojo vado pulkininko Hen
ry Whitehorn, tvarkos saugoto
jus apima neviltis. 

Kai kurie policijos karinin
kai atsistatydino tik dėl to, kad 
nereikėtų kovoti su smurtu, vy
raujančiu gatvėse. 

„Aš taip supratau, kad tie, 
kurie atsistatydino, sakė, jog 
prarado viską ir dabar nenori 
būti pašauti bei prarasti savo 
gyvybę", sakė jis. 

Tuo tarpu New Orleans me
ras Ray Nagin kreipėsi su pra
šymu nedelsiant padėti maž
daug 20.000 žmonių, kurie rado 
prieglobstį suvažiavimų centre. 

Kongreso narys demokratas 
Charlie Melancon pareiškė, jog 
ne mažiau kaip šimtas žmonių 
New Orleans valstijoje žuvo dėl 
suirutės užtvindytose gatvėse. 

Ch. Melancon sakė, kad kai 
kurie laukusieji evakuacijos mi
rė nuo troškulio spiginant 37 
laipsnių pagal Celsijų karš
čiams, įsivyravusiems regione 
antradienį. 

K. Blanco nurodė, kad vals
tijos Nukelta į 7 psl. 

Renkamos aukos nuo uragano 
nukentėjusiems amerikiečiams 

Vidinio Balso partiją „Sienoje" atliko grupės ,.Antis" dainininkas Algirdas Kaušpėdas. Valdo Kopūsto (ELTA; nuotr 

M o k s l o m e t a i p r a s i d ė j o i r u ž g r o t u 
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 

— Kartu su tūkstančiais šalies 
moksleivių ir studentų naujuo
sius mokslo metus pradeda ir 
pataisos įstaigose teismo skirtą 
bausmę už įvykdytus nusikalti
mus atliekantys nuteistieji. 

Kalėjimų departamento 
duomenimis, mokytis bendrojo 
lavinimo bei profesinėse mokyk
lose šiemet pasiryžo daugiau 
nei ketvirtadalis visų šiuo metu 

bausmę atliekančių nuteistųjų. 
Siekti pagrindinio ir vidu

rinio išsilavinimo šiemet ketina 
daugiau nei 800, o įgyti specia
lybę — beveik 950 nuteistųjų, 
penktadienį pranešė Kalėjimų 
departamento atstovas spaudai. 

Palyginti su 2004 metais, 
bendrojo lavinimo mokyklose 
šiemet mokysis maždaug 200 
daugiau bausmę atliekančių vy
rų ir moterų nei pernai. Norin

čių tapti kvalifikuotais specia
listais šiemet nori beveik tiek 
pat nuteistųjų, kaip ir pernai. 

Šie skaičiai dar gali šiek 
tiek padidėti, nes prašymai mo
kytis gaunami iš naujai į patai
sos namus atvykusių nuteistų
jų. 

Bendrojo lavinimo mokyklo
se daugiausia mokysis Vilniaus 
2-ųjų pataisos namų nuteistųjų 
— 200. Nukelta \ 7 psl. 

Vilnius , rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Lietuvos raudonasis kryžius 
pradeda rinkti aukas nukentė
jusiems nuo uragano ..Katrina" 
amerikiečiams. 

„St ichinės nelaimės nesi
renka nei šalių, nei tautybių. 
Mes kviečiame visus Lietuvos 
žmones, kompanijas ir organi
zacijas padėti nuo uragano nu
kentė jus iems žmonėms. Mes 
kviečiame ištiesti pagalbos ran
ką JAV žmonėms, kurie yra 
daug kar tų mus parėmę ir prisi
dėję pr ie Lietuvos gerovės", 
pranešime spaudai cituojamas 
Lietuvos raudonojo kryžiaus 
draugijos pirmininkas Artūras 
Jonkus. 

Lietuvos mobiliojo ryšio 
bendrovės netruko sukurti spe
cialius numerius, kuriais gali
ma skambinti arba siųsti trum
pąsias žinutes ir tokiu būdu pa

aukoti pinigų nuo uragano nu
kentėjusiesiems šelpti. 

Ketvirtadienį Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas Ušac-
kas ir Lietuvos raudonojo kry
žiaus draugijos pirmininkas A. 
Jonkus telefonu aptarė susida
riusią situaciją stichijos nu
siaubtuose rajonuose JAV. kur 
yra ir Lietuvos piliečių. 

..Sveikinu ir asmeniškai 
prisijungiu prie Lietuvos raudo
nojo kryžiaus iniciatyvos pa
remti nukentėjusius nuo gam
tos stichijos JAV Louisiana. 
Mississippi ir Alabama valstijo
se. Si pilietinė iniciatyva išreiš
kia nuoširdų solidarumą su 
amerikiečiais bei tarp jų esan
čiais Lietuvos piliečiais nelai
mės metu bei demonstruoja ge
riausias Lietuvos žmonių savy
bes paremti kitus bėdos af kata
strofos atveju", pažymėjo jis. 

A. Terleckas rado prieglobstį Seimo p i rm in inkas g i r ia general in į komisarą 
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 

— Buvęs žymus sovietmečio di
sidentas Antanas Terleckas ra
do prieglobstį eksprezidento 
Rolando' Pakso vadovaujamoje 
Liberalų demokratų partijoje. 

Liberalų demokratų partija 
penktadienį paskelbė, jog A. 
Terleckas įteikė prašymą pri
imti jį į partiją. 

„Džiaugiuosi, kad mūsų 
partijos idėjas remia tokia as
menybė, kaip A. Terleckas, visą 
savo gyvenimą atidavęs kovai 
už Lietuvos laisvę ir teisingu
mą", pareiškė LDP pirmininkas 
R. Paksas. 2004 metų balandį 
per apkalta pašalintas iš prezi
dento pareigų. 

Buvę A. Terlecko bendra
žygiai atsisakė komentuoti šį jo 
žingsnį. 

A. Terleckas apkaltos metu 
rėme R. Paksą, buvo vienas 
proprezidentinio judėjimo „Už 

Antanas Terleckas 
Valdo Kopūsto I F.I.TA mi^rr 

teisingumą ir demokratinę Lie
tuvą" kūrėjų. R. Paksas yra ap
dovanojęs A. Terlecką Vytauto 
Didžiojo ordino Karininko kry
žiumi. 

A. Terleckas vadovavo Lie
tuvos laisves lygai, buvo vienas 
Dešiniųjų sąjungos vadovų. 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas abejoja išvadomis 
dėl policijos generalinio komisa
ro aplaidumo atleidžiant susi
kompromitavusį pareigūną. 

Vidaus reikalų ministerijos 
at l iktas tarnybinis patikrini
mas nustatė, kad policijos ge
neralinis komisaras Vytautas 
Grigaravičius nepasinaudojo sa
vo įgaliojimais atleidžiant iš 
darbo susikompromitavusį Vil
niaus policijos vadovą Eriką Ka-
liačių. 

Tačiau Seimo pirmininkas 
primena, kad būtent V. Griga
ravičius buvo tas asmuo, kuris 
pradėjo tarnybinį patikrinimą 
del E. Kaliačiaus, o dabar pats 
liko kaltas. Anot jo. čia kalti ne
tobuli įstatymai. 

..Pats V. Grigaravičius iš
kėlė tuos trukumus, apie kurios 
seniai buvo kalbama, bet visi 

kažkaip nebuvo suinteresuoti to 
kelti. Ir kai jis iškėlė, įrodė ir 
pagrindė šiuos įtarimus konkre
čiais įrodymais ir faktais, dabar 
tarsi lieka kaltas, kad nesuge
bėjo įrašyti į darbo knygelę išei
nanč iam pareigūnui nuobau
dos", penktadienį interviu Lie
tuvos radijui sakė A. Paulaus
kas. 

Seimo pirmininkas pripa
žįsta, kad savo darbą gerai iš
manant i s V Grigaravičius už
kliūva daug kam, todėl dažnai 
pasitaiko situacijų, kai bando
ma nušalinti jį nuo pareigų. 

„V. Grigaravičius yra profe
sionalas, jis dirba jau penkeri 
metai. Tik su jo atėjimu buvo at
skleistos visos senos nužudymo 
bylos, mes galime šiandien var
dinti jau regionais — Klaipėda. 
Panevėžys, Kaunas - ten, kur 
buvo dešimtmečiais užsigulėju
sios bylos, neišaiškinti patys 

sunkiausi nusikaltimai. Tik atė
jus V. Grigaravičiui į šitą postą, 
tos bylos pajudėjo iš mirties taš
ko", policijos vadovą gyrė A. 
Paulauskas. 

J is teigė manąs, kad arti
miausiu metu pasipils dar daug 
priekaištų V Grigaravičiui, ku
ris, dėl savo tvirtos nuomonės, 
nepatinka jį skiriantiems asme
nims. 

V. Grigaravičiaus kėdė kli
bėti pradėjo po to. kai VRM šią 
savaitę paskelbė, jog policijos 
generalinis komisaras nepasi
naudojo savo įgaliojimais atleid
žiant susikompromitavusį Vil
niaus policijos vadovą. 

Vilniaus policijos vadovas E. 
Kaliačius, po to. kai jam buvo 
patvir t int i įtarimai piktnau
džiavus tarnybine padėtimi, pa
sitraukė iš tarnybos del to. kad 
neva nebegalėjo eiti pareigų dėl 
prastos sveikatos 
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rtėja iškilios atei t ininkės Adelės Dir
sytės mirties penkiasdešimties metų 
sukaktis. Nežinomomis aplinkybėmis 

• be liudytojų ji buvo likviduota 1955 
metais, kai ji buvo bebaigianti dešimties metų 
„bausmę" sunkiųjų da rbų koncentracijos 
stovykloje tolimajame Sibire. Net sunkiau
siose sąlygose ji tęsė savo apaštališkąjį darbą 
tarp su ja kalėjusių lietuvaičių, palaikydama 
jose viltį, stiprindama tikėjimą pokalbiais, 
diskusijomis, literatūros vakarais , bendromis 
maldomis ir ranka rašytų maldaknygių plati
nimu. Sovietų valdžia nusp rendė , kad ji 
,.nepataisoma": išleista į laisvę, ji tęstų tą patį 
darbą, kurį tęsė jau eilę metų tėvynėje ir net 

Sibire. Ne tik sunkiu darbu, bet dar labiau nakt iniais tardymais 
ir dažnu kankinimu ji buvo privesta pr ie fizinio išsekimo. 
Galutinai nuo kitų izoliuota, ji buvo likviduota. Vėliau giminėms 
teiraujantis. mirties pranešime buvo pažymėta, kad ji mirė 1955 
metų rugsėjo 26 d. Chabarovsk, t. y. rytinio Sibiro tolimiausiame 
pakraštyje. 

Nuteis ta k a i p a te i t i n inkė 

Suimta Vilniuje nakties metu 1946 metais , sovietų karo teismo 
ji buvo nuteista „už kontrrevoliucinę veiklą" atei t ininkų organiza
cijoje. Iš tikro ji bure ateitininkišką jaunimą, skiepijo juose Kris
taus idealą. -Jos priežiūroje jaunos ateit ininkes globojo senelius ir 
skurstančias šeimas su vaikais. 

Nors A. Dirsyte yra paskelbta kandidate į palaimintąsias 
jubiliejinių, 2000 metu. išvakarėse, ji tebėra mažai žinoma. 

Minė j ima i 

Minint šios Sibiro kankinės 50 metų mirt ies sukaktį , ateitinin
kų vienetams derėtų suruošti viešą paminėjimą su šventųjų Mišių 
auka. Toks viešas renginys sudaro galimybę supažindinti platesnę 
visuomenę, paplatinti -Sibire sukurtą jos 
maldaknygę lietuvių kalba, o taip pat ir 
išspausdintus leidinius anglų kalba. 

Sukaktį galima paminėti ir savame, 
ateitininkų, tarpe. — būtent, bendrame 
susirinkime. Jame galima būtų pasitarti, 
kaip platinti medžiagą apie Adelę Dirsytę. 

MARY 

2005 m Our Sunday Vi-
s i tor le idykla išleido Sibi
ro maldaknygės nauįa lei
d imą ang lu kalba. 

SAVE US 
P l a t i n t i l e i d i n i u s a n g l u k a l b a 

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba 
išleido kun. Kęstučio Trimako anglų kalba 
parašytą nedidelį leidinį apie A. Dirsytę: 
„A Voice from Siberia: Adelė Dirsytė's 
Struggle Against Tyranny". Šiais metais 
Our Sunday Visitor išleido naują Sibiro 
maldaknygės laidą anglų kalba ..Mary 
Save Us". Abu leidimai yra labai tinkami 
dovanoti, platinti, pasiūlyti kitataučiams. 
Šios sukakties proga būtų gera vykdyti 
tiek leidinių platinimo, tiek parašų rinkimo (grąžinti A. Dirsytės 
palaikus į Lietuvą) vajų. 

Maldaknyge (5.95 do!.). knygelė (3 dol.) ir informaciniai 
lankstinukai (po 0.15 dol) gaunami šiuo adresu: ses. Margarita 
Bareikaitė. 600 Liberty Highway. Putnam, CT 06260 USA. Čekiai 
išrašomi: Lithuanian Catholic Federation Ateitis, Inc. 

Viena iš mūsų tarpo. A. Dirsytė. Sibiro kankinė , nusipelno visų 
mūsų pastangų būti labiau žinoma tiek lietuvių, tiek kitataučių 
tarpe. O skelbiant apie it. yra liudijama ir apie mūsų tautos kančią 
ir didybę. 

Kun. Kęstut is A. Trimakas 
Siaurės Amerikos a te i t in inkų dvasios vadovas 

JAV Rytų pakraščio atei t in inkų poi lsio savaitė pasižymi neįprastos kokybės koncertais. Iš k: baigiamojo koncerto atlikėjai solistė 
mezzo-sopranas Danutė Mi le ika, sesutės pianistės Ona ir Emili ja Rygelytės, už jų stovyklos organizacinio komiteto vadovas 
Al fonsas Dzikas ir pianistas Brian M o l i . 

Sendraugiai Kennebunk 
Laimos Šalčiuvienės Įspūdžiai iš Rytinio pakraščio ateitininkų stovyklos 

JAV rytinio pakraščio atei
tininkų sendraugių 40-toji 
poilsio savaitė prasidėjo 

rugsėjo 6 d. ir baigėsi rugsėjo 13 
d. Tėvai pranciškonai kiekvie
nais metais priima ateitininkus 
į savo gražų „dvarą" pasi
džiaugti aplinka, drauge pasi
melsti ir atgaivinti sielą pašne
kesių ir koncertų pynėje. Maine 
valstijos pakraštys poilsiaujan
čius vilioja savo akmenuotais 
k ran ta i s , senaisiais švyturiais, 
t e a t r u ir kul tūr inia is rengi
niais, vietine kulinarija (ypatin
gai omarais), įvairiomis krautu
vėmis ir dar visa eile kitų įdo
mumų. 

Šių metų poilsio savaitės or
ganizacinis komitetas (vad. Al
fonsas Dzikas. Kostas Norvilą, 
Aldona Rygelė. Juozas Rygelis, 
Eligijus Sužiedėlis) sukvietė ke
tur i s prelegentus ir surengė du 
koncertus. Kas rytą sendraugiai 
keldavosi šv. Mišių aukai vie
nuolyno koplyčioje, po to bendri 
pusryčiai ir tada visi išsiskirsty
davo kiekvienas tai dienai pasi
r i nk t a i s užsiėmimais. Dieną 
užbaigdavom susirinkdami ben
drai pasiklausyti koncerto arba 
prelegentų paskaitų. 

Šiais metais ryto šv. Mišias 
aukojo prel. Edis Put r imas , 
kun. Albertas Kontautas ir bro
lis kun. Antanas Grabnickas. 
Kiekvieną rytą mišių dalyviams 
buvo išdalinti Eligijaus ir Vidos 
Sužiedėliu paruošti maldos la
peliai , kur iuose pateiktos iš 
„Žodis ta rp mūsų" žurnalo 
mintys pamąstymui ir dienai 
skirtos mišių maldos. 

Poilsio savaitę įspūdingai 
a t idarė dr. Frances Covalesky 
(Kaval iauskai tė) , rytinio pa
kraščio ateitininkams gerai pa
žįs tama ir gabi pianistė. Jos 
koncer ta i tapo pirmo vakaro 
tradicija. Koncerto didžiąją dalį 
s u d a r ė šeši Chopin kūriniai, 
prie jų papildomai I. J. Pa-
derewski. Franz Liszt ir Mi
kalojaus K. Čiurlionio darbai 
Šia koncerto džiugia ir iškilmin
ga nuotaika prasidėjo septynių 
dienų poilsis. J minėtą koncertą 
apsilankė ne tik ateitininkai, 
bet ir kiti — tuo metu vie-
šiantys pas pranciškonus arba 
iš Kennebunk bei Kennbunk-
porte miestelių, atėję pasi
klausyti koncerto. 

Dr. Covalesky, jau eilę metų 
atvykstanti į ateitininkų sen
draugių poilsio savaitę, mokyto
jauja pradinėje mokykloje Do
ver, New Jersey. ir dėsto Coun-
ty College of Morris muzikos 
depar tamente . 

Su tokiu pačiu džiaugsmu ir 
iškilmingumu užbaigiama są

siauris Amerikos A i t in inku T,irybos vicepirm Petras V. Kisielius, surinkęs daug 
parašu petici jai prašančiai, kad i ictuvos va ld / ia d ė t u deramas pastangas a i r i . ' ; 
kankinfs Adelės Dirsytės palaikus Sibire Ir juos a tvež t i i Lietuvą, ir to l iau uol iai 
prašo parašu ( ia \ te i t i rw iku jubil iejinėje stovykloje Da inavo je Vaiva Laniauskaitė 
ir taila Zamboraitė prisideda prie sto atei t in inku u ž m o j o savo p a r a M i 

' , ' . - . ' r . ' .ul i . i V i d m Kuprytės 

vaite! Rugpjūčio 12 d. vakare, 
pranciškonų vienuolyno biblio
tekoje, užbaigiamojo koncerto 
programa buvo linksma ir įvai
ri. Akompanuojant pianistui 
Brian Moli, solistė Danutė Mi
leika atliko kompozitorių Cho
pin, Dvorak, Kavecko, Jaku-
bėno, Saint-Saens, Offenbach, 
Mascagni, Gastaldon, Jerome 
Kern ir Irving Berlin kurinius. 
Brian Moli skambino G. Faure 
„Impromptu, Opus 31. No. 2". 
Dvynukes Ona ir Emilija 
Rygelytės skambino po du solo 
kūrinius ir vieną duetą. Ona 
pasirinko Chopino ,,Waltz in D 
Fiat Major Op. 64, No. 21" ir 
Debussy „Arabesąue No. 2" 
Emilija skambino Scarlatti 
„Sonata in A Major L. 428" ir 
Debussy „Arabesąue 1". Duetu 
atliko Dvorak „Slovanic Dance 
Op. 46, No. 2 in e-minor". 

Koncertui pasibaigus, visi 
susirinko į svečių namus, kur 
valgykloje prie iš Lietuvos vasa
rai atvykusios šeimininkės Al
donos paruoštų skanumynų, 
stovyklautojai ir koncerto atli
kėjai turėjo progos pabendrauti. 

Sol. Danutė Mileika, baigu
si Lietuvos muzikos akademija, 
gyvena Massachusetts valstijo
je. Jau kelinti metai Danutė at
vyksta į poilsio savaitę pasida
linti savo talentu. Savo turtin
gu repertuaru Danutė ne tik 
dainuoja operose Bostone ir jo 
apylinkėse, bet yra dainavusi 
kaip solistė New Yorke, Čika
goje, Los Angeles ir Bostone. 
Jos akomponiatorius Brian 
Moli yra Boston Conservatory 
of Music operos programos di
rektorius, Longy School of Mu
sic Cambridge. MA, vienos pro
gramos direktorius ir Šv. Juli
jos parapijos Weston. MA muzi
kos vedėjas. J i s koncertavo 
JAV, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Austrijoje, Prancūzijoje ir Japo
nijoje. 

Penkiolikmetės sesutės Ona 
ir Emilija Rygelytės nuo mažų 
dienų atvyksta su savo mama 
Aldona Rygele į poilsio savaitę. 
Nuo jaunų dienų sesutės kas
met prisideda prie stovyklos 
muzikinės programos — jos į 
jkoncertus įneša jaunatviško 
nuoširdumo, nuo jų pirštų 
sklindanti muzika išreiškia 
brandumą ir muzikinį suprati
mą. Moksleivės gabios muzikoje 
ir moksle, taip pat dalyvauja 
plaukimo varžybose. Priklauso 
New York „Metropolitan PooF 
plaukimo komandai. 

Tą vakarą stovyklautojų 
laukė du netikėtumai —ilga
mečio stovyklos rengėjo Juozo 
Rygelio gimtadienis ir Nancy 

Čikagos atei t in inkai pradeda veiklos metus 
M O K S L E I V I A I 

Kun. Alf. Lipniuno/ prez. A. 
Stulginskio Čikagos moksleivių 
ateit ininkų kuopos susirinki
mas įvyks sekm., rugsėjo 4 d. 
11 vai ryto iki 11 vai. nakties. 
Susirinksime 11 vai. Pal. Jur
gio Matulaičio Misijoje, Lemon-
te. šv Mišioms. Po to vyks ge
gužine Ateitininkų namuose. 
Prašome visų atnešti $5 vai
soms Visi kviečiami. 

JAUNUČIAI 
Partizano Daumanto-Prano 

Dielininkaičio kuopos susirin
kimas įvyks Ateitininkų na
muose, Lemonte, rugsėjo 11 d , 
10:15 v.r. (po 9 vai. vaikų šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misijo
je.) Registracija bus rugsėjo 10 
d. 9:30 v.r. Pasaulio lietuvių 
centro apatinėje salėje. Su 
klausimais skambinkite Lai
mai Aleksienei 708-442-5869 

Bush Ellis, vyr. prezidento 
Bush sesers apsilankymas pa
siklausyti koncerto. Lietuviai 
koncerto klausytojai sugiedojo 
Juozui „Ilgiausių metų" ir plo
jimu pasveikino į koncertą at
vykusią Nancy. Kaip ir atida
rymo koncerte, savaitės bai
giamajame koncerte apsilankė 
gausus skaičius nelietuvių, 
atostogaujančių arba apylinkė
je gyvenančių. 

Tarp stovyklos atidarymo ir 
uždarymo koncertų, vakarais 
buvo galima pasiklausyti labai 
įdomių paskaitų apie kurias 
paskaitysite ateinantį šešta
dienį šiame ateitininkams skir
tame puslapyje, (bus daugiau) 

Dermatologijos ligų i r odos vėž io 
specialybė, kosmetinė chi rurgi ja , 

viso veido a t jaun in imas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mail # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GALE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE— ŠIRDIES LIGOS 

Midwes* Heart Speoaiists 
15900 W. 1271)1 St. Ste200 

!_emont IL 60439 
630-719-4799. 

Paklauso Good Samantan. Central 
DuPage. Edvvara ir Elmhurst ligoninėms 

EDMUNDAS VT2NAS. M.D., S.C. 
VIDAUS ŪGLI GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODWALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773^34-2123 

Valandos pagai susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Pnklauso pabs ir Christ ligoninėms 

\ 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Liqos 
Chirurqįja, Klausos aparatai 

7J50 W College Drive, Suite ?08 
Palos HeighU. II 6046? 

1 Tol 708 s6! 9199 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeš tad ien io laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (l'SD) 
Užsakant į Lie tuva: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oio paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu : 

$68.00 
Vyriausia redaktore - D a n u t ė Bindokie"<-

redakc i j a@draugas .o rg 
Administratorius Vytas P a š k u s 

a d m i n i s t r a c i j a # d r a u g a s . o r g 
Moderatorius - k u n . Vik to ras Rimšel i s 

• Administracija dirba kasdien, nuo S:H0 iki 4:30. šešt 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki I 
• Redakcija už skelbimu turinį iMUt i ln Sk»ll-
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiu' :u nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: r a s t ine@draugas .o rg 

ske lb imai@draugas .org 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

$65 
-

-

' 
$45.00 
• 

$35.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwx»ntertrxsurgeryarxt)^asftTea)lh.corTi 

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

9830 S .R idge land Ave. 
Ch icago R idge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy C ross Hospi ta l . #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. LINA POŠKUS " 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kngery Hwy. VVtovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS. MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
I l l inois Pain Inst i tute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnariu, 
sužeidimu darbovietėje bei kitu vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.iliinoispain.corn 

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

Lietuvėms sutvarkys dartis už c^enama h i 
Susitarimui Kabe* anc^skai a i te letuviftkai 
4647 W 103 St, Oak Lawr, IL 
55 E Vtfashingtor.. Ste 2401. 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

1 

T Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Crtropracbc « Rehab 

C**: 
Manualine ir fizinė terapi|a, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai \' 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai 
16547 W. 159 Street 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. EL IG IJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt. Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. * 2 0 0 
Joliet, IL 60435 

Te l . 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros. kaMo. garvos skausmg 

(ir migrenos), sportmi traumų sp"CJ»!ias«a? 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviška 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills. IL 
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 

10811 W. 143 St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Comtnunity Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708 460 2500 
Valandos pagal susitarimą 

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, sąnaru ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualine terapija, 

akupunktūra. 
M 127 S» #4e& Palos Hte.lL 60463 

Te). 708-239-0909 
s susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDiCARE pac:' 
5540 S P.jiaskj Road. 
Te!. 773-585-2802 

Valandos pagal"susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS. MD 
inkstų.pustės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha. Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH. MD SC 
Obstetncs & Gynecoiogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners 3-ove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Od •.'•-„'alistas gydo odos 

auglius, žaizdar, ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago. IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 c l ickory HiHs. IL 

Tel . (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Oriand Park. IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AU5RINE~SČHNEIDER" 
DANTŲ GYDYTOJA 

K a l b a m e l ietuviškai 
10 S. 640 Kmgery Highvvay 

V7<!lowbrpok. ir 60527 
T e l . 630 -323-2245 

VnlandoSS paqa ! susi tar imą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
rWOOLOGAS-SRjES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantį j gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Munde'em, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

- pagal susitarimą 
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JAV LB XVII TARYBOS TREČIOJI SESIJA 
DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 3 d., šeš tad ien i s 

JAV Lietuvių bendruome
nės XVII Tarybos trečioji sesija 
įvyks š. m. rugsėjo 23, 24 ir 25 
d. Sheraton Detroit Novi, 21111 
Haggerty Road, Novi, Michigan. 
Sesijos atidarymas įvyks penk
tadienį, rugsėjo 23 d., 1 vai. p.p. 
Sesija tęsis iki sekmadienio, 
rugsėjo 25 d., 3 vai. p.p. Tai bus 
paskutinė šios Tarybos metinė 
sesija, nes kitų metų pavasarį 
Lietuvių bendruomenės nariai 
r inks naujosios — XVIII — 
Tarybos narius. 

Penktadienį po sesijos ati
darymo taryba išgirs Krašto 
valdybos ir kontrolės komisijos 
pranešimus. Po to tarybos na
riai išsiskirstys į 10 komisijų 
paruošti nutarimus (rezoliuci
jas), kurie bus pristatyti tarybai 
svarstyti šeštadienį ir sekma
dienį. Kadangi, pagal JAV Lie
tuvių bendruomenės įstatus ir 
taisykles, tarybos pareiga yra 
nustatyti JAV LB veiklos kryptį 
ir veiklos būdus, taryba tą pa
reigą atlieka priimdama nuta
rimus (rezoliucijas). Juos vykdo 
JAV LB Krašto valdyba. 

Vakare Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos Kultūros cen
tre, Southfield, Michigan, įvyks 
susipažinimo vakaras. Kadangi 
Lietuvių bendruomenės apy
linkių pirmininkai bei jų valdy
bų nariai yra kviečiami daly
vauti , bet neturi balso tarybos 
sesijoje, tai taryba sudarys pro
gą to norinčių apylinkių atsto
vams šio susipažinimo vakaro 
metu pasisakyti dėl LB veiklos 
(tarybos sesijoje apylinkėms tai 
pat atstovauja LB apygardų 
pirmininkai/ės, kurie yra tary
bos nariai). Susipažinimo vaka
ras bus baigtas Lietuvos am
basadoriaus JAV Vygaudo 
Ušacko knygos „V. Ušacko kal
bų, straipsnių ir interviu rin
kinys* pristatymu. Apie šį lei
dinį — kiek plačiau. 

Ambasadorius V. Ušackas, 
buvęs pirmasis vyr. derybi
ninkas dėl Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje, savo kal
bose, straipsniuose ir interviu 

aptar ia pagrindinius Lietuvos 
užsienio politikos (1996—2005) 
t iks lus ; integraciją į ES ir 
NATO, santykius su JAV, o taip 
pat santykius su Lietuvos kai
myninėmis šalimis. V. Ušacko 
viešoji diplomatija, išreikšta jo 
kalbose ir straipsniuose, gyvai 
į t raukia skaitytoją į kolekty
vines diskusijas, kurių rezul
ta te formuojami ir įgyvendina
mi šalies užsienio politikos 
siekiai. Tai y ra prisi l iet imas 
pr iė jau istorija tapusių įvykių, 
kurie šiandien įtakoja tiek poli
tinį, tiek ir ekonominį Lietuvos 
žmonių gyvenimą. Knyga turi 
200 puslapių ir y ra gausiai 
iliustruota oficialių susitikimų 
bei a m b a s a d o r i a u s nuotrau
komis iš asmeninio albumo. 
Knygos kaina — 20 dol. Visos 
surinktos lėšos, gautos plati
nant šią knygą, bus skiriamos 
Loretos ir Vygaudo Ušackų ini
ciatyva įkur ta i programai , 
kurios t ikslas — paremti Lie
tuvos kaimo vaikus. Ši Ušacko 
inicijuota labdaros veikla skirta 
įgalinti socialiai remtinus vai
kus kaime visapusiškai lavintis 
vasaros atostogų metu. Ypa
tingas dėmesys skiriamas kom
piuteriniam raš t ingumui gerin
ti, užsienio kalbų mokymui, 
pi l iet iškumui ugdyti bei fizi
niam tobulėjimui. 

Ši knyga y ra labai pozity
viai įvertinta dr. Zbignievv Brze-
zinski, Kongreso nar io John 
Shimkus, dienraščio ,.Draugas" 
vyr. redaktorės Danutės Bin-
dokienės, savaitraščio ^Ameri
kos lietuvis" vyr. redaktoriaus 
Broniaus Abručio ir net Vil
niaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mokslo 
instituto direktoriaus dr. Rai
mundo Lopatos. 

Grįžtant prie JAV Lietuvių 
bendruomenės XVII Tarybos 
trečios sesijos, reikia pasakyti, 
kad šeš tadienį iš ryto įvyks 
apvalaus stalo diskusija tema 
,,LR Seimo ir JAV LB atstovų 
komisija: sudėt is , paskirtis ir 
veiklos apimtis". Diskusiją pra

ves buvusi šios komisijos pir
mininkė Liuda Rugienienė. 
Diskusijoje dalyvaus Europos 
Sąjungos parlamentaras prof. 
Vytautas Landsbergis, LR Sei
mo narys, LR Seimo ir JAV LB 
komisijos narys Arminas Lyde
ka, LR Seimo ir JAV LB ko-
p i rmininkas Vytas Maciūnas 
bei buvęs Krašto valdybos pir
mininkas ir vienas iš šio ko
misijos steigėjų Algimantas 
Gečys. Priminsime, jog LR Sei
mo ir JAV LB komisijos veiklą 
LR Seimas šių metų birželio 30 
d. pratęsė iki 2008 metų. 

Vėliau tą pačią dieną tary
ba nustatys JAV LB atstovavi
mo būdą Pasaulio lietuvių ben
druomenės seime 2006 metais 
ir XVIII Tarybos narių skaičių. 
Šeštadienį po pietų taryba užsi
ims JAV LB įstatų ir taisyklių 
pakeitimais bei tobulinimais ir 
pradės pri imti tarybos nuta
rimus (rezoliucijas). 

Šeštadienį, 7 vai. v. Dievo 
Apvaizdos lietuvių bažnyčioje 
kun. Ričardas Repšys laikys 
ta rybai bei visuomenei šv. 
Mišias. Po Mišių Michigan apy
garda su Detroit apylinke ruo
šia bendrą vakarienę. Vaka
rienės garbės svečias bus prof. 
Vytautas Landsbergis. Primin
sime, jog prof. V. Landsbergis 
buvo pirmas nepriklausomybę 
atgavusios Lietuvos vadovas, 
Seimo narys ir Tėvynės sąjun
gos vadovas, o dabar yra Euro
pos Sąjungos parlamentaras. 

Po vakarienės svečias kal
bės apie Rusiją, jos dabartinius 
ryšius su Lietuva bei įtaką 
mūsų šaliai. Beje. būdamas 
Japonijoje, pasaulinėje parodoje 
„EXPO — 2005", rugpjūčio 23 
d., Juodojo kaspino dienos pro
ga, profesorius pasiuntė laišką 
Rusijos prez. Putin. teikdamas, 
kad: „Pasaulis nėra beprotna
mis. Jūsų šalis po sandėrio su 
kita negera šalimi atnešė Lie
tuvai daugybę skausmo ir ne
tekčių, ir dvasinės, ir medžia
ginės žalos. Tiktai tiesa išgel
bės Rusiją nuo joje gimstančio 

fašizmo". Nėra kito, kuris taip 
gerai pažįsta Rusiją kaip prof. 
V. Landsbergis. 

Po savo pranešimo prof. V. 
Landsbergis atliks vakaro me
ninę dalį — skambins M. K. 
Čiurlionio kūrybą. Profesorius 
yra meno, muzikos ir kultūros 
istorikas, savo knygose gvil
denantis M. K. Čiurlionio kūry
bą, taip pat yra ir M. K. 
Čiurliono draugijos pirminin
kas. Beje, drauge su profesoriu
mi vakarienėje dalyvaus ir Gra
žina Landsbergienė, garsi Lie
tuvos menininkė. 

Sekmadienio, rugsėjo 25 d. 
posėdis prasidės 8:30 vai. ryto 
ir bus tęsiami tarybos nutari
mų svarstymai. Siūlomi nutari
mai yra paruošti tarybos komi
sijų, kurių yra 10: Ekonominių 
reikalų, Finansinių reikalų, 
Jaunimo reikalų. Kultūros rei
kalų, Organizacinių reikalų. 
Religinių reikalų, Socialinių 
reikalų, Sporto reikalų, Švieti
mo reikalų bei Visuomeninių 
reikalų. Kiekvienas tarybos na
rys priklauso vienai komisijai. 
Siūlomi komisijų nutarimai yra 
pateikiami tarybai, kuri kiek
vieną siūlomą nutarimą svarsto 
ir priima, atmeta arba pakeičia. 
Tarybos priimti nutarimai yra 
pateikti visuomenei per mūsų 
lietuvišką spaudą. 

Prieš baigdama sesiją tary
ba nuspręs būsimos sesijos 
vietą ir datą. Sesija bus baigta 
daina „Žemėj Lietuvos". 

Sesijos posėdžiai yra atviri. 
Norint dalyvauti, prašomi 
kreiptis į sesijos ruošimo ko
mitetą. Komiteto pirmininkė 
yra Liuda Rugienienė. Regis
traciją vykdo Algis Rugienius. 
Jiems galite skambinti telefonu 
24S—642—7049, kreiptis paštu: 
3620 Bloomfield Hills, MI 
48302—1511 arba elektroniniu 
paštu: rugienius@comcast.net 

Kviečiame visus! 
Regina Naruš i enė 

JAV Lietuvių 
bendruomenės XVII Tarybos 

prezidiumo pirmininkė 

LAIKAS KEISTI SUSTABARĖJUSIĄ 
M Ū S Ų TEISINĘ SISTEMĄ 

Daugiau kaip trisdešimties Europos šalių piliečiai turi teisę tiesiogiai kreiptis į savo 
valstybių Konstitucinius Teismus. Lietuviams tokios galimybės teks palaukti. 

PROF. ARIMANTAS DUMČIUS 
LR Seimo Žmogaus teisių 
k-to pirm. pavaduotojas 

Keliolika metų vadovau
damas Lietuvos žmogaus teisių 
gynimo asociacijai (LŽTGA). įsi
t ik inau, kad visuomenės de
mokratėjimas vyks vangiai dėl 
iš dalies gana uždaros, sustin
gusios mūsų teisinės sistemos. 
Užuot visuomenės suaktyvini
mo, visuomeninių iniciatyvų 
išlaisvinimo, buvo nepakanka
mai tobulinama teisine bazė ir 
nesudaromos tam t inkamos 
sąlygos. Ar galima artimiausiu 
metu ką nors pakeisti? 

Nepasit ikėj imo v i r u s a s 

Per pastaruosius devyne
r ius metus buvo nepr i t a r t a 
LŽTGA siūlymams išplėsti Lie
tuvos piliečių ir aktyvių visuo
meninių organizacijų teisę 
kreiptis į Konstitucinį Teismą 
(KT) įteisinti regioninius refe
rendumus, reformuoti teismų 
sistemą ir tobulinti Teismų ko
deksą, įvesti visuomenės ats
tovų tarėjų ar prisiekusiųjų ins
titucija teismuose, nevyriausy
binėms organizacijoms suteikti 
platesnes teises atstovauti ir 
ginti savo nar ius teismuose, 
sudaryti lengvatines sąlygas 
dalyvauti ieškovais, ypač pakar
totiniuose teismuose, socialiai 
remtiniems asmenims ir pen
sininkams, panaikinti bylų po 
nepriklausomybes atkūrimo se

naties terminą ir 1.1. Buvo aiš
kinama, jog mūsų visuomenės 
demokratija nesubrendusi , kad 
gyventojai gali piktnaudžiauti 
suteiktomis te i sėmis , dėl to 
mūsų si lpna vals tybė galinti 
nukentė t i . T a s abejingumas 
teisinės sistemos tobulinimui ir 
žmogaus teisių gynimui sukėlė 
nemalonias pasekmes — šiuo 
metu labiausia i nepasi t ikima 
Seimu, valstybės ir teisėsaugos 
institucijomis, politinėmis par
tijomis, gausė ja principinių 
žmogaus teisių pažeidimų 

Į d a r b o g r u p ę 
v i s u o m e n i n i n k a i 

n e p a k v i e s t i 

Daugėja Lietuvos piliečių 
skundu Europos žmogaus teisių 
teisme J a u užregistruota dau
giau nei 600 bylų, iš jų mažiau 
nei ke tv i r t ada l i s pr i imama 
nagrinėti. Žmogaus teisių pažei
dimai nus ta ty t i 17 bylų, dviem 
atvejais pažeidimų nerasta ir 4 
— susi taikyta. Dažniausi pažei
dimai buvo dėl teisinių pro
cedūrų, teisinės sistemos neto
bulumų. Šiais metais patvirti
nus Europos žmogaus teisių Kon
vencijos 14 protokolą, dar la
biau sugriežtės bylų priėmimo 
nagrinėti t va rka ir didžioji dalis 
ieškovų gali būti atstumti . Gal 
sutrumpės išvadų gavimo lai
kas 9 Iki šiol a tsakymo tekdavo 
laukti keletą metų. ES suintere
suota, kad iškilusias teisines 
problemas šalys kuo aktyviau 

spręstų savo pačių viduje. 
Prezidentas Valdas Adam

kus susirūpino netvarka tei
sėsaugoje. Įsigalėjo teismų už
darumas, nepakankama teisėjų 
a t ranka ir teismų darbo kokybė, 
neproporcingai iškilę atlygini
mai, nenumatyta teismų pada
rytos žalos nustatymo ir atly
ginimo tvarka. Prezidento 
2005.07.20 dekretu Nr. 2392 
sudary ta 9 teisininkų darbo 
grupė Teismų kodekso tobuli
nimui. Tačiau ir vel čia nema
tome iškilių visuomenės ats
tovų. 

Besikreipiančiųjų į 
L i e t u v o s KT ratas galė tu 

b ū t i didesnis 

Bręsta diskusija dėl galio
jančios tvarkos pakeitimų, kon
krečiai, kreipimosi į KT teisių 
išplėtimo Lietuvoje. Daugiau 
kaip trisdešimt Europos šalių 
tokią teisę turi. Mes kol kas 
esame valstybių mažumos gru
pėje, kuri neturi tokios teisės. 
Šiose šalyse gerai apgalvota 
darbo organizacija ir kriterijai 
a t renkant bylas, todėl KT jomis 
nėra perpildytas. 

Manau, kad be Respublikos 
Konstitucijoje nurodytų keturių 
subjektų (prezidentas. Vyriau
sybė. 1/5 Seimo narių, teismai), 
turinčių teisę kreiptis į KT, šią 
teisę reikėtų suteikti Seimo 
kontrolieriams, valstybės insti
tucijomis imtinai iki savivaldy
bių, profesinėms ir nevyriausy-

DANUTE BINDOKIENE 

bmėms organizacijoms bei pa
vieniams piliečiams. Iškyla 
klausimas, ar bylų gausa nepa
ralyžiuos KT darbo. Bylų tikrai 
labai padaugėtų, bet KT institu
cijoje reikėtų įvesti griežtą fil
tracinę sistemą atrinkti bylas, 
kurios galėtų būt i nagrinė
jamos. Pagrindinis reikalavi
mas, priimant bylas į KT — jau 
yra išnaudotos visos Respub- I 
likos teisinės institucijos, aki- | 
vaizdūs principiniai ženklaus 
laipsnio žmogaus teisių pažeidi- I 
mai ir kiti kriterijai. Svarbu Į 
teisiškai pagal reikalavimus Į 
parengti dokumentus. 

Bylų pr ieš L ie tuvą 
sumažė tų 

Suprantama, kad teisinė 
reforma priverstų keisti KT 
Įstatymą ir Respublikos Kons
tituciją. Tektų didinti KT insti
tucijos finansavimą, nes pa
daugėtų teisėjų ir personalo. 
Diskusija parodys, ar reformai 
pritartų du trečdaliai Seimo 
narių, kurie turėtų balsuoti du 
kartus. 

KT taptų superkasacine ir 
superapeliacine institucija. Va
dinasi, ji būtu paskutinė aukš
čiausia teisine Lietuvos institu
cija, tačiau ji neturėtų uždaryti 
kelio į Europos Žmogaus teisių 
teismą. Kviesdamas į diskusiją 
dėl teisinės sistemos reformos, 
tikiu, kad ateityje bylų prieš 
Lietuvą galima gerokai su
mažinti. 

Plonas civilizacijos klodas 

Kiek ilgai šioje planetoje gyvena žmogus? 
Kol kas niekas negali tiksliai pasakyti, 
nes nauji archeologiniai atradimai nuo

lat pastumia jo egzistavimo laiką keliasdešimt 
tūkstantmečių atgal. O ką gi tas žmogus nuo 
pirmųjų žingsnių, žengtų dviem kojom, pasie
kė? 

Kam teko važiuoti keliu ar geležinkeliu, 
nutiestu tarp uolų, be abejo, pastebėjo, kad virš 
tvirto akmens klodo matomas dirvožemio 
sluoksnis. Vienur jis storesnis, kitur plonesnis, 
o kur nors vėjo pagairėje barkšo tik plikas kalno 
pakaušis. 

XXI a. žmogus mėgsta pasididžiuoti savo 
pasiekimais medicinos, erdvių tyrinėjimo, išra
dimų, atradimų ir įvairių mokslų srityse. Jis 
save laiko civilizuotu, toli palikusiu laukinius 
savo pirmtakų įpročius. Užuot rausęs urvus ir 
juose gyvenęs, jis stato dangoraižius; užuot gar
binęs dangaus kūnus, stengiasi juos pasiekti ir 
tyrinėti. Nereikia jam kurti laužų ant kalvų, jei 
nori susisiekti su tolimesniais kaimynais: mo
derniomis susižinojimo priemonėmis akimirks
niu gali pasiekti bet ką bet kur visoje planeto
je... Tad galima pripažinti: šių dienų žmogus 
yra tikrai civilizuotas. 

Tačiau kokio storio yra t as civilizacijos 
sluoksnis? Ar jis įsibrėžęs iki pat giliausių 
žmogiškumo gelmių? Kokiomis sąlygomis jis 
gali būti sunaikintas? 

Šios savaitės trečiadienį Irake žuvo netoli 
tūkstančio žmonių. Smurtas tame krašte jau 
nieko nebestebina, nes jį matome kasdien. Visgi 
žuvusiųjų skaičius, ypač susidedantis daugiau
sia iš moterų ir vaikų, sukrečia siaubu. Ne
laimėliai nežuvo nuo savižudžių bombų ar kitų 
teroristinių veiksmų, bet buvo negyvai sumin
džioti panikos apimtos minios, galvotrūkčiais 
besistengiančios pabėgti nuo tariamo pavojaus, 
kuris nepasitvirtino. Ar tuos žmones galime va
dinti civilizuotais, kai stiprūs vyrai negailestin
gai stumdė ir trypė silpnesniuosius — moteris, 
vaikus, senelius, patys besiverždami išsigel
bėti:" 

Šios pačios savaitės pirmadienį ir Ameriko
je įvyko neišmatuojamos apimties tragedija. 

stipriai audrai — uraganui vardu „Katrina" -
nusiaubus Golfo įlankos pakrantes, ypač Nevv 
Orleans miestą. Paskelbus pavojų, kas turėjo 
galimybes, iš miesto išvyko. Liko tik patys skur
džiausi, kurie neturėjo jokių susisiekimo prie
monių ar pinigų jas pasisamdyti. Audrai prau 
žus, jų gyvenimas virto tikru pragaru. Žmonės, 
kurie aplamai turėjo labai mažai, prarado ir tai, 
ką turėjo. Nepaisant, kad nuo pirmadienio pra
ėjo jau kelios dienos ir daug kartų žadėta greita 
pagalba nukentėjusiems, kol kas ji didesniu 
mastu dar nepasirodė. 

Tačiau kai kas, atrodo, tik laukė progos pa
sinaudoti nelaime ir suirute: mieste įsivyravo 
..gaujos mentalitetas" — griebk, plėšk, stumk 
kitą šalin, atimk iš silpnesnio... Civilizuotas 
XXI amžiaus žmogus labai greitai grįžo į savo 
laukinį pradą — civilizacijos klodą bematant 
nupūtė savanaudiško žiaurumo vėjai, kurie 
visuomenei pavojingesni ir už uragano šėlsmą. 

Girdėdami gražius valstybės prezidento 
Bush žodžius, užtikrinančius, kad ,.pagalba jau 
pakeliui", negalime nepaklausti: pakeliui kur? 
Juk ši nelaimė įvyko savame krašte, ne kažkur 
už jūrių marių. Kodėl toks neorganizuotumas? 
Žmonės, visam pasauliui stebint, miršta badu, 
troškuliu, nuo karščio bei medicininės pagalbos 
stokos. Kodėl visų pirma nepasirūpinama gy
ventojais, o kalbama, apie užtvankų sutvirti
nimą ar ieškoma kaltininkų? Ši nelaimė juk 
negalėjo būti visiška staigmena, kai New Or
leans miestui virš galvos jau seniai tvyro pavo
jaus iš vandenyno grėsmė. 

Šiandien, deja, negalime didžiuotis kraštu, 
kuriame gyvename. Vašingtono biurokratai sa
vo patogiose, vėsinamose įstaigose pilsto iš 
tuščio į kiaurą, kai reikalingi ne žodžiai, o veik
la. Jeigu skubi pagalba, nelaimei ištikus 'pri
siminkime praėjusių Kalėdų cunami), gali pa
siekti pačias toliausias vietoves, kaip galima 
pateisinti tokį nerangumą, kai pagalbos reikia 
saviesiems? Nenorėtume tikėti, kad nesiskuba-
ma dėl vis dar JAV neišnykusios rasinės ar 
socialinės diskriminacijos... 

Vienaip ar kitaip, civilizacijos sluoksnis 
Amerikoje šiuo metu labai suplonėjo. 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 

Nr. 1 

Ką turime su Rusija bendra? 

Dar viena vasara, dar viena kelionė, šį kartą 
pas Lietuvos kaimynę, šalį, kurią lietuviai jau 
beveik tūkstantį metų pažįsta, kaip kaimynę iš 
Rytų. O štai antrojo tūkstantmečio pabaigoje, 
senoje Prūsų žemėje ta pati kaimynė kažkaip 
atsirado ir prie vakarinių mūsų sienų. Ir ji vis 
nori pasaulį įtikinti, jog tai nuo amžių jų žemė! 
Ak, jūs rusai, rusai, turite visame pasaulyje 
didžiausią žemės plotą ir dar negana? Bet savo 
žemę ginti mokate nuo visų įsibrovėlių. Petras 
Didysis sumušė švedus, po šimto metų Alek-
sandr I — Napoleoną, ir dar po truputį daugiau 
kaip kito šimto metų — „caras" Stalin sutramdė 
Hitler. Sunkiai suprantamas kraštas. 

Mate tuos rusus ir jų plotus didysis kuni
gaikštis Algirdas, matėme ir mes. XX amžiaus 
lietuviai, ir ne vieną kartą. Kartais žūtbūtinėje 
kovoje, kartais lyg ir taikingą ranką jiems paduo
dami, bet visuomet suprasdami, kad, kiek ta 
Rusijos kraštą nebandytum pažinti ir rusą su
prasti, niekada jos visų platybių neapeisi, nei 
ruso sielos savo žvilgsniu tikrai neperversi, kad jį 
suprastum. Gal todėl mūsų poetas Jonas Aistis 
apie rusus taip yra parašęs: „rusui nėra nieko 
šviesaus, nieko pozityvaus, nieko aiškaus". 

Gruzinas Stalin pakeitė ne tik ruso sielą, bet 
ir dažno lietuvio. Mes, išeiviai, mūsų laimei, ne
buvom jo paveikti. Ir mums nereikėjo dainuoti 
„Široka strana moja rodnaja", nors žinau, kad 
mano jau seniai mirusių brolių, likusių Lietuvoje, 
vaikai, net anglų kalbos pamokose turėjo dai
nuoti: 

Our country is land of beauty 
Our country is a land of glee 
Many are its rivers, woods and cities 
Vvhere a man is gloriously free! 
Koks nepaprastas įžūlumas taip meluoti, 

koks tiesos iškraipymas' Geriau apie tai daugiau 
negalvoti. Vis dėlto prisimenu kažkur girdėtas 
penkias socializmo taisykles: 1. Negalvok, 2. Jei 
galvoji, nekalbėk, 3. Jei galvoji ir prasižioji, ne
rašyk, 4. Jei galvoji, kalbi, ir rašai, nepasirašyk, 
5. Jei tu galvoji, kalbi, rašai ir net pasirašai, nesi
stebėk, jei tau kas nors atsitiks. 

Bet, ant ra vertus, Amerikos konstitucija 

skiriasi nuo Stalin konstitucijos. Nors Stalin ir 
garantavo žodžio laisvę. Amerikos konstitucija 
garantuoja laisvę ir po to žodžio. 

Per ilgus šimtmečius daug lietuvių yra buvę 
Rusijoje, vieni į jos platybes per prievartą išvežti 
ir ten savo kaulus palikę, kiti — dėl įvairiausių 
kitų priežasčių savo likimą kažkaip su Rusija 
surišę ir ten likę gyventi, o dar kiti, jau pasku
tiniųjų kartų žmonės, tėvynę palikę, bet, norėda
mi ją aplankyti, turėję Maskvoje pro grobuo
niškus sovietų komisarų pirštus praeiti, kad 
patektų į savo gimtąjį kraštą Ir pagaliau mes. ir 
panašūs turistai, kurie į rusų žemes traukė, vilio
jami pergyventi ką nors nauja, ką nors nematyta. 

Bus daug iau . 

Šv. Izaoko soborą.- S.mki Peterburg P 
naus žmona Danguole 

» 
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Viln iaus , , nenaudė l ių" p r e z i d e n t a s 
J o k ū b a s Š imkev ič iu s 

(1775-1818) 
LIBERTAS KLIMKA 

Važiuojant iš Utenos į 
Zarasus, kairėje kelio pusėje, 
netoli Daugailių sušmėžuoja 
Taukelių kaimo sodybos. Kiek 
atokiau nuo kelio — kuplus 
beržų guotas. Tai senosios 
dvaro kapinaites. Jose - begriū-
nanti mūrinė dvarininkų Ko-
zielų koplyčia, o greta jos - 1979 
m. pastatytas tautodailininko S. 
Karanausko ąžuolo paminklas 
Jokūbui Šimkevičiūi. Tačiau vis 
tik šio iškilaus mokslininko ir 
visuomenininko vardas šian
dien mažai kam težinomas. Gi
lesnių J. Šimkevičiaus gyveni
mo, veiklos bei darbų tyrinė
jimų nėra. Medicinos istorikai 
teigia jį buvus kaulų lūžių 
operacinio gydymo pradininku 
Rusijos imperijoje, pirmojo pe
diatrijos vadovėlio autoriumi, 
blaivybės sąjūdžio iniciatoriu
mi. Amžininkai gi taip atsiliep
davo apie Jokūbą Šimkevičių: 
tai neišsemiamo sąmojo ir gyvy
bingumo, reto padorumo žmo
gus, nuoširdus labdarys. J. 
Šimkevičius išties buvo pasie
kęs gydytojo karjeros aukštu
mas: medicinos ir chirurgijos 
bei filosofijos ir laisvųjų menų 
mokslų dak ta ras , caro Alek-
sander I leibmedikas, Paryžiaus 
eksperimentinės medicinos, Pe
terburgo medicinos akademijos, 
Varšuvos karališkosios mokslo 

mylėtojų draugijų narys, Vil
niaus medicinos mokslo draugi
jos prezidentas, universiteto 
garbes narys, Savičiaus ligo
ninės Vilniuje vyriausiasis gy
dytojas ir plačiai žinomas 
mieste praktikas. 

Nedaug žinių išliko apie J. 
Šimkevičiaus privatų gyveni
mą. Kilimo iš Žemaitijos, Ra
seinių apskrities; gimė 1775 m. 
liepos 2 dieną. 1796 m. jis įstojo 
į Vilniaus universitetą, tuomet 
vadintą Vyriausiąja Lietuvos 
mokykla, pradedančią rudens 
semestrą po metų pertraukos, 
daugeliui studentų ir profesūros 
dalyvavus T. Kosciuškos ir J. 
Jasinskio vadovaujamo sukili
mo mūšiuose. Krašto valdymo 
struktūrose buvo at l iekama 
daug pertvarkymų, susijusių su 
rusų valdžios įsitvirtinimu. O 
universitetas dirbo dar Edu
kacines komisijos nubrėžtomis 
gairėmis. J. Šimkevičiūi dėstė 
garsūs to meto profesoriai: J. A. 
Liobenvein, K. Langmajer, F. 
Špitznagel, M. Renjė, J. Briotė, 
J. GKonor, A. Sniadeckis, A. 
Matusevičius, S. B. Jundzilas ir 
kt., tad jis gavo tikrai gerą me
dicininį išsilavinimą. Studijos 
buvo nelengvos, tačiau įdomios. 
Tik to laiko labai stigo, nes stu
dentas privalėjo pats ir pragy
venimui užsidirbti. Vertėsi dau
giausia privačiomis pamokomis. 
1802 gegužę per egzaminus 

atsakęs į pateiktus klausimus iš 
bendrosios medicinos, fakulteto 
tarybos vienbalsiai buvo pri
pažintas vertu „medicinos ir 
chirurgijos laurų". Matyt, uni
versitete įgytos žinios buvo fun
damentalios, nes jaunasis gydy
tojas labai sparčiai ėme kopti 
profesines karjeros laiptais. P" 
trumpos stažuotis Paryžiuje J. 
Šimkevičius įgijo ir mokslų dak
taro laipsnį. 

1805 m. Lietuvos gydytojai 
susibūrė į pirmąją Rusijos im
perijoje medicinos mokslo 
draugiją. Jos organizavimo dar
buose tarp 15 aktyvistų dalyva
vo ir J . Šimkevičius. Draugijos 
veikla buvo labai reikšminga 
medicinos lygmeniui Lietuvoje, 
gydytojų kvalifikacijai kelti, 
apskritai sani tar iniam švie
timui plisti krašte. J. Šimke-
vičius vėliau tapo išrinktas ir 
šios draugijos pirmininku. 

1806 metais iš spaudos išėjo 
pirmasis jo veikalas, skirtas 
chirurgijai ir traumatologijai. 
1810 m. gydytojas išleido funda
mentalų darbą apie vaikų ligas. 
Šios knygos, parašytos lenkų 
kalba, yra pirmieji modernios 
medicinos t raktatai ne tik Lie
tuvoje, bet ir tuometinėje Ru
sijos imperijoje. Todėl J. Šimke
vičius pagrįstai laik ulų 
lūžių ir vaiku įgimtų deformaci
ją operacinio gydymo, taip pat 
ortodontologijos pradininku Ry-

Taukelių kapinaitės. Stogastulpis J. Šimkevičiūi atminti. 

tų Europoje. O 1818 metais 
gydytojas nustebino visuomenę, 
parašydamas labai įtaigią kny
gą apie girtuoklystės ir svaigalų 
vartojimo žalą. Knygos titulinį 
puslapį puošia graviūra, vaiz
duojanti Minervą, išminties 
dievaitę, ir Eskulapą, vejančius 
šalin Bachą ir jo garbintojus. 
Girtavimo problemą J. Šimke
vičius išnagrinėjo ne tik medici
nos, bet ir kitais požiūriais -
istoriniu, socialiniu, ekonomi
niu, moraliniu, pedagoginiu, 
net nacionaliniu. 

Mokslininko, gydytojo prak
tiko ir rašytojo darbą J. Šimke
vičius - kažkokiais stebuklais 
sugebėdavo derinti su labai 
aktyvia visuomenine veikla. 
Visuose Vilniaus šviesuomenės 
sambūriuose jis buvo mielai 
laukiamas, nes garsėjo sąmoju, 
mielu elgesiu ir gerais patari
mais. Visuomeninė jo veikla 
buvo pažymėta ryškiomis pat
riotinėmis nuostatomis. Gy
dytojas priklausė elitinei Vil
niaus inteligentų masonų ložei 
„L'olusis lietuvis", siekusiai li
beralių pažiūrų bei švietimo 
sklaidos krašte. Vis tik masonų 
veiklos formos, o ypač apeigų 
mistifikavimas jau nebeatitiko 
laikmečio dvasios. Todėl eilinėje 
ložės sueigoje Šimkevičius pa
siūlė reformą, įtikinėdamas 
narius, kad visa veikla ir lėšos 
turėtų būti skiriamos liaudies 
švietimo reikalams. Daugumai 
narių su šiais siūlymais nesu
tikus, J. Šimkevičius su būreliu 
savo vienminčių 1817 m. įkūrė 
naują ložę, pavadintą „Refor
muotas uolusis lietuvis". Dabar 
sueigos iš esmes ėmė mažai kuo 
skirtis nuo mokslo draugijos 
susirinkimų. Pavyzdžiui, buvo 
svarstoma, kaip pašalinti iš 
Neries akmenis, trukdančius 
laivybai, kaip pakelti žemės 
ūkio produktyvumą, įdiegti 
dvaruose kai kuriuos naudin
gus išradimus ir kt. 

Tačiau daugiausia savo iš
monės, energijos ir širdies šilu
mos Jokūbas Šimkevičius su
dėjo į steigiamą „Nenaudėlių" 
i lenkiškai „Szubrawcy") draugi
ją, kurios pirmuoju prezidentu 
ir buvo išrinktas. Draugijos 
nariai savaip išvertė masonų 
apeigyną, sukurdami komišką 
jo išraišką. Vilniaus šviesuoliai 
susibūrė, kad paremtų satyrinį 
laikraštėlį „Gatvės žinios", 

(Wia-domosci Brukowe). Leidi
nys, skleisdamas švietėjiškas 
idėjas ir išsijuokdamas obsku-
rantizmą, siekė kurt i demokra
tiškesnę visuomenę. Draugijos 
kodeksas skelbė, kad spaudos 
žodžiu bus kovojama su pasenu
siais papročiais, visuomenės 
socialiniais prietarais ir ydomis: 
girtavimu, azartiniais lošimais, 
pomėgiu bylinėtis, tamsuolišku-
mu, tuščiu didžiavimusi aris
tokratiška kilme, besaikiu bau
džiauninkų engimu, žemini-
musi prieš galinguosius, šlėk
tišku tur to švais tymu ir kt. 
Tačiau „Nenaudėlių kodeksas" 
reikalavo siekti ir asmenybės 
moralinio tobulumo, — kad 
kiekvienas draugijos narys kaip 
galėdamas gintųsi šių visuo
menėje paplitusių ydų. Ir ypač 
nebūtų kortuotojas iš pinigų; o 
taip atsitikus, per vieną parą 
atiduotų išloštus pinigus arti
miausiai ligoninei išlaikyti. Ko
deksas įpareigojo domėtis kraš
to istorija ir geografija, prenu
meruoti bent vieną laikraštį, 
perskaityti nors vieną knygą 
per mėnesį, turė t i savo bib
liotekėlę. Kiekvienas „ne
naudėlis" turėjo parašyti nors 
kartą per 20 dienų kokią žinutę 
į draugijos laikraštį. Žinoma, 
juokingai, ironiškai, šmaikš
čiais, o kai kada - aštriai ir 
negailestingai. Pavyzdžiui, laik
raštyje buvo smagiai išjuokti 
magnetizavimo bei hipnozės 
eksperimentai, labai madingi 
tuometiniame Vilniuje. Lygiai 
ir šiandienos laikraščių pusla
piuose; tad „nihil novi sub sole", 
- žmonių patiklumas ir naivu
mas vis toks pat. Tik terminai 
sumodernėjo: mediumas tapo 
ekstrasensu, o „magnetinis 
skystis" - biolauku... 

„Nenaudėlių" veikla apskri
tai buvo labai pozityvi. Vals
tiečių teisių gynimas, doros ir 
moralės ugdymas, tėvynės mei
lės mokymas, liaudies švieti
mas, baudžiavos jungo švelnini
mas, darbo ir mokslo pripažini
mas visuomeninės vertės matu 
yra istorinis šios draugijos 
nuopelnas. Tokia patr iot inė 
veikla Rusijos imperijai kėlė 
grėsmę, tad netrukus caro nu
rodymu draugija buvo uždary
ta. 

Deja, 1817 m. J. Šimkevi
čiaus sveikata smarkia i pa
blogėjo, - gydytojas sirgo plau-
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J. Šimkevičiaus knygos „Apie girtuoklystę" alegorinis priešlapis. 

čių džiova. Matyt , atsiliepė 
j a u n y s t ė s nepri tekl ių metai . 
Kitų metų gegužę jis nusprendė 
palikti miestą, gal vildamasis, 
kad kaimo oras ir na tūra lus 
ma i s t a s gali kiek pagelbėti . 
Išvyko į savo dvarelį Tauke-
liuose. Čia vienatvėje praleido 
paskut ines savo gyvenimo die
nas . J . Šimkevičius mirė 1818 
m. lapkričio 6 d., turėdamas tik 
43 metus . Palaidotas, vykdant 
jo valią, po beržais dvaro ka
pinai tėse . Tes tamentu beveik 
visą savo nemažą tu r t ą j i s 
paskyrė švietimo reikalams ir 
labdarybei : ama tų mokyklai 
Vilniuje steigti , muzikos mo
kyklai išlaikyti, nusenusiems 
Vilniaus ' muzikantams remti, 
valstiečių vaikams mokyti ir t.t. 
Pr is imindamas savo sunkią ke
lio į mokslo aukštumas pradžią, 
- įkūrė ir 1,500 auksinų fondą 
t r ims stipendijoms universiteto 
jaunuol iams, kilusiems iš skir
t ingų luomų - bajorų, mies
tiečių ir valstiečių. Net prabė
gus per pusantro šimto metų 
nuo J . Šimkevičiaus mirties, 
legenda apie gerąjį gydytoją 
Taukeliuose tebebuvo gyva, juk 
j i s viet inių žmonių protėvius 
atleido nuo baudžiavos ir davė 
žemės... 

Spalvingi „nenaudėlių" cha
rakter ia i ilgai išliko vilniečių 
atmintyje, tapo literatūriniais 
anekdotais . Štai kaip J . Šimke
vičius ir A. Sniadeckis pamokė 

gydytojo išminties barzdaskutį 
Marianski. Šis kartu buvo ir 
felčeris, ligonių slaugytojas. 
Girdavosi visiems, kad su gar
siausiais Vilniaus medikais 
susišnekąs lotyniškai ir apskri
ta i esąs jų mokinys. Kartą skus-
damas barzdą J. Šimkevičiūi, 
paklausė jo nuomonės apie vie
no iš slaugomųjų ligą. Gydy
tojas atsakė: „Joks mokslas 
nepagelbės, kai prigimtis nebe
klauso". Kaip medicinos tėvas 
Hipokratas yra pasakęs: ,,Ne-
minem captivabimus nisi jure 
victum" (lietuviškai: „Nieko ne
uždarysime į kalėjimą be teis
mo", - pirmieji XV a. bajorų 
privilegijos žodžiai). Marians
ki, nors lotyniškai nieko ne
suprato, kuo stropiausiai viską 
užsirašė. Išmokęs šiuos žodžius 
atmintinai, progai pasitaikius, 
pažėrė šią išmintį A. Sniadec-
kiui. Nusišypsojęs profesorius 
tarė: „Kodėl ponas J . Šimke
vičius nepasakė, ką toliau 
kalbėjo Hipokratas? 'Concordia 
res parvae crescunt, dicordia 
maximae dilabuntur ' („Taika 
stato, nesantaika griauna"). Tai 
reiškia, kad sunkiam* ligoniui 
an t sprando reikia dėti trauk
lapį!". Greitai visam Vilniui 
buvo paskelbta, kad A. Snia
deckis - pats didžiausias medi
cinos išminčius, o J . Šimke
vičius teturi tik pusę dakta
riškų žinių... 

Ji yra pilna šilčiausių prisi
minimų bei įspūdžių. Pirmiau
sia norisi padėkoti bendrijos 
„Amerikos pedagogų talka 
Lietuvos švietimui" nariams, 

PENKIOLIKTOJI 
A.P.P.L.E. VASARA 

Švietimo ir mokslo ministras Re
migijus Motuzas kalba A.P.P.L.E 
seminaro atidarymo iškilmėse 
Vilniuje. 

valdybai, rėmėjams už puikius 
seminarus, kurie buvo suorga
nizuoti Lietuvos mokytojams 
Vilniuje, Klaipėdoje, Varėnoje, 
Naujojoje Akmenėje ir kitose 
Lietuvos vietovėse 2005 metų 
liepos mėnesį. Besibaigiant kur
sams, ir A.P.P.L.E. seminaro 
klausytojai, ir lektoriai džiau
gėsi bendru darbu, pradėjo 
šnekėtis, planuoti, kur ir koks 
turėtų įvykti šešioliktasis Ame
rikos bei Lietuvos mokytojų 
susitikimas. 

Apibendrinant penkiolikto
sios vasaros darbą, galima 
teigti, kad šiemet, kaip ir 
kiekvienais metais, svarbiausia 
seminaro vertybė buvo ben
dravimas — malonus ir daly
kiškas. Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
atvykęs į šio seminaro atidary
mo ceremoniją Vilniuje, pager
bė mokytojus, savo kalboje pa
brėžė didelį pedagogų indelį 
kuriant atsakingą ir visą pla
netą saugančią visuomenę. Dr. 

Lawrence Byroes iš Floridos 
Gulf Coast universiteto savo 
paskaitose pateikė išsamią 
analizę apie darnią vaiko ugdy
mo programą šiuolaikiniame 
pasaulyje. Pažymėjo ir proble
mas, su kuriomis susiduriama 
įvairiuose regionuose, tar. k.: 
rai, skurdas, nedarbas. Ii' 
gyventojų neraš t ingumas ir 
kitos Vis delfo, kokios bebūtų 
gyvenimo sąlygos, visuomenė 
turi stengtis, kad vaiku vilt 
įgyti kokybišką išsilavinimą 
išsipi' pie praktini šiu 
kilniu idėjų įgyvendinimą kal
bėjo lektores dr Laima Galkutė 
iš Lietuvos bei Kate- Moss iš 
Kanados 

Produki .ko darbas ir 
įvairiose grupėse: priešmokyk
linio, pradinio, specialaus ugdy-
mo, muzikos, informacinių tech
nologijų, integruoto istorijos hei 
gimtosios kalbos mokymo, ad
ministravimo Dėkojame ra 
lektoriams iš Amerikos, kurie 
per atostogas atvyko į Lietuva 

pasidalinti patirtimi ir netau
sodami jėgų dirbo keliuose Lie
tuvos miestuose. Malonu prisi
minti A.P.P.L.E. seminaro 
Vilniaus srauto vadovę dr. Bar
barą D. Henriques, jos rūpestį 
ir dėmesį visiems, o ypač tiems 
Lietuvos pedagogams, kurie įsi
jungė į programos lektorių gre
tas. Gražus abiejų šalių moky
toju bendradarbiavimas vyko 
ne tik per užsiėmimus, bet ir 
vakarais, skambant liaudiškai 
muzikai, dainoms. įdomu buvo 
pasidalinti prisiminimais su 
lektoriais, kurie iš Amerikos 
atvažiuoja jau nebe pirmus 
metus, prisimena savo ar tėvų 
•rimtąsias vietas Lietuvoje, jas 
aplanko. Didelį įspūdį mums, 

ivos mokvtojams, padarė 
ne tik amerikiečių lektorių 
malonus bendravimas, bet ir 
mokėjimas suburti žmones ben
dram darbui, optimistinis po
žiūris į gyvenimą, ieškojimas, 
kaip spręsti iškylančias proble-

Aišku. ir pagarba tiek 

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus kalba šios vasaros A.P. 
kalba jo žodžius verčia dr. Emilija Sakadolskienė. 

savo šaliai, tiek kit iems pa
saulio kraštams. 

Vilniuje prie Pedagogu pro
fesinės raidos centro jau auga 
15 obelaičių — A.P.P.L.E. 
vasarų simboliu, o tūkstančiai 

Lietuvos mokytojų yra dėkin
gi šios programos sumanyto
j a m s , organizator iams, lekto
riams bei rėmėjams už galimybę 
tobul in t i s , pasijusti vienin
gos Žemės atei t ies kūrėjais . 

įaro atidaryme Vilniuje. I anglų 

Ačiū, A.P.P.L.E. 

Rita P a u l i u k a i t i e n ė 
Integruoto istorijos ir 

gimtosios kalbos mokymo 
grupės dalyvė Vilniuje 
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Trejiems metams prabėgus 
nuo paskutinio apsilankymo 
Lietuvoje šią vasarą buvo laikas 
aplankyti gimines, iš arti pa
žvelgti j augančius Valdovų 
rūmus bei dalyvauti gimnazijos 
klasiokių suvažiavime po 60 
metų. Lietuvos spauda plačiai 
aprašo krašto ir pasaulinius 
įvykius, rodydama žmonių gy
venimo juodąsias ir šviesiąsias 
puses, laimėjimus sporte ir 
Europos Sąjungoje. Matome 
visus gyvenimo atspindžius 
dideliame spaudos veidrodyje, 
bet savas žvilgsnis yra daug 
tikresnis ir malonesnis, jei 
poros savaičių turistinė kelionė 
sklandžiai praeina, jei orai būna 
palankūs, jei viešnagė ir susi
tikimai suteikia naujų, gerų 
įspūdžių. 

Vilniuje p a s i t i n k a a u d r a 

Porą dienų prieš kelionę, 
rugpjūčio 8 d., skambinu į Vil
nių seseriai. 

- Kokie orai? Ar paimti liet
paltį? - klausiau. 

- Nereikia. Pas mus šilta, 
graži vasara. 

Karštą Čikagos popietę 
sėdome į didžiulį, dviejų aukštų 
Boing 747-400 KLM lėktuvą ir 
pasukome į Amsterdamą, kurį 
pasiekėme per septynias su 
puse valandos. Amsterdame iš 
dangaus mėlynės panėrėme į 
sunkius debesis, nors be lietaus. 
Amsterdamo oro uosto, su sep
tyniomis šakomis, be galo išsi
plėtęs. Visa informacija-dauge-
lyje elektroninių ekranų, o kelio 
kryptį nurodo gausybė ženklų. 
Laukiamasis skrydžiui į Vilnių 
buvo D-29, kitoje oro uosto 
pusėje nuo Čikagos F-3 ir pasi
vaikščiojimas truko apie pusę 
valandos. Laukt i reikėjo dar 
gerą valandą. Žvalgiausi ar 
nėra pažįstamų, skrendančių į 
Vilnių. Žvilgsnis atsimušė į uni
formuotą kareivį su smėlio 
spalvos dengiama uniforma. 
Ant rankovės lietuviški ir 
nepažįstami ženklai. Priėjęs 
pamačiau ir pavardę: Stanaitis. 

- Kartu skrisime į Vilnių, -
pasisveikinęs atsisėdau greta. 

- O iš kur atskridote? - pa
klausė manęs. 

- Iš Čikagos. O iš kur jūs? 
- Aš iš Irako. Grįžtu namo, 

baigęs 8 mėnesių tarnybą danų 
batalione. Kiti mūsiškai grįš po 
savaitės. Mane išleido anksčiau 
dėl tėvo mirties. Po savaitės ki
ta savanorių grupė iš Lietuvos 
išvyks į mūsų vietą Irako pie
tinėje dalyje. 

- Tai jūs savanoris? 
- Taip. Aš savanoris nuo 

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo. 

- Kaip jums patiko tarnyba 
Irake? 

- Mes patruliavome Irano 
pasienį. Ant minų neužvažia
vome. Kol kas lietuvių nėra žu
vusių. Bagdade nebuvome. Tik 
baisiai įgrįso dykumos ir smėlis. 
Antrą kartą nenorėčiau ten 
vykti, nors aprūpinimas ir atly
ginimas geras. 

- Ar taip kaip amerikiečių? 
- Ką ten. Toli gražu ne. 

Kaip danų. Labai išsiilgau žalu
mos. Žalios Lietuvos gamtos. 
Pušų ir beržų. 

- O kada arabai išmoks 

amerikiečių demokratijos? 
- Niekada. Jų policija, va

dai bijo teroristų keršto. Vyksta 
didelė korupcija. Sproginimų 
amunicija yra likusi nuo Ira-
no-Irako karo. Irako gamybos 
automatai, granatsvaidžiai Ira
ko gamybos lengvai ateina per 
nesaugomas sienas. 

- Kodėl netikrinate per 
sieną įvažiuojančių sunkveži
mių? — ne kartą barėme Irako 
policininkus. 

- J ie mūsų pažįstami. Jie 
ginklų neveža, - buvo atsaky
mas. 

Lietuvos oro linijų vien
aukšt is lėktuvas, bėgęs virš 
pusvalandžio takais iki paki
limo, atsiplėšęs nuo žemės, pa
kilo virš debesų, besižvalgant 
pro langus į vandens kanalais 
išvagotą Olandiją. Pranešimai 
skelbė, kad Lietuvoje stiprus 
lietus. Priartėjus prie Vilniaus, 
lėktuvas panėrė į tirštus rūkus 
ir į l ietaus klodą, kad pro langus 
diena virto naktimi. Mintyse 
švystelėjo TV matyti nuo tako 
nuslydusio Toronte prancūzų 
lėktuvo vaizdai. Vis dėlto pilotai 
surado taką, nepaslydo ir už 
pusvalandžio sveikinomės Vil
niaus oro uoste su belaukian
čiais artimaisiais. 

Lietus šėlo visą popietę, o 
naktį atlėkusi vėtra laužė me
džius, vanduo užliejo gyven
vietės prie upių ir žemumų 
kelius, temperatūra nukrito iki 
15° C dieną ir 6' C naktį. 

S u v a ž i a v i m a s gimnazi joje 
p o 60 me tų 

Kai palikome gimnaziją 
1944 m. pavasarį, išvykdami į 
gen. Plechavičiaus karo mokyk
lą Marijampolėje, gimnazijoje 
likę klasiokai aštuntą klasę 
baigė 1945 metais. Nuo to laiko 
prabėgo 60 metų. Gimnazijos 
klasiokų suvažiavimai po baigi
mo vyko kelis kartus. Man gy
venant JAV, atėjo tik vienas 
kvietimas - 1995 metais - į 
jubiliejinį 50 metų susitikimą. 
Nors Lietuvą lankiau 12 kartų 
sovietmečiu ir 7 kartus, jai lais
vę atgavus, tą vasarą kelionės į 
Lietuvą nebuvo ir tik laiško 
sveikinimu ten dalyvavau. 

Šių metų sausį, užsakęs bi
lietą per KLM liniją vasaros 
kelionei į Lietuvą, apie tai pa
rašiau klasiokų suvažiavimų 
vadovei Danguolei ir labai grei
tai gavau jos laišką. 

- Puiku, kad atskrendi. Va
sarą mes rengiame jubiliejinį 60 
metų klasiokų suvažiavimą. 
Laiką suderinsime su tavo 
atvykimu, - rašė Danguolė. 

- Argi verta ruošti suva
žiavimą po 60 metų? Juk turbūt 
pusė klasiokų jau amžinybėje? -
aš klausiau. 

- Verta. Pusė dar yra gyvų. 
o ir pa t s būsi pirmą kartą. 
Kažin ar bebus daugiau suva
žiavimų. Būtinai atvyk. - rašė. 

Klasiokų ir klasiokių supa
žindinimas vadoves Danguolės 
pastangomis vyko senosios Ute
nos bažnyčios prieangyje, prieš 
Mišias už mirusius klasio-
kus/kes. J a s aukojo du kunigai, 
buvę mūsų klasiškai. 

- Čia Zene, o čia Henrikas, -
atpažinau Vitkutę - dabar dr. 
Martinaitienė, ir Vilniaus uni
versiteto docentą Jasiuną, ku-
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Valdovų rūmų paramos fondo valdybos posėdis rugpjūčio 19 d. fondo raštinėje Vilniuje. Iš kairės: Indrė 
Jovaišaite, Eugenijus Jovaiša. Algirdas Vapšys, Marcelijus Martinaitis, pirm. Edmundas Kulikauskas ir svečias 
Bronius Juodelis. 

Kauno panorama iš stebėjimo aikštes ant Prisikėlimo bažnyčios stogo. Iš 
kaires: Mindaugas. Bronius ir Gražina. 

riuos anksčiau buvau sutikęs 
Vilniuje. Anuomet buvę plo
nytės, dailios blondinukės kla
siokės, dabar buvo stambios ži
lagalvės pensininkės, o vyrai bal
tagalviai, su storais akiniais. 
Lankant gimnaziją, kurios rū
mai anuomet atrodė labai 
dideli, šiandien buvo visai maži. 
Vidus naujai išdažytomis grin
dimis prieš mokslo metus, leido 
mus pabuvoti salėje, kur Dan
guole perskaitė ilgą mirusių bei 
žuvusių klasiokų/kių sąrašą ir 
pakvietė mane, kaip vienintelį 
klasioką iš toli. papasakoti apie 
save. Kalbėjau nedaug, nes apie 
mano kelius „kalbėjo" daugu
mos turėta mano prisiminimų 
knygelė „Kelione į nežinią", 
kurią turi ir „Draugo" knygy
nėlis. 

Pietų metu kavinėje, prie 
„švediško" stalo vyko kitų kla
siokų pasakojimai, prisiminimai 
ir pokalbiai. 

- Po dvejų metų reikia vėl 
suvažiuoti! — balsavo moterys. 

- Nemanau, kad dalyvau
siu. - atvirai pasakiau. 

- Nemanau, kad verta 
ruošti. Išsiunčiau 33 kvietimus 
šį kartą dar gyviems, o su
sirinkome tik 20. Kiti neatvyko 
dėl sveikatos, - kiek pesimis
tiškai, bet realiai kalbėjo orga
nizatorė Danguolė. 

P r i s ikė l imo bažnyčia 
Kaune 

Antroji savaitė su išgied-
rėjusia padange ir vėl sugrįžu
sią vasara (22-24'C) nunešė į 
Kauną, Žolinės dieną, kuri 
paskelbta valstybine švente. 
Čia buvo proga aplankyti at
statytą Prisikėlimo bažnyčią, 
kurios bokštas turbūt matomas 
ir iš Palangos. Keltuvas už 5 
litus mane su giminaičiais 
Gražina ir Mindaugu, užkėlė į 
stoge įrengtą stebėjimų aikš
telę, iš kurios Kaunas į visas 
puses matyti „kaip ant delno". 
Bažnyčios vidus su žibančiomis 
šlifuoto granito grindimis, bal
tomis sienomis ir tamsiais ąžuo
lo spalvos suolais bei erdvės 
aukštumu rikiuojasi į didžiąsias 
Europos kraštų šventoves. 
Gaila, kad greta bažnyčios sto
vintis radijo fabrikas, aplūžę 
namai, tvoros ir kiemai neside
rina su puošnia šventove ir 
prašosi nugriaunami. 

- Dėde, gal norit pamatyti, 
kaip auga Kauno priemiesčiai? 
- klausė manęs Mindaugas, 
stambios statybos bendrovės 
namų pardavimo direktorius, 
pasukdamas į Noreikiškiu pusę. 
Buvusioje Ugnės Karvelytės 
žemėje tęsėsi didelis naujas 
individualių namų plotas, skan
dinavų stiliaus, kainuojančių 
apie 500,000 litų, kurie buvo 
perkami, vos tik juos pastačius. 

Valdovų rūmuose 

Trečios dienos popietę po 
atvykimo į Vilnių, padangei dar 
..tebeašarojant" ir upeliams 

bėgant gatvėmis, giminių veža
mas skubėjau į Valdovų rūmus, 
su storu Vydūno fondo voku 
Edmundui Kulikauskui, Valdo
vų rūmų paramos fondo valdy
bos pirmininkui. Jo rašt inę 
priešais Prezidentūrą buvo 
lengva surasti. Lietui sustojus, 
čiupome statybininkų šalmus, 
per balas ir pro dirbančius vidu
je statybininkus kopėme į Val
dovų rūmus. 

Valdovų rūmų pietinis kor
pusas, tarp Katedros ir Gedi
mino paminklo, jau baigiamas. 
Jau dedamos stogo gegnės ir 
tautos šventę, rugsėjo 8 d., tiki
masi ant korpuso stogo pa
kabinti užbaigtuvių vainiką. Iki 
šių metų pabaigos tikimasi 
baigti vakarinį bei šiaurinį kor
pusą, įrengti dalį vidinio kiemo 
ir uždengti stogus. Iki 2008 
metų bus įrengtas ir puošnus 
įvairių istorinių stilių inter
jeras. 

- Ar jau turi surinkęs pusę 
milijono dolerių JAV lietuvių 
menės įrengimui Valdovų rū
muose? - juokėsi Edmundas. 

- Dar ne. Dar gerokai trūks
ta. Dar reikia daugiau rūmų 
statytojų (su 1,000 litų, arba 
380 dol. auka) tarp Amerikos 
lietuvių, kurių labai laukiame 
su čekiais, juos rašant: Lith. 
Amer.Comm. Valdovų rūmai, ir 
juos siunčiant: Valdovų rūmai 
5600 S. Claremont Ave., Chi-
cago. IL 60636. Visos aukos nu
rašomos nuo JAV federalinių 
mokesčių, - užbaigiau trafare
tine reklama. 

Pakilus į rūmų antrąjį 
aukštą, jau puikavosi menių ar 
salių aukšti skliautai. Vieną tų 
menių, kur nors rūmuose Ame
rikos lietuvių vardu 2007 me
tais teks mums įruošti ir tam 
reikės pusės milijono, kurio tik 
ketvirtį šiandien turime. 

Antrą savaitę, iš mėlyno 
dangaus saulutei spindint, dar 
kartą lankiausi Valdovų rū
muose, pakviestas dalyvauti 
Valdovų rūmų paramos fondo 
valdybos posėdyje, kur buvo 
svarstomi reikalai, susiję su 
rūmų statyba bei jų įranga. 

Tą gražią dieną būriai tu
ristų katedros aikštėje grožėjosi 
Valdovų rūmų išorės vaizdu. Po 
penkerių metų jie grožėsis ir 
rūmų vidaus ekspozicijomis. 

kurios kalbės apie didingą Lie
tuvos praeitį, apie Lietuvos val
stybę ir jos valdovus, apie Lie
tuvos žmones, kur ie amžiais 
kovojo už laisvę ir savos valsty
bės nepriklausomybę. 

- Aplankykime ir Taiko
mosios dailės muziejų, kur yra 
senųjų valdovų rūmų iškasenos 
ir nupirkt i gobelenai, - pasiūlė 
Edmundas . 

- Mielai. Neprisimenu, ar 
ten esu buvęs, - sutikau. 

Muziejus gražus ir turt in
gas rūmų iškasenų, bažnytinės 
aprangos bei tautodailės eks
ponatais . Įdomus ir preziden
tinių apdovanojimų kambarys. 
J a m e kabo žmogaus ūgio Lie
tuvos prezidentų Algirdo Bra
zausko ir Valdo Adamkaus 
portretai diplomatine apranga, 
su aukščiausiais ordinais. Sie
nose ekspozicija jų gautų ordi
nų, apdovanojimų iš kitų vals
tybių, kur ie nelieka asmens 
nuosavybe. Kabo ir Lietuvos 
prezidentų apdovanojimų nuo
t raukos kitų valstybių vado
vams bei dignitoriams. 

V i l n i u s beve ik s i ek ia 
debes i s 

Prieš trejus metus Vilniaus 
lankytojų dėmesį t r aukė 
„Akropolis" - didžiausias pre
kybos centras Pabaltyjyje, o 
šiandien akis t raukia centre, 
netoli Neries, išaugę dau
giaaukščiai pastatai: Vilniaus 
savivaldybės rūmai cilindro for
mos pas ta tas ir prekybos rūmai 
„Europa", kurie savo grožiu ir 
pa togumais pralenkia „Akro
polį". „Europos" prekybos cen
t ras su parduotuvėmis, kavi
nėmis ir restoranais, kuriuose 
teko pietauti, su automobilių 
nemokamu pastatymu, gėdos 
nedarytų stovėdamas Londone, 
Paryžiuje, ar bet kuriam JAV 
mieste. 

Komercinės ir gyvenamųjų 
namų statybos Vilniuje ir apy
linkėse plečiasi dideliu tempu. 
Dar smarkiau kyla žemės 
kaina, kur i šiais metais centre 
ir priemiesčiuose pakilo 300 
nuošimčių. Labai išaugo namų 
ir butų kainos. Giminių staty
t a s šeimos namas Markučių 
rajone prieš 7 metus kainavo 
75,000 litų Šiandien už jį siūlo 

vieną milijoną. Prie Buivydiš
kių, naujoje Zujūnų priemiesčio 
gyvenvietėje nauji šeimų namai 
ant 10-arų sklypo parduodami 
po 400,000 litų. Čikagos prie
miesčiuose tokio namo kaina 
būtų apie 300,000-400,000 do
lerių ant t r igubai didesnio 
žemės sklypo. 

B e l m o n t o c e n t r a s 
Vi lniuje 

Tarp Vilniaus kalvų, kur į 
viršų zigzaguoja akmenimis 
grįstas senovinis kelias, netoli 
Markučių, vingiuoja vienos lini
jos asfalto kelias, kuris veda į 
seną Belmonto vandens malūną 
ant Vilnelės upės. Važiuojant 
čia, sutikus priešingos krypties 
automobilį, abiem reikia „nulip
ti" ant žvyro, sulėtinus greitį. 
Prieš porą metų, šią gražios 
gamtos vietovę privatizavę du 
verslininkai seną malūno pas
tatą atstatė, jį paversdami kon
ferencijų ir pokylių salėmis. 
Pristatė naujus viešbučius ir 
restoranus, pas ta tė naujus 
takus ir tiltelius per Vilnelę su 
aukštais skardžiais turistams 
pasivaikščioti. Užtvankos šone 
padarė naują Vilnelės vagą. 
padarydami Vilniaus gyvento
jams ir svečiams kurortinę 
vietą, kuria naudojasi ir Lie
tuvos vyriausybė su svečiais iš 
užsienio. 

- Čia nemažai milijonų su
pylė nauji savininkai, bet tie 
milijonai greit jiems sugrįš, -
aiškino mane atvežusi Lietuvos 
savivaldybių laikraščio direk
torė giminaitė Lina. 

Tą šeštadienį Belmontą 
buvo užplūdę kelios dešimtys 
vestuvių, su labai pasipuošu
siais vestuvininkais. 

Aukš t a i t i j o s 
v a i z d a i 

Keliai, kuriuos galima pa

vadinti greitkeliais, su 100 km 
per valandą greičiu, nuo 
Vilniaus į Uteną ir nuo Zarasų į 
Kauną buvo neseniai dengti 
nauja asfalto danga, nukasant 
kalnelius ir užpilant daubas. 
Tikrai neveltui sakoma, kad 
Lietuva turi geriausius kelius 
Pabaltyjyje, kad jie nepalygina
mi su keliais Lenkijoje, kur 
pilna avarijų del kelių blogumo. 

Aukštaitijos vaizdai pro 
automobilio langą buvo labai 
gražus su kalneliais, miškeliais 
ir ežerėliais. Tačiau tie vaizdai 
nebuvo linksmi. Čia nematėme 
banguojančių javų laukų. Tik 
kur ne kur ganėsi karvutė prie 
retai likusios sodybos, kurias 
nusiaubė trėmimų ir kolūkių 
metai . Daugiausia buvo tik 
ganyklos su laukine žole ir ma
žais javų ar bulvių ploteliais. G 
prieš sovietinę okupaciją čia 
visur bangavo javai ir medžiuo
se skendo ūkininkų sodybos. 

- Kaime nebėra gyventojų. 
Senieji išmirė. Jaunoji kar ta 
išbėgo į miestus, palikę gimtas 
pastoges su užkaltais langais. 
Tik vasaros atostogų metu dar 
atvažiuoja čia pažvejoti, pasi
maudyti, pauogauti ar pagry
bauti, - aiškino giminės. 

Gal kaltos ir Zarasų-Utenos 
krašto blogos žemės, kur ūki
n inkau t i neapsimoka. Utena 
išsiplėtusi į visas puses gal, 
dešimt kartų, kaip kad buvo 
prieškario metu, su alaus ir kita 
pramone. 

Viešnagė Lietuvoje, jau 19-
tą kartą baigėsi. Laikas namo. 

- Kada vėl atvyksi? -
klausė mane atvežusi Rūta. 

— Nežinau. Turiu jau kvie
timą 2009 metams, į Valdovų 
rūmų atidarymą. Jei gyvi ir 
sveiki busime. 

— Nepamiršiu ir jus ap
lankyt i , - atsisveikinau Vil
niaus oro uoste. 

Bronius J u o d e l i s 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių re ikalu taryba 

Ruošia: A l d o n a Š m u l k s t i e n ė 
2711 West 71 Street, 
Chicago. !L 6 0 6 2 9 
Tel. 773 -476-2655; fax. 7 7 3 - 4 3 ^ 6 9 0 6 

MEDICARE RECEPTINIU VAISTU 
PROGRAMA 

(Pabaiga) 

Seno Belmonto malūno pastatas Vilniuje — dabar modernios pokylių 
salės ir konferencijų kambariai. Stovi — Lina Belevičienė. 

Šių metų rugpjūčio 27 d. 
buvo rašyta apie pagalbą as
menims, turintiems mažus iš
teklius, norintiems įsijungti į 
Medicare receptinių vaistų pro
gramą, prasidedančią 2006 m. 
sausio mėnesį. Ir ta pagalba, 
nustatytus reikalavimus atitin
kant iems prašytojams, gali 
siekti vidutiniškai iki 2.100 dol. 
per metus. 

Visi kiti, Medicare apdrau-
dą turintys, kurių ištekliai di
desni, negu nustatytas minimu
mas, taip pat gali pasinaudoti 
Medicare receptinių vaistų pro
grama, sutaupydami pinigų 
perkant vais tus . Santaupos 
įvairuoja pagal tai, kokį planą 
asmuo pasirinks. Bet apskritai 
užsirašiusieji į šią programą 
2006 metais mokės mėnesinį 
32.20 dol. mokestį, kaip pranešė 
prez. Bush vyriausybė š. m. rug
pjūčio 9 d. (Anksčiau tas mo
kestis buvo 37.37 dol.) 

Metinis primokėjimas iš 
savo kišenės už vaistus būtų 
250 dol. Medicare programa 
padėtų pirkti receptinius vais
tus pigiau, kol suma už vaistus 
pasiektų 2,250 dol. Bet, jei as
mens išlaidos už vaistus per 
metus pasiektų 3,600 dol.. tais 
metais Medicare užmokėtų 95 
proc. 

Vyresnieji skundžiasi, kad 
jie negali gerai susigaudyti 
visuose Medicare receptinių 
vaistų programose. Jiems ne
aišku, kada ir kiek už juos 
mokės Medicare. Todėl, galbūt, 
daugelis jų iki šiol vis dar delsė 

užsirašyti į šią programą. 
Galvojama, kad sumažintas 

mėnesinis mokesčio nuo 37.37 
dol. (pasiūlytas kovo mėn.) iki 
32.20 dol. (pasiūlytas rugpjūčio 
mėnesį) sumažinimas paskatins 
daugiau žmonių, turinčių Medi
care apdraudą, įsirašyti į šią 
programą. 

Valdžiai ši programa kai
nuos milijardus dolerių (numa
tyta 720 milijardų per 10 metų>. 

Numatoma, kad 30 milijonų 
iš 41 milijono Medicare apdrau
dą turinčiųjų žmonių įsirašys į 
Medicare receptinių vaistų pro
gramą, įsirašymas prasidės š. 
m. lapkričio 15. 

Vyresnieji, kaip minėta, į 
šią programą žiuri atsargiai ir 
laukia smulkesnių paaiški
nimų, kurie turėtų pasirodyti 
spalio mėnesį. 

Vyresnieji, kurie įsirašys į 
Medicare receptinių vaistų pro
gramą, gaus kortelę vaistams ir 
nuo 2006 m. sausio galės ja 
naudotis 

Šį rudenį ir žiemą vyresnieji 
gaus daugiau informacijos apie 
2006 m. įsigaliojusią Medicare 
receptinių vaistu programą. 

Norintiems gauti daugiau 
informacijos apie šia programą, 
skambinti 1-800-MEDICARE; 
neprigirdintiems 1-877-486-
2048. Informacijos galima rasti 
ir „Sočiai Security" tinklalapyje: 
www.socia lseour i ty .gov 

(Medžiaga pagal „Sočiai Se-
enrity" informacija ir amerikiečių 
žmiasklaidą 

http://www.socialseourity.gov
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STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agente Barbara Murray 

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

708-423-5900 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMQ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

• IvMT.f iTr l i 
HUTO, NAMRI, UERSLRS, 

SUEIKflTR, GVUVBE 
AukJto lygio 

aptarnavimu, 
patikimas 

draudimas, 
draugi ika 
atmosfera 

ALINA 
G R I N K E V I Č I U S 
INSURANCE ACENCY 

3743 PRAiRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 

Ofisas: 708-486-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

S 3 a a ^ ? < $ k § m 
taiso {vairius lengvus rūbus, 
siuva patalyne, tr užuolaidas. 

Tel. 630-434-0388 

SIŪLO I Š N U O M O T I 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $670-5710; 

2 mieg. — S770-$810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

OAKLAVVN Large 2 bedr., 2 bath con-
docninium unit w/Tots of cJosets. 

ExeUent iocation. Close to tramporta-
tion & sbopping. CaH to see tho ooe 

today. C E I U I 
Century 21 Accent-Homefindr n, Inc. 
9201 S Cicero, Oak lawn. IL 60453 

7 0 8 - 4 2 3 - 9 1 1 1 

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

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

TeL 773405-6193. 

IŠNUOMOJAMAS 
GRAŽUS 4 KAMB. BUTAS 

\ l a r q u e t t e P a r k . 
Kaina sutartinė 

T e l . 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

Always W!th Flow«rs 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos Konsultacijos - nemokamos) 
* Dovana krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčia pokylių salių ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais nuotakia 20%) 

Lemont, 1120 S. State St.; Tel. 639-257-0339 
Justice 8015 W 79 St.; Tel. 708-594-4604 

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

w w w . a i w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 
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VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

Į1J įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOSII! 

yTOJOUiįjj 

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTl S 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčyiienė t©ufax 708-923-0280 

E-mail: pencyiar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

3į^^^fs5.,a'5j-5.'3afsiar3igiaaaa(gEJBBiaa 

KEPYKLA IR DEUKATESAI 
6216 W Archer A ve. Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — ..catered" 
• Siunčiame mūšy 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. - penki. 

nuo 
6 3 0 v r iki 5:30 v p p 

608 W. Rooseveit, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt nuo 

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

• J . - , . ' . . I X jjjjį 
Šildymas 
Šaldymas 

6S56 S. Kedzie Cricago, L 60629 
Prekyba, rstalavrnas, aptarnavimas 

Lioensed — Bonded— Insured 

773 7784007 
773 531-1833 

įywy*»*i|įi."-

• ^ 2 
AMBER CONSTRl CTION Ca 

Dengiami stogai, kalamas 
..siding". atliekami cemento. 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Te l . 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

PARDUODA 

4 Bedroom. 2 bath split level home. 
upgrades throughout, Beautiful 

cathedral ceiling, brick fireplace, spa-
cious kitehen w/upgraded cabinets. 
Basement w/crawl space, vvater sof-

tener, whole house humidifier. 
Ceiling fans throughout. New lands-
caping. HUCE CUL DE SAC LOT WiTH 
OPEN FIELD VIEW. Orchard feel back-

yard wi th fruit trees and vegetable 
garden. MUŠT SEE! S2J7,500 

E A S Y A C C E S S TO 155 & 1 8 0 
P l a i n f i e l d S c h o o l D i s t . 2 0 2 

Address: Southvvest Suburb 
2531 VVaterford Dr., Crest Hill, IL. 

60435 Day Ph: 8 1 5 - 2 5 4 - 9 8 2 7 
Cefl Ph: 8 1 5 - 9 1 9 - 3 6 4 4 

Šlifuoti pa rke tą ir lakuoti 
7 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
1 kv. pėda $1.75. 

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

Skelbimų skyriaus 
t e i . 1 -773 -S8S-9500 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir j kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

N A U J A G Ė R I M Ų P A R D U O T U V E 

Angers Spirits 
1000 E. 3 1 s t Street 
La Crange Park, IL 60526 

PIRM.-TREČ nuo 11 v.r. — 8 v.v. 
KETV.-ŠEŠT. nuo 10 v.r. — 9 v.v. 
SEKM. nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 

TOMAS Ž U K A U S K A S 

7 0 8 - 4 8 2 - 4 0 1 9 
a n g e l s s p i r i t s @ s b c g l o b a l . ne t 

.̂ lįį 

\ / 
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KVIEČIAME VISUS Į ČIKAGOS SKYRIAUS 
5-ių METŲ SUKAKTUVIŲ ŠVENTĘ 

Kur? ^^^<zP 
6 1 6 2 S o u t h Archer A v e n u e 

Kada? 
Š e š t a d i e n į , rugsėjo 10 d . , 

n u o 9 va i . ryto iki 1 va i . p . p . 

Kodėl? 
• L a i m ė t i $ 5 0 0 , $ 2 5 0 i r $ 1 0 0 

• P a s i v a i š i n t i banko v a d o v u k e p t o m i s d e š r e l ė m i s 

• P a s i k l a u s y t i „gyvos" m u z i k o s 

• G a u t i d o v a n u 

• V a i k u č i u dž iaugsmui — k l o u n a s , v e i d u 

t a t u i r u o t ė s , bal ionai , l a i m ė j i m a i 

• P a b e n d r a u t i su b a n k o t a r n a u t o j a i s ir v a d o v y b e 

įQy iki malonaus pas ima tymo ! 
LENOER Dėl p l a t e s n ė s i n f o r m a c i j o s , 

s k a m b i n k i t e R ū t a i S t a n i u l i e n e i : 6 3 0 - 2 5 7 - 1 4 0 0 

į į į i l ion Iit-r 
Orake 

Did 
lt Again! 

5 S Prospect. Oarenoon 
H.lls. Illinois 60514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamoj 

turto įkainavimas. 
Pneš parauodant 

ar perkant. 
kreipkitės [ 

Draks Reaitor 

A u d r i u s M iku l i s o * * , 
1st Choice Realtors —==~r-*l 
Te/.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas r-
* Pardavimas 
* Surandame - - i ' s ^ ^ l t * 1 

optimaliausią finansavimą 

R e i k a l i n g a a u k l ė su gr įž imu 
9 m ė n . ir 3.5 m. berniukams. 
Turėt i rekomendacijas, auto
mobil į , vairuot i . Atlyginimas 

nuo S l O / h . T e l . 312-593-7409 . 

•JVAJRUS' 

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

M I G L I N A S TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENYS FOTOGRAFAMS 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai. : kasdien n u o 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

n u o 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadien ia i s užda ry t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 YV. 63 St. 
TeL 773-776-8998 

•••ĮVARUS*** 

* Moteris eško pakeitimo šeštadienį s 
sekmadienį pastoviai. Tei. 708-301-
0955 

* 52 metu moteris gali prižiūrėti pa
gyvenusius žmones gyventi kartu, kalba 
butine anglu kaba. turi rekomendacijas, 
patirties. Tei. 847-623-1631 (lietuviškai). 
708-824-1959 (angliškai po 4 v.p.p.) 

* 55 m. moteris, ieško slaugos prie
žiūros ar kompanjonės darbo Čikagoje 
ar apylinkėse. Kaba angliškai, vairuoja, 
turi medicininį išsilavinimą Ir patirties. Prie 
šeimos nesiūlyti Tel. 847-391-5697 arba 
630-518-8886. 

* Moteris ieško darbo po pietų nuo 
antros vai VVestmont ar aplinkiniuose 
rajonuose. Tel. 708-717-6388. 

* Restauruoju baidus, ketau gobeleną. 
Tel. 708-467-0654. 

* Moteris ieško (perka) darbo prižiūrėt 
senus žmones Tel 630-723-9905. 

* Patyrusi vaiku auklė ieško darbo su 
grjžtmu namo ar gyvenimu. Rekomen
dacijos, patirtis su naujagimiais Siūlyti 
Čikagoje ar šiauriniuose priemiesčiuose 
Tel 708-305-4838 

• • 

D Ė M E S I O ! 
Neseniai a tvykote . Ieškote darbo 
tr bu to . tačiau skelbtis laikraštyje 

brangia i kainuoja? 
Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai . 

Tereik ia paskambint i 
t e i . 773 585 9500 ar 

užsukti t DRAUGO administracija 
adresu 4 5 4 5 W. 65 St.. 

Chicago. it 60629. 

O r t u i>£ 21. 
P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
\vkx M A 7734&4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i .mayer @ v» orldnet.att.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. 

?5? ERA ANDREVV REALTY 
KIEKVIENAS ERA OFISAS YRA 

NEPRIKLAUSOMAS IR ATSKIRAI 
OPERUOJAMAS 

REDA VINGRYTĖ 
JOVELLAS 

REALTOR® 
Galvojate parduoti ar pirkti namus? 

Skambinkite tel. 781-760-4866 
arba rašykite ei. paštu: 
reda.jovellas@era.com 

Massachuse t t s 

GREIT P A R D U O D A 
Į First Landmark Realty 

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

R I M A S 
S T A N K U S 

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

Cjriu% 
23 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lavvn. UJinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

A S T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBĄ 

Malė or female caregivers 
needed in VVisconsin. 

Experienced in Parkinson's & 
Alzheimer's & Hospice. Cood 
English, 2 6 2 - 6 5 7 - 8 0 4 4 . 

R e i k a l i n g i 2 ž m o n ė s 
(2 moterys ar vyras ir moter is) 

n a m ų valymui Napervi l le . 
Turėt i automobi l į . At lyginimas 

$350-500 /sava i te i . 
T e l . 6 3 0 - 3 4 1 - 4 2 4 2 , 

ka lbame ir rusiškai. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

A L L C A R E 
Emplov men t Agency 

Tel . 773-736-7900/ 

Reikalingi va i ruoto ja i ir 
da rbuoto ja i B o z e m a n , M o n t a n a . 

Graži vietovė ir geras atlyginimas. 
Apmokysime tinkamus kandidatus. 
Merganthaler Transfer & Storage 

8 0 0 - 8 5 1 - 5 7 4 9 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų a r valymuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
bei perkraustytojai, dirbti Skokie, 

perkraustymo kompanijoje. 
Tel . 8 4 7 6 7 3 3 3 0 9 

Vairuotojams privaloma turėti 
galiojančius Ilinojaus vairuotojo 

pažymėjimus. 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 
speak English. have work permiL 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

.: •'- ' '.•/.'...:. •',- SSBEitSgJi^JEaiSSg: - . į 

„Draugas" kviečia 
visus savo skaitytojus ir rėmėjus 

i kasmetini „Draugo" pokylį, 
kuris įvyks spalio 16 d., 4 v.p.p. 

„Paradise" pokyiiu salėje, 
9220 S. Harlem Ave., Bridgevievv, IL 

Pokylio meninę programą atliks 
„Ret ro" kolektyvas iš Los Angeles, CA. 

Bilietus galite įsigyti „Draugo" administracijoje. 
I Adresas: 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629, 

te l . 773-585-9500. 

—""—tear v* 
doleris 

^M&BttO&( 15 ''/A 

P I G I A U S I & V I A - B I U E T A I | L IEH-UVA IR E U R O P A , 

?7ww. autetradeusa. com 

P A D E D A M E S U R A S T I . N U P I R K T I IR A T V E Ž T I 
A U T O M O B I L I U S 1S BUT K U R I O JAV A U K C I O N O . 
P E R S I U N Č I A M U A U T O M O B I L I U S I R D E T A L E S . 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ ! 
T e l . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

mailto:agrinkev@amfam.com
file:///larquette
http://www.aiwayswithflowers.com
mailto:vyttours@earthIink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencyiar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
mailto:amikulis@usa.com
http://orldnet.att.net
mailto:reda.jovellas@era.com


Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP. Reuters. AP. taterfax, ITAR-TASS. BNS 

žirtų ageot&oj pranešimais) 

ANDRIAUS MAMONTOVO 
KONCERTAS ANGLIJOJE 

DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis 

EUROPA 

L O N D O N A S 
Praneš imas , kurį prieš iš

puolį įrašė vienas iš keturių žu
vusių Londono sprogdintojų, pa
kurstė diskusijas, a r Didžiosios 
Britanijos dalyvavimas Irako 
kare padidino Jungtinėje Kara
lystėje te ror i s t in ių išpuolių 
grėsmę. Savižudžio sprogdinto
jo pas isakymai , įrašyti į „ai 
Qaeda" vaizdajuostę, parodytą 
ketvirtadienio vakarą; joje gru
puotė prisi ima atsakomybę dėl 
liepos 7-osios atakų. „Al Jaze-
era" parodytame įraše Moham-
mad Sidiąue Khan žiūrovams 
tvir t ina, kad susisprogdinti 
Londono metropoliteno trauki-
nYJe ji privertė Vakarų smurtas 
prieš musulmonus . 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą 

Vike-Freiberga mano, jog tai, 
kad jaunuoliai nusigeria rugsėjo 
1-ąją. yra kvaila ir apgailestau
tina. Jos nuomone, jie pavyzdį 
ima iš savo tėvų. J i ragina jau
nimą būti išradingesniu ir tai 
daryti kitaip, o ne „gatavai nu
sigerti". Rygos savivaldybės po
licijos duomenimis. Latvijos sos
tinėje j a u n i m a s Rugsėjo 1-ąją 
atšventė gana audringai. Iš viso 
ketvirtadienį surašytas 101 pro
tokolas dėl buvimo gatvėje su 
atkimštu svaigiųjų gėrimų bu
teliu, o 58 jaunuoliams čia pat 
paskirtos nuobaudos. Be to, bu
vo naubust i ir keli parduotuvių 
pardavėjai už ta i , kad pardavė 
moksleiviams svaigiųjų gėrimų 
ir cigarečių. 

TALINAS 
Estijos užsienio reikalų mi

nistras Urm Paet pareiškė Briu
selyje susirūpinimą dėl to, kad 
Rusijoje yra daug partijų ir or
ganizacijų, kur ios laikosi, jo 
nuomone, ksenofobinių ir anti
semitinių pažiūrų. Kalbėdamas 
ketvirtadienį per Europos Są
jungos (ES) užsienio reikalų mi
nistrų darbo pietus. U. Paet pa
reiškė, kad „itin didelį nerimą 
jam kelia ksenofobijos ir antise
mitizmo p l i t imas Rusijoje"'. 
„Rusijoje užregistruotos septy
nios politinės partijos, kurios 
atvirtai skleidžia ksenofobiją ir 
ant isemit izmą. Rusijoje yra 
daugiau kaip 200 radikalių ir 
neonacių organizacijų, ir tai ke
lia mums nerimą", sakė U. Paet. 

ANKARA 
Turkija a t s i sakys siekių 

tapti Europos Sąjungos (ES) na
re, jei bendrija iškels naujas są
lygas a r pasiūlys Ankarai tokį 
bendradarbiavimą, kuris nepri
lygs visavertei narystei, žurna
las ..The Economist" citavo šios 

šalies užsienio reikalų ministrą 
Abdullah Gul. „Niekas neturėtų 
tikėtis, kad Turkija šį kartą nu
sileis. Mes laikomės savo įsipa
reigojimų, ir ES turėtų laikytis 
savo", teigė A. Gul. Derybos dėl 
Turkijos narys tės ES turėtų 
prasidėti spalio 3 dieną, tačiau 
25 valstybių susivienijimas 
prieš tai turi patvirtinti derybų 
mandatą. 

RUSIJA 

MASKVA 
Nors buvęs „Jukos" vadovas 

Michail Chodorkovskij laikomas 
tardymo izoliatoriuje, jis gali 
būti įregistruotas kandidatu į 
deputatus, jeigu įvykdys visas 
kitas sąlygas, būtinas registra
cijai. „Yra daug būdų dokume-
tus paduoti asmeniškai", sakė 
Rusijos Centrinės rinkimų ko
misijos pirmininkas Aleksandr 
Vešniakov, paprašy tas pako
mentuoti tą faktą, kad registra
vimo dokumentus turi pateikti 
pats galimas kandidatas. Do
kumentų padavimo klausimas 
domina daug ką, nes M. Cho
dorkovskij kasacinio skundo na
grinėjimas Maskvos miesto teis
me paskirtas rugsėjo 14 dieną. 
Je igu teismas su t iks su pa
skelbtu nuosprendžiu, šis nuos
prendis įsigalios, ir tada M. 
Chodorkovskij nebegalės kandi
datuoti į deputatus. 

BESLAN 
Beslano tragedijos aukų gi

minaičiai nutarė pasilikti mo
kyklos sporto salėje tris paras 
be maisto. Pagerbdami žuvusių 
vaikų atminimą visas tris die
nas jų tėvai ir giminaičiai atsi
sako maisto. Penktadienio naktį 
sporto salėje buvo daugiau kaip 
30 moterų. Dar viena grupė gi
minaičių — apie 40 žmonių — 
visą naktį praleido kapinėse, 
prie žuvusiųjų kapų. Rytą į mo
kyklą ėmė rinktis žmonės, ne 
tik beslaniečiai. bet ir kitų šios 
Rusijos Kaukazo respublikos 
miestų gyventojai. Tarp jų daug 
tų, kurių giminaičiai per teroro 
aktą nenukentėjo, bet jie mano. 
kad jų pareiga atvažiuoti į tra
gedijos vietą, uždegti žvakutę, 
pagerbti žuvusiųjų atminimą. 

Bush įstatymų leidėjų paprašė 
priimti tam, kad būtų galima 
paspartinti pagalbos suteikimą 
nuniokotiems regionams. G. W. 
Bush pavadino uraganą „viena 
didžiausių gaivalinių nelaimių 
mūsų šalies istorijoje". 

JAV pasirengusios priimti 
bet kurią užsienio pagalbą, skir
tą uragano „Katrina" padari
niams pašalinti, pareiškė Vals
tybės departamento atstovas 
spaudai Sean McCormack. Pa
sak jo, šį sprendimą priėmė JAV 
valstybės sekretorė Condoleez-
za Rice po pasitarimo su Baltai
siais rūmais. Jis pranešė, kad 
JAV jau gauta siūlymų suteikti 
paramą iš daugelio šalių. Tarp 
jų — Didžioji Britanija, Izrae- I 
lis, Hondūras, Japonija, Kana- j 
da, Kinija, Meksika, Prancūzi
ja, Rusija, Venesuela, Vokietija | 
ir daugelis kitų. Taip pat tarp
tautinės organizacijos, įskaitant 
NATO. 

NEW ORLEANS 
Mažiausiai vienas sprogi

mas penktadienio rytą nugriau
dėjo ant geležinkelio New 
Orleans pietvakarinėje dalyje, 
pranešė kabelinės televizijos 
kanalas CNN. Pasak teisėsau
gos institucijų atstovo, į orą iš
lėkė keli geležinkelio vagonai. 
Sprogimo priežastis nežinoma. 
CNN žurnalistai papasakojo, 
kad juos pažadino sprogimas, po 
to jie pamatė tirštų dūmų ka
muolius. Uragano „Katrina" už
tvindytame New Orleans siau
tėja plėšikautojai ir kitokie nu
sikaltėliai, kurie plėšia parduo
tuves, įsilaužia į namus, pade-
ginėja šiukšlių krūvas gatvėse. 

A R T I M I E J I R Y T A I 

J A V 

WASHINGTON, DC 
JAV Senatas pritarė įstaty

mo projektui, kuriuo numatoma 
skubos tvarka skirti 10.5 mlrd. 
dolerių nukentėjusiesiems nuo 
uragano „Katrina" padėti ir šios 
gaivalinės katastrofos padari
niams pašalinti. Atstovų Rūmai 
šiam įstatymo projektui, kurį 
šalies prezidentas George W. 

Ginkluoti gvardiečiai tramdys siautėjančius banditus 
Atke l t a i š 1 ps l . 
nusiaubtuose rajonuose vis dar 
tebėra maždaug 300.000 žmo
nių, kuriems reikia skubios pa
galbos. J i ta ip pat sakė, kad 
vien tvarkai New Orleans palai
kyti reikia maždaug 40,000 ka
rių. 

Nors tikslių duomenų, kiek 

žmonių tapo gaivalinės katas
trofos aukomis, da r nėra. K. 
Blanco ir Louisiana senatorė 
Mary Landrieu sakė. kad ura
ganas ..Katrina" galėjo nusi
nešti mažiausiai kelių tūkstan
čių žmonių gyvybes. 

Katastrofiška situacija susi
klostė ir New Orleans stadione 

..Superdome". kuriame jau ke
turias dienas be tinkamų sani
tarinių sąlygų glaudžiasi žmo
nės, siekę išsigelbėti nuo ura
gano. Išbadėjusių ir vandens 
stokojančių žmonių neviltį dar 
labiau padidino pranešimai, 
kad stadione buvo išžaginti du 
vaikai. 

Mokslo metai prasidėjo ir už grotų 
Atke l ta i š 1 p s l . 

Išsilavinimo taip pat sieks 
100 Pravieniškių 1-ųjų pataisos 
namų nuteistųjų, bei maždaug 
po 90 Lukiškių tardymo izolia
toriaus-kalėjimo bei Kauno ne
pilnamečių t a rdymo izoliato-
riaus-pataisos namų nuteistųjų. 

2003 meta is Pravieniškėse 
pradėjo veikti Bendrojo lavini
mo konsultacinis mokymo cent
ras, kur iame keturių čia esan
čių pataisos namų nuteistieji 
gali įgyti pagrindinį ir vidurinį 
išsilavinimą. 

Šiemet norą mokytis pa
reiškė apie 200 nuteistųjų. Sėk
mingai baigusiems mokslus bus 
Įteikti Kauno apskrit ies 1-osios 
vidurines mokvklos atestatai. 

75 Pravieniškių 2-uosiuose 
pataisos namuose-atvirojoje ko
lonijoje bausmę atliekantys vy
rai, jau turintys brandos atesta
tus, pareiškė norą gilinti savo 
žinias dalykinio mokymo gru
pėse. Čia jie mokysis anglų kal
bos, informatikos, o kitataučiai 
— ir lietuvių kalbos. 

Studentų už grotų turi vie
nintelė įstaiga — Lukiškių tar
dymo izoliatorius-kalėjimas. 
Šiemet penki vyrai, kurie yra 
nuteisti laisvės atėmimo baus
me iki gyvos galvos, pradės arba 
toliau studijuos Vilniaus peda
goginiame universitete. Jų stu
dijų išlaidas dengs pati aukštoji 
mokykla. 

Į laisvės atėmimo vietas pa

tenka labai skirtingo išsilavini
mo asmenys — kai kurie jų ne
baigę net pradinės mokyklos. 

Kalėjimų departamento 
duomenimis, vienas procentas 
nuteistųjų šiemet į įkalinimo 
įstaigas patekusių asmenų tu
rėjo aukštąjį, 6 proc. — aukštąjį 
ne universitetinį arba aukš
tesnįjį. 39 proc. — vidurinį, 40 
proc. — pagrindinį, 12 proc. — 
pradinį išsilavinimą, o 2 procen
tai apskritai neturėjo jokio. 

Remiantis naujausiais Sta
tistikos departamento duome
nimis bei Kalėjimų departa
mento pranešimais, šiuo metu 
vienuolikoje šalies įkalinimo 
įstaigų bausmę atlieka daugiau 
kaip 6,600 nuteistųjų. 

Andrius Mamontov; 

DUBAI 
Vakarų šalys, pasiuntusios 

savo pajėgas į Iraką ir Afganis
taną, turi nuogąstauti dėl naujų ! 
teroro išpuolių, panašių į tuos. Į 
kurie liepos mėnesį buvo įvyk- į 
dyti Londono transporto prie
monėse, įspėjo an t ras pagal 
svarbą ..ai Qaeda" vadovas Ay-
man ai Zawahiri. Kreipimesi, | 
įrašytame į vaizdajuostę, kurią j 
ketvirtadienį vakare parodė te
levizijos kanalas ,,al Jazeera". 
A. ai Zawahiri pareiškė, jog iš
puoliai prieš Londono transpor
to sistemą buvo „antausis" Di
džiosios Britanijos ministrui 
pirmininkui Tony Blair. ir pri
dūrė, kad kovotojai „perkėlė ko
vą prie pat priešo slenksčio". 
..Visiems tiems, kas dalyvauja 
agresijoje prieš Iraką, Afganis
taną ir Palestiną mes atsakysi
me tuo pačiu", pareiškė A. ai Za-
wahiri. 

Andrius Mamontovas po de
vynerių metų pertraukos kon
certavo Anglijoje gyvenantiems 
lietuvių išeiviams. Praėjusį sa
vaitgalį netoli Londono esančio
je Headley Park sodyboje įvykęs 
koncertas buvo pirmas An
driaus Mamontovo pasirodymas 
nuo 1996 metų, kai šioje šalyje 
lankėsi grupė „Foje". 

Lietuvių atlikėjų koncertai 
Didžiojoje Britanijoje gyvenan
tiems tautiečiams nėra retas 
reiškinys, tačiau Andriaus Ma
montovo pasirodymas tapo di
džiausiu per pastaruosius ke
lerius metus — 15 svarų kai
navusius bilietus į keliasdešimt 
kilometru nuo Londono esančio
je sodyboje vykusį koncertą 
atvirame ore įsigijo per 600 
žiūrovų. Visa įranga šiam kon
certui buvo išnuomota ir ats
kiru skrydžiu atvežta iš Lie
tuvos. 

Andrius Mamontovas su 
grupe publikai grojo beveik dvi 
valandas ir savo pasirodymą 
baigė legendine .Laužo šviesa", 
kuriai skambant buvo uždegti 
laužai. Po pasirodymo norintys 
gauti autografą ir nusifotogra
fuoti gerbėjai dainininko ne
paleido beveik valandą. 

„Kai pirmą kartą grojome 
Londone 1995 metais, žmonės 
bijojo eiti į tokius koncertus, 
kad policija jų nepagautų ir 
negrąžintų į Lietuvą. Dabar 
laikai pasikeitė, todėl džiugu, 
kad atsirado galimybė surengti 
šį koncertą ir pamatyti kai ku
riuos, iš anksčiau pažįstamus 
veidus", — sake Andrius Ma
montovas. 

Pagrindiniais koncerto or
ganizatoriais tapo Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjunga ir 
dienrašt is „Londono žinios", 
sumanę šią šventę vasaros 
pabaigtuvių proga. Andriaus 
Mamontovo nuomone, pasirody

mai Didžiojoje Britanijoje tu
rėtų tapti dažnesni. „Londonas 
kartu su Čikaga yra vieni di
džiausių lietuvių išeivių centrų, 
todėl tikimės čia susitikti daž
niau", — sakė Andrius Mamon
tovas, kurio koncertai JAV 
gyvenantiems lietuviams įvyks
ta vidutiniškai kas pusantrų 
metų. 

Savo laisvalaikį Andrius 
Mamontovas ir muzikantai lei
do Londono centre, aplankė tur
gavietę, taip pat nuvyko prie 
vandenyno į Portsmouth mies
tą, kuriame tuo metu vyko ait
varų festivalis. ' 9 

Dainininkui- vtešmt*Aatgi§! 

joje, Andriui Mamontovui skįr1 

tą savaitgalį surengė radijo sto
tis M - l . Šeštadienį ir sekma
dienį šios radijo stoties laidose 
skambėjo Andriaus Mamontovo 
dainos, klausytojams buvo pa
teikiama daug naujos informa
cijos apie šį atlikėją, primenami 
seni faktai. 

Viešnagė Londone šiais me
tais buvo antroji Andriaus 
Mamontovo koncertinė kelionė į 
užsienį. Liepos mėnesį daini
ninkas su grupe buvo pakvies
tas koncertuoti Milane, mu
zikos festivalyje „East is West". 
Penkias dienas t rukusiame 
renginyje dalyvavo atranką 
praėjusios italų grupės ir sve
čiai iš kelių Europos valstybių. 
Andriaus Mamontovo ir italų 
grupės „Spasulati Band" pasi
rodymai Milane vainikavo šio 
festivalio programą. 

Šiuo metu Andrius Mamon
tovas įrašinėja dainas savo nau
jam soliniam albumui, kuris 
bus pirmasis šio atlikėjo studiji
nis darbas nuo 2003 metais 
išleisto ir daug apdovanojimų 
pelniusios kompaktinės plokš
telės „Beribiam danguje". 

Va idas S tackev ič ius 

Tiesiausias kelias 
į moters širdį 

Vyrai, per pasimatymus 
vaišinantys damas vynu, pietu
mis ir besistengiantys juos pa
daryti kuo romantiškesnius, 
naudoja geriausią taktiką, rodo 
naujausias tyrimas. 

Deimantai sralbut ir yra 
„geriausi merginos draugai". 
tačiau jei vyras nori laimėti 
moters širdį, geriausia dovana, 
kurią jis gali suteikti, išoriškai 
žvelgiant, yra bevertė. 

Tokias išvad is padare ma
tematikai Petor Suzou ir Robert 
Seymour. taikę statistini me
todą, modeliuodami, daugelio 
manymu, patį įmantriausia /.ai
dimą: pasimatymus. 

Tyrimas atskleidė, kad vy

rai, pakvietę moteris į pasima
tymą, dvelkiantį prabanga, 
užuot apibėrę jas dovanomis, ne 
tik padaro įspūdį galimai part
nerei, bet atskiria nuoširdžias 
partneres nuo aukso ieškotojų. 

..Norėjome išsiaiškinti, ko
kią dovaną vyras turėtų dova
noti moteriai norėdamas su
tvirtinti ilgalaikius santykius", 
— paaiškino R Seymour 

Žaidimo taisyklės buvo to
kios kiekvienas vyras galėjo 
pasiūlyti moteriai dovaną, ku
rios buvo suskirstytos į tris ka
tegorijas — vertingi daiktai. 
išlaidos pasimatymai arba pi
gios dovanos Moterys turėjo 
nuspręsti, ar eiti į pasimatymą 

A t A 
POVILAS KEBURIS 

Mirė 2005 m. rugpjūčio 31 d„ sulaukęs 84 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Joana Venckutė, sūnus Vytautas 

su žmona Katherine; Mindaugas, Gintaras, Algimantas ir 
Rūta Keburis; anūkai Christopher, Stanley ir Heather 
Keburis; svainė Gražina Keburis; sūnėnai ir dukterėčios 
Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 5 d. nuo 2 
v. p.p. iki 9 v.v. Fortūna laidojimo namuose, 4401 S. Ke-
dzie Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 6 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę a r t imie j i 

Laidot. direkt. Fortūna FH. Tel. 773-523-7781. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNTA 
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 P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNiTIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700 
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. D A I M I D — 
n e p r i k l a u s o m a s d i r e k t o r i u s 

4330 So. California Ave, Chicago. IL 60632 

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

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogio je v ieto je t a r p 
Č i k a g o s ir L e m o n t o 

•10 minuč ių nuo Šv.Kazimiero 
l ie tuvių kapin ių 

11028 S. Southwest Hwv 
Palos Hllls, Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 4 4 1 0 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i d o t u v i ų p a t a l p a s v isose Č ikagos m i e s t o 
apy l i nkėse i r p r i e m i e s č i u o s e 

P a t a r n a v i m a s 2 4 va i . 

su vyru, vieninteliu kriterijumi 
laikydamos dovaną. 

R. Seymour teigimu, nors 
rezul ta ta i nustebino tuo po
žiūriu, kad moterys verčiau 
rinkosi išlaidumą per pasimaty
mus, o ne materialius daiktus, 
vienas biologinis principas iš
liko. „Visuotinai priimta, kad 
vyrai tur i sumokėti dovanos 
kainą. Gamtoje standartinis 

pavyzdys yra povas. Patinas pa
t raukia patelės domesį savo 
nuostabia uodega Tai reikalau
ja daug pastangų, kadangi 
spalvingas pasirodymas padaro 
JĮ labiau pažeidžiama plėšrū
nams, tačiau tai parodo jo verte 
patelei. Vyrai pasirodo kitais 
budais". — sake matematikas 

CNN-KI.TA 

http://www.petkusfuneraihomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Santaros-Šviesos 52-ojo suvažiavimo 

dienotvarkė 
MOKSLO METŲ PRADZIA-
atidarymas ir mokinių registra
cija Gedimino lituanistinėje mo
kykloje vyks rugsėjo 10 d., šeš
tadienį, 10 v.r. Libertyville Ci-
vic Center, 135 W. Church St., 
Libertyville, IL. Maloniai kvie
čiame Waukegan-Lake County 
ir tolimesnių apylinkių vaiku
čius nuo 4-5 metų ir vyresnius 
iki 6 klases mokinius, norinčius 
mokytis šioje mokykloje lietu
vių kalbos, istorijos, geografijos, 
tautinių šokių ir dainų, atvykti 
į 2005-2006 mokslo metų ati-
darymą-švente. Papildoma inf
ormacija teikiama tel. 847-537-
6829, arba 847-244-4943. 

IKI ŠIANDIEN Į PAGRINDINĮ 
Lietuvių fondo kapitalą pavie
niai asmenys ir organizacijos 
suaukojo 15,896,604 dol. LF 
pagrindinio kapitalo uždirbti 
pinigai remia lietuvių švietimą, 
kultūrą, sportą, jaunimą ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tad 
stiprinkite lietuvišką veiklą sa
vo aukomis ar tapdami Lietuvių 
fondo nariais. LF raštinės adre
sas: Lietuvių fondas, 14911 
127th Street, Lemont, JL 60439, 
tel. 630-257—1616. 

SKAUTŲ REGISTRACIJA VYKS 
šeštadienį, rugsėjo 10 d., nuo 9 
v.r. iki 12 v.p.p. Pasaulio lietu
vių centre ir Jaunimo centre. 
Laukiame visų - naujų ir su
grįžtančių skautų. 

VISI ČIKAGOS IR APYLINKIŲ 
pradžios mokyklos vaikai, nuo 1 
iki 8 skyriaus, kurie norėtų da
lyvauti ateitininkų veikloje yra 
kviečiami į pirmą šių metų su
sirinkimą. Prano Dielininkai-
čio/partizano Daumanto ateiti
ninkų kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, rugsėjo 11 d., po 9 
v.r. vaikų šv. Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Susirinki
mas bus 10:15 v.r. Ateitininkų 
namuose. Kuopos registracija 
bus rugsėjo 10 d.,'9:30 v.r. Pa
saulio lietuvių centro apatinėje 
salėje. Jei tą dieną negalite už
siregistruoti - bus galima tą pa
daryti sekmadienį per susirin
kimą. Jei tur i te klausimų, pra
šau skambinti Laimai Aleksie
nei, tel. 708-442-5869, arba 
rašyti e-paštu: laleksa@ameri-
tech. net ir Rasai Kasniūnienei: 
Rasakas@aol.com. 

LIETUVIŲ OPERA KVIEČIA buvu
sius choro narius ir kitus galin
čius dainuoti, atvykti į 2005-
-2006 metų sezono atidarymą -
pirmą repeticiją, penktadienį, 
rugsėjo 9 d., 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Meno vadovas 
- dirigentas Alvydas Vasaitis 
supažindins su Lietuvių operos 
50-mečio sukakčiai paminėti 
statoma komp. Vytauto Klovos 
opera ..Pilėnai". Bus rodomas ir 
1994 m. šios operos pastatymas. 
Kad pirmą kar tą susirinkus 
būtų linksmiau, valdyba prašo 
moterų, kurios gali. atsinešti 
užkandžių, o vyrai pasirūpins 
gėrimais; taip pat prašo buvu
sius choristus kviesti į pirmą 
repeticiją balsingus savo drau
gus ir drauges. 

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS 
„Dainava" skelbia naujojo se
zono atidarymą bei kviečia mu
zikalius lietuvaičius bei lietu
vaites (muzikinis išsilavinimas 
nebūtinas) įsijungti į šį stiprė
jantį, jaunėjantį chorą, vado
vaujamą Dar iaus Polikaičio 
Repeticijos vyks kiekvieną an
tradieni, 7:45 v.v. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, 121 
kamb Pirmoji intensyvaus ir 
įdomaus sezono repeticija -
antradienį, rugsėjo 6 d Dau
giau informacijos telefonu 773-
575-3440, arba 630-973-7884 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ ŠOKIU 
ansamblis ,.Grandis" ruošiasi 
pradėti 47-ąjj, 2005-2006 veik

los metų, sezoną. Šį sezoną bus 
įvairių išvykų, pasirodymų ir 
tradicinė metinė šventė. Nauji 
ir buvę šokėjai kviečiami as
meniškai registruotis sekma
dienį, rugsėjo 11 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, Lie
tuvių fondo salėje, pradedant 
5:30 v.v. Užsiregistravusiems 
bus duota informacija kada ir 
kur jų šokių ratelis pradės 
repeticijas. Jaunių, studentų ir 
veteranų šokėjų ratelių repeti
cijos prasidės rugsėjo mėn., o 
vaikų ratelio repeticijos pra
sidės spalio mėn. Rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, „Grandies" inter
netu svetainėje (www.voras , 
com/grand i s ) bus galima re
gistruotis ir matyti įvairių šo
kių ratelių repeticijų kalendo
rius. Papildomą informaciją ga
lima gauti e-paštu: poniaviole-
ta@yahoo.com arba tel. 708-
422-3556 (Violeta Fabianovič). 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMI
MO parapijoje Šiluvos atlaidai 
vyks rugsėjo 10-17 dienomis: 
Šeš t ad ien į - rugsėjo 10 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
5 v.v. lietuvių kalba 
6 v.v. anglų kalba 
S e k m a d i e n į - rugsė jo 1 1 d . 
10:30 v.r. Mišios lietuvių ir 
anglų kalbomis, pc Mišių proce
sija 
P i r m a d i e n į - rugsė jo 12 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
A n t r a d i e n į - rugsėjo 13 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
T r e č i a d i e n į - rugsė jo 14 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
K e t v i r t a d i e n į - rugsė jo 15 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
P e n k t a d i e n į - rugsėjo 16 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
6 v.v. lietuvių kalba 
7 v.v. anglų kalba 
Šeš t ad i en į - rugsėjo 17 d. 
9 v.r. lietuvių kalba 
5 v.v. anglų kalba 
Rugsėjo 11 d., sekmadienį, 
10:30 v.r. bažnyčioje bus auko
jamos specialios Mišios, pager
biant Šiluvos Mariją ir pažy
mint rugsėjo 11-osios teroro 
išpuolių ketvirtąsias metines. 
Šiose Mišiose dalyvaus garbin
gas svečias vyskupas Gustavo 
Garcia Siller. Kviečiame visus 
aktyviai dalyvauti bendroje mal
doje ir Šiluvos atlaidų procesijo
je, kuri prasidės tuoj po Mišių, o 
pasibaigus eisenai, kviečiame į 
parapijos salę „Cepelinų pie
tums". Auka už pietus 5 dol. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
renginių komitetas kviečia vi
sus, mažus ir didelius į rengia
mą PLC gegužinę, kuri įvyks rug
sėjo 11 d., sekmadienį, Pasaulio 
lietuvių cente, Lemont, 12:30 
v.p.p. Galėsite išbandyti savo 
laimę loterijoje, skaniai paval
gyti, pabendrauti ir pašokti. 

NUO RUGSĖJO 7 D. TAUTINIŲ 
šokių grupė „Lietuvos vyčiai" 
kviečia visus jaunus šokėjus įsi
jungti į šokio sūkurį. Vaikų 
(nuo 8 m. iki 12 m.) grupės re
peticijos vyksta trečiadieniais, 
6:30 - 7:30 v.v. Pasaulio lietu
vių centre, 14911 127th Street, 
Lemont, apatinėje salėje-val-
gykloje. Ypatingai laukiame vy
rų. Jaunių (nuo 13 iki 18 m.) 
grupė repetuoja trečiadieniais. 
7:30 - 9 v.v. PLC, Lemont, apa
tinėje salėje, tuoj pat po vaikų 
repeticijos. Kviečiame visus no
rinčius šokti ir bendrauti lietuvių 
jaunimo tarpe. Informacija tei
kiama tel. 630-243-8113. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Sfklydoje" rugsėjo 7 d., trečiadie
nio popietės programos nebus. 

Rugsėjo 8 d., ketvirtadienis 
Atidarymo žodis 
3 vai . pop ie t : 
• Zenonas Rekašius „Tarp 

Šekspyro ir Petkevičiaus: Lie
tuva — 15-tieji nepriklausomy
bės metai" 

• Julius Šmulkštys, Hors-
tas Žibąs „Lietuva po 15 metų 
nepriklausomybės" 

• Daiva Litvinskaitė „Me
dūza grasina Dzeusui: moteris 
Ričardo Gavelio kūryboje". 

6:30 vai . VAKARIENĖ 
8 vai . v a k a r o : 
Trumpi lietuviški filmai iš 

Arvydo Reneckio archyvo 

Rugsėjo 9 d., penktadienis 
10 vai . r y to : 
• Dalios Cidzikaitės pra

nešimas 
• Apvalus stalas su ang

liškai rašančiais lietuviais: 
Irena Mačiulytė Guilford, Auste 
Pečiūraitė, Birutė Putriūtė Se-
rota, Antanas Šileika, Algis 
Žolynas — moderuoja Violeta 

Kelertienė 
1 vai . P I E T Ū S 
2 vai. p o p i e t : 
• Algis Žolynas „Maskuli-

nizmo poezija" 
• Jū ra t ė Baranovą „Post

modernizmas ir Lietuva" 
• Organizacinis posėdis 
6:30 va i . VAKARIENĖ 
8 vai. v a k a r o : 
• Mariaus Katiliškio kny

gos „Pasivaikščiojimas r a t u " 
pristatymas 

• Rimvydo Šilbajorio knyga 
„Poezijos skaitymai" pr is ta to 
Diana Špokiene 

• Trumpi lietuviški filmai iš 
Arvydo Reneckio archyvo 

Rugsėjo 10 cL, šeštadienis 
10 vai . r y t o : 
• Rimvydas Šilbajoris „Mir

tis ir žodis poezijoje" 
• Diana Špokienė „Mąsty

mas peržengus tautos r ibas : 
lietuvių rašytoja, poetė, eseistė 
Jurga Ivanauskaitė" 

1 vai . P I E T Ū S 

2 v a i . p o p i e t : 
• Neringa Klumbytė „Išsi

vadav imo geneologijos t au t a , 
laisvė ir žmogus po 15 neprik
lausomybės metų" 

• Įspūdžiai apie Lietuvą: 
ka lba Patr ick Chura , Randy 
Richards, Gregory Tague 

6:30 va i . VAKARIENĖ 
8 "vai. v a k a r o : 
• Literatūros vakare daly

vauja: I rena Mačiulyte Guil
ford, Auste Pečiuraite, Birutė 
PutriUtė Serota, Antanas Šilei
ka, Lina ramona Vitkauskas, 
Algis Žolynas 

Rugsėjo 11d-, sekmadienis 
10:30 v a i . r y t o : 
• Valdas Pet rauskas „Ver

t imas — kūrybos aktas" 
• LTždarymas 

Norintys dalyvauti prašo
me praneš t i Marijai Paškevi-
čienei tel. 630-852-3887. 

Programoje galimi nenu
maty t i pasikeitimai. 

DĖMESIO NUKENTĖJUSIEMS NUO URAGANO „KATRINA 
IR JŲ ARTIMIESIEMS 

2005 m. rugpjūčio 31 d. 
įvykusiame JAV Valstybės de
partamento pranešime užsienio 
šalių diplomatinėms atstovy
bėms buvo suteikta informacija 
dėl uragano „Katrina" pada
rinių Lousiana ir Mississippi 
valstijose. 

Anot Valstybės departa
mento ir Raudono Kryžiaus 
atstovų, šiuo metu nėra žinoma, 
kiek užsienio šalių piliečių žuvo 
ar nukentėjo nuo uragano. Sta
tistikos galima tikėtis rugsėjo 
pradžioje. Pareigūnai patarė 
laikytis tam tikrų instrukcijų, 
kurios padėtų surasti nelaimės 
ištiktus asmenis ir jų šeimas bei 
suteikti jiems pagalbą. 

* Jeigu nelaimės vietoje 
dingo jūsų artimieji, susisiekite 
su Lietuvos Respublikos am
basada JAV, tel. + 1 202 234 
5860, ext. 127, mobilus tel. 202 

550 6914 — bus kreiptasi į JAV 
Valstybės departamentą Lie
tuvos Respublikos piliečių 
paieškai; 

* jeigu turite informacijos, 
kad jūsų artimieji užstr igę 
nelaimės zonoje ir jiems t rūks ta 
geriamo vandens, maisto ir 
pan., susisiekite su vietine pak
rantės apsaugos tarnyba (coast 
guard), arba susisiekite su JAV 
lietuvių bendruomenės padali
niu (chapter), esančiu arčiausiai 
nelaimės zonos; 

* jeigu turi te galimybę, 
raginkite evakuotus iš nelaimės 
zonos ar t imuosius negrįžti į 
nelaimės zoną, kol teritorija 
nebus sutvarkyta ir nebus duo
tas pareigūnų leidimas grįžti; 

* jeigu jums yra žinoma, 
kad jūsų artimiesiems reikalin
ga medicininė pagalba, kurios 
jie negauna, kreipkitės į JAV 

Raudonąjį Kryžių bendrais tel. 
1-800-229-8191. 1-866-438-4636 
arba telefonu Houston 713-526-
8300; 

* jeigu norite padėt i ne
laimės ištiktoms aukoms, galite 
siūlyti savo savanorišką pagal
bą Raudonajam Kryžiui arba 
JAV Krizių valdymo agentūrai 
(Federa l Emergency Mana
gement Agency) tel. 1-800-469-
4828, a rba 1-800-222-6362; * 

* rag inki te a r t imuos ius 
grįžti į Lietuvą, jeigu jie tokią 
galimybę tur i ; 

* jeigu jums žinoma, kad 
artimieji ketina palikti laikinus 
pr ieglobsčius , r ag ink i te juos 
apie ta i pranešti pareigūnams 
— t a m atvejui, jeigu būtų 
paskelbta jų paieška. 

L R a m b a s a d o s V a š i n g t o n e 
i n f o r m a c i j a 

+ 1 2202 234 5860, ex t 127 
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„Draugo" gegxižinė 
ĮVYKS 

spalio 2 d,, sekmadieni. Pradžia 11:30 v.ryto. 
„Draugo" skaitytojų ir visų, apsilankysiančių 

gegužinėje. Saukia nuostabi p rograma, kuria atliks 
Adomo Daugirdo vadovaujama g r u p ė , ,Vėjel is" . 

Vaikams ruošiama daug žaid imu ir konkursų. 
Vyks knygų mugė. 

I Šokiams gros A. Barniškio vadovaujama grupė. 
Vyks loterija. 

Gegužinė, kaip visuomet, bus 
tėvų marijonų sodelyje: 

4545 VVEST 63RD STREET, CHICAGO IL 60629. 
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SKELBIMAS 
• „Saulu tė" , Lietuvos vai

kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: Nemira Šumskienė 
$500 padėti trijų metukų Ro-
landukui Antanavičiui ser
gančiam spinaline raumenų 
atrofija („spinai muscular atro-
phy"), Nijolė Dėdiniene $150. 
dr. Birutė Preikštiene Pet
ruliene $240 tęsiant berniuko 
metinę paramą, Charles Rac-
kmil $100. Raminta Jacobs 
$100, Anonimas (M.) $500. 
Jonas Treška $25. Labai ačiū, 
„Saulu tė" fSunl ight Orphan 
Aid), 414 F r e e h a u f St., Le
mont , IL 60439. tel. (630) 
243-6435. TAX ID #36-
3003339. 

„DRAUGO" 
GEGUŽINĖS 
LOTERIJAI 

PRIZUS AUKOJO: 

Janina Rupeika 
Marija Pranskevičienė 
Viktorija Adomaitienė 
Laima Kvantas 
Ramutė Kubiliutė 
Karolina Kubilienė 
Halina Dilienė 
Danguolė Kviklytė 
Jonas Motiejūnas 

,.Draugo" administracija 
taria visiems nuoširdų ačiū. 

Iš a r t i i r tol i . . . 

LOS ANGELES Lietuvių bendruo
menė kviečia į saulėlydžio plaukio
jimą su DJ Mamania (G&G 
Sindikatas) ir Čikagos „Sodžiumi" 
spalio 1 d. (LA Lietuvių dienų pir
moji dienai Laivas plauks iš 
Marina del Rey. 20 dol. nuolaida 
taikoma tiems, kas registruosis iki 
rugsėjo 17 d. Kainos: vakarienė ir 
šokiai - 80 dol. laivas išplaukia 7 
v.v.). Tik šokiai - 50 dol. (laivas su
grįžta į prieplauką ir išplaukia vėl 
10 v.v.). Plačiau apie tai svetainoįf 

w w w . L A U i t h u a n i a n s . c o m , 
arba rašykit/' e- ftfištu: 

info@1osangeles lb .com. 

Skelbimų skyrius: 

773-585-9500 

Sveikinimas 
Prabėgo vasara. Net rukus į l i tuanist ines mokyklas. įsikū

rusias įvairiausiose JAV vietovėse, sugužės mažieji lietuviu
kai, o pasišventę' mokytojai ves juos pažinimo keliu, mokydami 
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, taut inių šokių ir dainų. 

Artėjančių mokslo metų proga sveikiname lituanistinių 
mokyklų mokytojus, vaikučius ir jų tėveliu.-;. Te jų ryžtas ir 
pasiaukojimas bus apvainikuotas žiniomis ir meile tėvynei 
Lietuvai. 

JAV LB Svir t in io t a rybn 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

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

RUDENS VAJŲ 
PRADEDANT 

Labai karš ta vidurio Ame
rikos 2005 metų vasara netru
kus užleis vietą daugiaspalviui 
rudenėliui su mokyklų skambu
čiais, su vasaros atostogų, ke
lionių ir jų įspūdžių prisimini
mais. 

Per vasarą „atostogavęs" 
Draugo fondas vėl grįžta prie 
savojo uždavinio rinkti lėšas 
dienraščio „Draugas" leidybos 
paramai, kuris ruošiasi persi
tvarkymams ir pagerėjimams 
artimoje ateityje. Tam bus rei
kalinga ir didesnė Draugo fon
do parama. Tam reikalinga ir 
2005 metų Draugo fondo lėšų 
telkimo rudens vajus, kurio 
laiškai iškeliavo š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. visiems „Draugo" 
skaitytojams. 

Didelė dienraščio „Draugo" 
reikšmė lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje ir mUsų žiniasklaidos 
išlaikyme yra neabejotina. Ne

abejotina yra Draugo fondo pa
rama „Draugo" išlaikymui, ku
ris įmanomas mūsų lietuviškos 
raštijos išeivijoje mylėtojų pas
tangomis. Lėšų telkimo vajai 
vyksta visuose mūsų fonduose, 
visuose mūsų labdaros ir lietu
viškos veiklos išlaikymo sekto
riuose. Gyvenant dėdės Šamo 
krašte vajų, rinkliavų principu 
laikosi visuomeninės, religinės 
mokslinės, karitatyvinės insti
tucijos, turinčios didelę reikš
mę krašto bei jį sudarančių tau
tybių įvairumo gyvenime. 

Draugo fondo 2005 m. ru
dens vajaus laiškai neužilgo pa
sieks „Draugo" skaitytojus. Jų 
neišmeskime. Pagal išgalę pa
rašę čekį Draugo fondui su 
laiško atkarpą įdėkime į gautą 
vokelį ir jį pasiųskime Draugo 
fondo adresu. 

Bronius Juode l i s 
pirmininkas 

ALTV NAUJIENA! 
Dėmesio! 

J a u nuo antradienio, r u g s ė j o 6 d., penkis antradienius 
iš eilės, Amerikos lietuvių televizija rodys A n d r i a u s 
T a p i n o Lietuvoje sukurtą penkių laidų ciklą „Amer ika 
n e m a t y t o j i " apie Amerikos lietuvius. 

Andrius Tapinas keliavo po Ameriką, kur filmavo ir 
įamžino penkias dešimtis pokalbių. Šis ciklas - apie sutiktus 
žmones, jų likimus, kurių, kaip patyrė autorius, galima 
sutikti atokiausiuose kampeliuose. 

Kiekviena šio ciklo laida turės atskirą temą - skirtingų 
Amerikos lietuvių kartų santykiai, lietuvybės išsaugojimo 
problemos, dvasinis ir bendruomeninis gyvenimas, naujieji 
lietuviai Amerikoje. Taip pat istorijas apie konkrečius žmo
nes - Denver gyvenančią amerikiečio ir lietuvės šeimą, Los 
Angeles veikiantį lietuvišką teatrą, lietuvį, vaidinantį kartu 
su Tom Kruz Hollywood ir kt. 

Jūsų . gerbiami televizijos žiūrovai, laukia šokiruojantys 
pasisakymai, objektyvūs vertinimai, problemos, ašaros ir 
atvirumo akimirkos. Visa tai - „Amerikoje nematytojoje"! 

F i l m a s bus rodomas n u o 7 v.v. iki 8 v.v.: 
Rugsėjo 6 d., 13 d., 20 d., 27 d. 
Spalio 4 d. 

K a r t o j a m a s k e t v i r t a d i e n i a i s n u o 1:30 v.p.p. 
ik i 2:30 v.p.p.: 
Rugsėjo 8 d., 15 d., 22 d., 29 d. 
Spalio 6 d. 

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

6247 S. Kedzie Avenue 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 \ .p.p. 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvn inkas 

45.36 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-O200, Lemont, IL 

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588^215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877 -Gyne ja s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

APSILANKYKITE 
PLC ar ATEITININKŲ GEGUŽINĖSE 

Rasite gerą pavėsį, malonia 
nuotaika, sutiksite draugus. 

įsigysite natūralaus mano 
bitel iu surinkto medučio. 

K v i e č i a Kazy* Laukaitis. 
Te l 6 5 0 5 2 * SJ26 . 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėj imais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės \ Mutual Federal Sa
vi ngs, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (773) 847-7747 
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