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Prezidentas kviečia Prancūzijos verslininku 

Iš kairės: V. Adamkus ir J. Chirac Eliziejaus rūmuose Paryžiuje. EPA/ELTA nuotr. 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus kviečia 
Prancūzijos verslininkus pasinaudo
ti verslo galimybėmis Lietuvoje, kuri 
greitu metu įsives ir vieningą Euro
pos Sąjungos valiutą — eurą. 

Prancūzijoje su trijų dienų ofi
cialiu vizitu viešintis V. Adamkus 
penktadienį kar tu su Lietuvos vers
l ininkais susi t iko su Prancūzijos 
įmonių judėjimo — MEDEF — prezi
dente Laurence Parisot ir prancūzų 

verslo bendruomenės nariais. 
Darbo pusryčių metu preziden

tas pasidalino mintimis apie Lietu
vos politinį ir ekonominį gyvenimą. 

Valstybės vadovas pabrėžė, kad 
šiandien Lietuva yra naujoji ES ir 
vieningos rinkos narė, šios euro
pinės organizacijos bei Prancūzijos 
partnerė regione ir pasaulyje. 

Prezidento nuomone, Lietuvos, 
kaip ir kičų Baltijos valstybių, refor
mos buvo sklandžios ir greitos, su
kūrusios apie 6 proc. augančias eko
nomikas. 

„Būtent todėl armėnai , gruzi
nai, moldavai ir ukrainiečiai tikisi 
pasinaudoti mūsų patirtimi ir žengti 
mūsų nueitu keliu. Mes savo įgyta 
patirtimi galime dalytis ir šiandien", 
— sakė V. Adamkus. 

Prezidentas a tkre ipė dėmesį, 
kad Lietuvos sėkmę ir aktyvumą už
sienio politikoje lemia ne tik diplo
matiniai sugebėjimai, bet ir šalies 
ekonominis potencialas. 

„Lietuvos geografija leidžia 

mums naudotis tranzitinės valsty
bės privalumais, o mūsų verslinin
kams — sėkmingai plėtoti verslą ne 
tik Vakarų Europoje, bet ir Rytuose: 
Rusijoje, Ukrainoje, net Baltarusi
joje", — pastebėjo šalies vadovas. 

Kreipdamasis į prancūzų verslo 
bendruomenės narius, prezidentas 
sakė tikįs, kad Prancūzijos versli
ninkų investicijos ras naujų nišų 
Lietuvoje. 

„Žinodamas prancūzų verslo po
linkį investuoti euro zonos valstybė
se, neabejoju, kad Lietuva, įsivedusi 
eurą, taps jums dar patrauklesnė", 
— sakė prezidentas. 

Pagal investicijų apimtis Pran
cūzijos investicijos Lietuvoje užima 
tik 16 vietą. 

Penktadienį V. Adamkų taip pat 
priėmė Prancūzijos prezidentas 
Jaąues Chirac. 

Kaimiečiai neaps 
keliamo 

Vilnius, spalio 7 d. 'BNS) — 
Baltijos šalių oro erdvę saugančių 
naikintuvų keliamo triukšmo neap-
sikenčiantys Zoknių pašonėje esan
čio Šilėnų kaimo gyventojai dėl to 
žada kreiptis į NATO vadovybę. 

Maždaug 500 gyventojų turinčio 
kaimo sodybos prasideda tuoj už 
Zoknių karines oro bazės tvoros. 
Lėktuvų pakilimo takas driekiasi 
tiesiai virš Šilėnų. Nuo tada. kai 
praėjusių metų pavasarį čia atskrido 
pirmieji Baltijos šalių oro erdvę sau
gantys NATO naikintuvai, žmonės 
prarado ramybę net ir naktimis, rašo 
dienraštis „Lietuvos žinios". 

„Kai skrenda naikintuvai, tai 

ikentė naikintuvų 
t r iukšmo 

dreba langai ir skamba lentvnose su-
dėti indai, o kalbantieji nutyla, nes 
vis tiek nieko negirdėti", — sako Ši
lėnų kaimo bendruomenes pirminin
kė Raimunda Jurgauskienė. 

Dėl naikintuvų keliamo triukš
mo Šilėnų gyventojai jau kreipėsi į 
Šiaulių visuomenės sveikatos cen
trą, aplinkosaugininkus, savivaldos 
atstovus. Pirminiai triukšmo mata
vimo duomenys rodo, kad skrydžių 
metu jis beveik du kar tus viršija di
džiausią leistiną 55 decibelų normą. 

Tiesa, rajono valdžia pasirūpino 
Šilėnų pagrindine mokykla — čia 
buvo sudėti sandaresni plastikiniai 
langai. 

Nobelio taikos 
premija — 

TATENA i r jos 
vadovui 

V. Mart išauskas nuteistas ka lė t i 
taisos namuose. 

Bylos duomenimis . V. Marti
šauskas, būdamas Seimo nariu, nuo 
2004 metų liepos 17 d. iš Klaipėdos 
regiono aplinkos apsaugos departa
mento d i rektor iaus Kęstučio Si-
liausko tiesiogiai bei per tarpininką 
reikalavo 20,000 litų kyšio. 

Šiam sandoriui tarpininkavu
siam Albinui Gūžei teismas skyrė 3 
mėnesius laisvės atėmimo, tačiau 
bausmės vykdymą atidėjo. 

Manoma, kad buvęs Seimo na
rys reikalavo kyšio kaip paramos jo 
rinkimų kampanijai. 

Už kyšį V. Mart išauskas esą ža
dėjęs atsiimti savo skundą aplinkos 
ministrui Arūnui Kundrotui del K. 
Šiliausko sukelto incidento, kurio 
metu buvo sunkiai sužalotas žmo
gus. 

Virginijus Martišauskas 
Eltos nuotr. 

Klaipėda Vilnius , spalio 7 d. 
fS) — Klaipėdos apygardos teis

mas penktadieni kaltu dėl kyšio rei
kalavimo pripažino buvusį parla
mentarą Virginijų Martišauską ir 
nuteisė jį kalėti pusantrų metų pa-

Mohamed ElBaradei 
„Reuters" nuotr. 

Oslas, spalio 7 d. (AFP/BNS) — 
2005 metų Nobelio taikos premija 
penktadienį buvo paskirta Jungti
nių Tautų (JT) atominės energetikos 
priežiūros agentūrai (TATENA) ir 
jos generaliniam direktoriui, egip
tiečiui Mohamed ElBaradei, už pas
tangas kovojant su branduolinės 
ginkluotės platinimu, paskelbė No
belio komitetas. 

„Tarptautinė atominės energe
tikas agentūra ir jos vadovas buvo 
pagerbti už pastangas saugant, kad 
branduolinė energija nebūtų.naudo
jama kariniams tikslams, ir užtikri
nan t , kad branduoline energija 
taikiems tikslams būtų naudojama 
kuo saugesniu būdu", — sakoma 
pranešime. 

Komitetas pagyrė M. ElBaradei 
kaip „bebaimį priemonių, kuriomis 
siekiama N u k e l t a į 7 psl. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WVWV.DRAUGAS.ORC 
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Siame 
numeryje. 

Iš ateitininkų veiklos. 
Ar gresia nauja gripo 
epidemija. Daina, 
susitaikymas, stiprybė. 
Sielos ir kūno vienybė. 
Apgavysčių netrūksta . 
Mokslas, l i teratūra, 
menas. 
JAV LB Švietimo 
tarybos veiklos metai, 
VDU — 75-eri! 
Draugo fondo narių 
suvažiavimas. 
Mūsų šeimose. 
Čikagoje ir apylinkėse. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
M e d ž i a g ą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 6 0 6 2 9 • e-adresas: draugas@ateit is .org 

eJauiručiai 
v i suomenės vilti 

P
rasidėjus naujus mokslo metams Jaunučių ateitininkų sąjunga (JAS) 
pasirinko metinį veiklos šūkį: „ M e s visuomenės viltis!" Ateinantį savait
galį kuopų globėjos iš visos Amerikos rinksis Lemonte i globėjų sąskry

dį padiskutuoti, kaip geriau šią temą išvystyti savo kuopose. 

Čikagos Prano Dielininkaičio/Partizano Daumanto kuopa jau pradėjo 
savo veiklos metus susirinkimu tema „Aš". Anot JAS pirmininkės Laimos 
Aleksienės: „Galvojom, kad jaunučiai turi gerai save pažinti ir valdyti savo 
elgesį, jeigu nori teigiamai paveikti visuomenę". Kuopos nariai yra skatina
mi savo susirinkimus aprašyti spaudoje. Šį kartą jaunės pasakoja apie nese
niai Lemonte praėjusį susirinkimą ir obuoliavimo iškylą. 

« 

Spalio 2 dienos susirinkimas, Lemonte. 
Visi jaunučiai susirinko šv. Mi- niukai vaidino sceną kaip visi nori 

Čikagos obuoliautojai, jaunučių c o nė 
Q _ i " " ;uiius Kasn;ūnas \r Marius AieKsa 

šioms. Pirma būvi įneštos vėliavos, o 
tada įžygiavo uniformuoti kuopos 
nar ia i . Kunigas Gediminas Jan 
kauskas pakvietė visus vaikus prie 
altoriaus pasikalbėti. Jisai mums 
pasakojo kaip smiltelė smėlio pasi
daro dykuma, o t a smiltelė yra blogi 
darbai ar elgesys. Mums reikia pa
sistengti būti gerais! 

Po Mišių visi važiavome į Atei
tininkų namus \ susirinkimą, kurį 
pradėjo Laima Aleksienė ir Rasa 
Kasniūnienė vaidinimėliu. Tema — 
kaip būti mandagiu draugu. Ber-

daryti tik savo, niekas nenori žaisti 
kartu. Bet kai visi sutinka ir pasi
dalina, tada smagu visiems. 

Po to susiskirstėm į būrelius. 
Mano būrelis padarė sagas su savo 
vardais. Mes juos papuošėm ir ap
dengėme plast iku. Tada žaidėme 
žaidimą koks norėtum būti muziki
nis instrumentas ir kodėl. Aš pasi
rinkau būti pianinu. Buvo įdomu gir
dėti kas pasirinko kokį instrumentą 
ir kodėl. 

Sofia Mockaitytė 
5 skyriaus būrelis 

Obuoliavimo iškyla 

Indrė Biel 
Lankutė 

te ir Kriste 

Daumanto/Dieiininkaičio jaunųjų ateitininkų 
kuopos obuoliavimo iškyla įvyko rugsėjo 18 d. 
Garvvood Orchards, LaPorte, IN. Obuoliauti 
susirinko apie 80 jaunučių, vadovų, padėjėjų ir 
jų šeimos. Tą savaitgalį oras buvo labai gražus. 
Rinkome ne vien įvairių rūšių obuolius, bet ir 
moliūgus bei avietes. Ypač buvo smagu pasi
važinėti traktoriais, kurie ir paveždavo mūsų 
sunkius obuolių maišus. Buvo daug kalbų apie 
vieną obuolių rūšį — ,,Honey Crisp", kurios 
obuoliai yra ypač saldus ir sultingi. Po obuo
liavimo nuvažiavome į Lituanikos parką, 
Beverly Shores, IN, kur buvo gegužinė. Ten 
pavalgėm, vaikai parke žaidė ir tėvai pasidali
no obuolių pyragų receptais. Grįžus į Čikagą, 
baigėsi mūsų puiki smagi diena. 

Indrė Bielskutė 
6-7 skyriaus būrelis 

Studentų savaitgalis 
2005 spalio 14-16 d. 

Dainavoje 

Visi studentai kviečiami! 

Augustinas Idzelis kalbės apie 
savo knygą — „1941" 

Pašnekesiai ir diskusijos 

Vakaro programa: roko šokiai 

Užsiregistruokite pasiųsdami 
el-laiską: sas cv@yahoo.com ir 
pranešdami, kad planuojate 
dalyvaut i . 

Kaina: Užsiregistravusiems iki 
spalio 12 d. — 45 do l . Po spaiio 
12 d . — 55 dol . 

Visus studentus kviečia SAS-CV 

Studentai kviečiami atvykti penkta
dienio vakare, o jei neišeina, tada iki 
10 vai. šeštadienį ryte. Atvykę vėliau 
nebus priimami į stovyklą. 

dažnai skaitykite 
www.ateitis.org 

- cadėjėjai Algis Kasniūnas, Kristina 
DO sunkaus daroc ilsisi. 

Nuotrauka Dainos Čyvienės 

Ateitininkų šalpos fondo 
narių susirinkimas ir pokylis 

Ateit ininkų šalpos fondo narių 
suvažiavimas įvyks lapkričio 19 d. 
Atei t ininkų namuose, Lemonte. Po 
to — pokylis, Labai kviečiam visą 
atei t ininkišką visuomenę užsakyti 
s t a lus , skambinan t Pranute i Do-
manskienei , tel 708-246-0049. Bi
lietų k a i n a — 60 dol. asmeniui. 

Jaunučių obuoliavimo iškyloje, dalis 6-7 skyriaus 
Aleksaitė, Lija Siiiunaitė, Siga Kisieliūtė, antro 
Lagūnavičiūtė, Vija Kasniūnaitė ir Žara Kisieliūtė. 

b i i r ^ i i c Pi r i p r; i d i c i u o ' j r ° i i o i i r rp o * 

eiiėj: ieva Vizgirdaitė, 
eile) is k Kriste Lapkutė, Marija Zimkutė, Vilija 
Rita Kusieiiauskaitė, Laura Annarino, Vaiva 

Nuotrauka būrelio vadovės Dainos Čyvienės 
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MetamsS 120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

T!K ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metu $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
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redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
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• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 
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JAV LB XVII TARYBOS 
TREČIOJI SESIJA — V 

DAINA, SUSITAIKYMAS IR STIPRYBĖ 
VIENYBĖJE 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS paremti. 

Aštuntasis posėdis 
(sekmadienį) 

Šiame posėdyje buvo tęsiami 
tarybos komisijų nutarimų pristaty
mai, diskusijos ir tvirtinimai. Šio 
ryto nutar imai apėmė Socialinių 
reikalų, Finansų, Religinių reikalų, 
Kultūros reikalų, Sporto ir Jaunimo 
reikalų komisijas. Iš Finansų ko
misijos pranešimo sužinota, kad už 
Kultūros židinį New York mieste iš 
tėvų pranciškonų gauta 500,000 dol. 
40 proc. tos sumos tenka LB veiklai 
New York; 40 proc. tenka Lietuvių 
atletikos klubui, o likusieji 20 proc. 
bus nukreipti Maironio mokyklai. 

Gana kritiškai pasisakyta prieš 
išlaidžius jaunimo kongresus ir 
suvažiavimus. Sakyta, kad daromos 
ekstravagantiškos ir bereikalingos 
išlaidos turistinėms kelionėms. „Ga
lima daug išmokti ir atlikti, stovyk
laujant miškuose ar vasaros stovyk
lose, kaip daro skautai ir ateitinin-

Devintas i s p o s ė d i s 

Po pietų pertraukos Regina Na-
rušienė pristatė gausų būrį lietuvių 

; A \ '.-: Kanados VU Da inų šventės 
o rgan i zac i n i o k o m i t e t o p i rm in inkas 
dr. Audrius Poi ikait is i n f o r m u o j a sesi
jos dalyv ius apie įvyksiančią švente 
2006 m. liepos 2 d. Čikagoje. 

Gražinos Kriaučiūnienės nuotr. 

f ^ t ^ g r a f a s Prof. Vytautas Landsbergis (kairėje) ir f o t o g r 
likonų par t i jos veikėjas jonas Urbonas JAV L3 X3 

l i u o m e n įn inkąs, respub-

kai", — kažkas teigė. Algis Rugie
nius paminėjo dideles išlaidas pra
eityje. Jaunimo suvažiavimas Kent 
universitete kainavęs 140,000 dol. 
Kita proga ekskursija laivu Baltijos 
jūroje kainavusi 30.000 dol. Buvo 
teigiančių, kad jaunimo atvykimą į 
Čikagą skatina 2006 metų Dainų 
šventė ir tokias pastangas reikėtų 

XV;! Tarybos sesi joje De t ro i te . 

spaudos, radijo, televizijos atstovų 
— korespondentų, spaudos leidėjų 
valdybų bei tarybų pareigūnų. Štai 
tie paminėtieji: Antanas Paužuolis 
— „Lietuvių balsas", Romualdas 
Kriaučiūnas — „Draugas", Ligija 
Tautkuvienė — „Bičiulystė", Algis 
Zaparackas, — „Lietuviškų melodi
jų" radijo programa", Bronius Ab-

PANUTE B1NDOKIENE 

Ar gresia nauja 
gripo epidemija? 

Atvirumas, ypač žiniasklaido-
je, yra tikra dorybė. Tačiau 
a r visuomet būtina visiems 

viską žinoti? Ar tai nesukelia tam 
tikrų problemų ir net pavojų? Juo 
labiau šiais laikais, kai blogos 
•valios žmonės (ar juos vadintume 
teroristais , ar pasipelnymo sie
kiančiais vertelgomis) a t r anda 
priėjimų net prie labiausiai sau
gomų paslapčių. Jeigu vienas pa
tikimiausių marinų, keletą metų 
dirbęs Baltuosiuose rūmuose, kaip 
šiomis dienomis paaiškėjo, par
davinėjo slaptuosius prezidento ir 
vėliau viceprezidento dokumentus 
svetimai valstybei, kuo galima 
pasitikėti? 

Tokios mintys nejučiomis už
klysta, skaitant pranešimus (šios 
savaitės trečiadienio „Science and 
Nature" žurnale), kad Atlanta, GA, 
tyrimų laboratorijose mokslinin
kams pagaliau pavyko atgaivinti 
vadinamojo „ispaniškojo gripo" vi
rusą, kuris 1918 metais visoje pla
netoje užmušė apie 50 milijonų 
žmonių (Amerikoje daugiau kaip 
600,000)! Tvirtinama, kad tyrimai 
atliekami labai atsargiai ir nėra 
galimybių šį virusą netyčia išleisti 
iš laboratorijų. O jeigu taip ir atsi
tiktų, vargiai tiek daug žmonių su
sirgtų ir mirtų, nes per kone šimt
metį žmonija įsigijo nemažą imu
nitetą šio gripo virusams. 

Koks šių tyrimų tikslas? Tiki
ma, kad bus įmanoma susekti „is
paniškojo gripo" virusų silpnąsias 
vietas ir tuo pačiu būdu juos su
naikinti. Mat to paties viruso nau
jos atmainos vėl pasirodė pasauly
je, sukeldamos vadinamąjį paukš
čių gripą, kuriuo jau keletą kartų 
užsikrėtę ir žmonės. 

Kol kas užkrėtimai įvyko tik 
tarp sergančių paukščių 'daugiau
sia naminių) ir juos ar jų žalią 
mėsą palietusių žmonių. Pasaulinė 
sveikatos apsaugos organizacija 
yra įsitikinusi, kad ilgainiui viru
sas vėl pasikeis ir jau galės pereiti 
iš žmogaus į žmogų — be paukščių 
tarpininkavimo. Tuomet gali kilti 
naujos gripo epidemijos pavojus, 
kuriai žmonija nėra pasiruošusi. 
Paukščių gripas šiuo metu dau
giausia pasireiškia Azijos žemyne, 
bet jis gali lengvai persimesti ir į 
kitus kontinentus, pasinaudoda
mas migruojančių laukinių paukš
čių sparnais. 

Apie gripo epidemijas visuo
met pradedama daugiau kalbėti 
rudenį, kai atvėsta orai ir žmonės 
apskri tai dažniau suserga. Pra
ėjusią žiemą Amerikoje taip pat 
siautė epidemija, tik ne gripo, o 

baimės, kad ne visiems gyvento
jams, kur iems labiausiai pavojin
gas gripas, pakaks skiepų. Žmonės 
tiesiog galvotrūkčiais veržėsi ten, 
kur buvo paskelbta, kad galės pa
siskiepyti, o valdžia ieškojo skiepų 
ir užsienyje, nuolat perspėdama 
valstybės gyventojus: jeigu neturės 
progos pasiskiepyti, labai saugotis, 
kad neužsikrėstų gripu. 

Nepaisant tų baugių prana
šysčių, susirgimų buvo daug ma
žiau, kaip ki tais metais, nors skie
pų ne visiems užteko. Šiemet kol 
kas dar negirdėti apie raginimus 
skiepytis a r apie galimą pernykš
tės skiepų stokos pasikartojimą. 
Žinoma, vyresnio amžiaus, silpnos 
sveikatos žmonės ar maži vaikai 
turėtų pasiskiepyti. Tvirtiems ir 
sveikiems gripas nėra taip labai 
pavojingas. An t r a ver tus „ispa
niškasis gripas" nuvarė į kapus 
būtent sveikus ir jaunus žmones, 
maždaug t a rp 15 ir 34 metų am
žiaus (senesnieji pasakodavo, kad 
ir Lietuvoje tas gripas siautė 1918-
aisiais ir „žmonės krito, kaip mu
sės, tiesiog nespėdavo jų laidoti"). 

Atvykusieji į Ameriką po Ant
rojo pasaulinio karo arba šiame 
krašte gimusieji praėjusio šimt
mečio pirmojoje pusėje, be abejo 
prisimena dvi aštrias gripo epi
demijas — „azijietiškojo" 1957 m., 
nuvar ius io į kapus per 69,800 
žmonių, daugiausia vaikų ir se
nųjų; ta ip pat 1968 m. siautusio 
vadinamojo „Hong Kong" gripo, 
nuo kurio JAV mirė apie 33,800, 
daugiausia vyresnių kaip 65 m. 
amžiaus. 

Tad ne be reikalo dabar būgš
taujama, kad paukščių gripo viru
sas gali būti perduodamas ne tik iš 
paukščio į žmogų, bet ilgainiui iš 
vieno žmogaus kitam. Visos čia mi
nėtos epidemijos pradžią taip pat 
gavo paukščių ar naminių gyvulių 
organizme: įvykus virusų mutaci
jai, užkrėt imas jau vyko iš žmo
gaus į žmogų. Su naująja paukščių 
gripo a tmaina , prasidėjusia 1997 
m. Azijoje, to dar neatsitiko, tad 
yra laiko pasiruošti galimai epi
demijai. Kol kas nuo šio gripo mirė 
apie 100 asmenų, daugiausia jau
nų (kaip nuo „ispaniškojo") ir už
krė t imai neperžengė Azijos že
myno ribų. 

Tyr imai būt inai reikalingi . 
Reikia ieškoti naujų vais tų ar 
skiepų, kad vėl nekiltų gripo epi
demija pasauliniu mastu. Bet ar 
t ikrai laborator i jas gal ima ap
saugoti nuo pavojingų netikėtumų 
ir saugumo pažeidimų? 

JAV LB XVII Tarybos sesijos pertraukos m e t u p ro f Vytautą Landsberg į (dešinė
je) kalbina lietuviškos radijo valandėlės De t ro i t , M! , vedėjas h .Draugo ben
dradarbis Algis Zaparackas. Graž inos Kriaučiūnienės nuotr. 

rutis — „Amerikos lietuvis", Arvydas 
Reneckis — „Amerikos Lietuvių TV", 
Teresė Gečienė, JAV LB Phila
delphia radijo programa; Laurynas 
Micevičius „Amerikos lietuvis", Ma
rija Remienė, „Draugas", Kęstutis 
Miklas, ELTA atstovas. Nepaminėtų 
tarpe buvo spaudos bendradarbiai, 
visur besisukinėję su fotoaparatais 
— tai Jonas Urbonas, Gražina 
Kriaučiūniene, Eugenija Fedosejeva 
ir Sigita Šimkuvienė. 

Visiems buvo priminta, kad JAV 

LB organizacijos pavadinimas būtų 
rašomas teisingai. 

N u s t a t a n t būsimos JAV LB 
tarybos sesijos vietą į savo apylinkę 
kvietė Aušrelė Sakalaite (Lemont, 
IL) ir Teresė Gečienė (Philadelphia, 
PA). Buvo beveik neį t ikėt ina ir 
smagu, kad dar konkuruojama dėl 
šio svarbaus įvykio. Buvo nubalsuo
ta, kad kita tarybos pirmoji sesija 
įvyks Philadelphia, PA, 2006 metų 
rugsėjo 29, 30 ir spalio 1 d. 

N u k e l t a j 5 psi. 
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Ž
inome, kad krikščioniškoje pa
saulėžiūroje akcentuojama at
gailos ir vadinamųjų aps i 

marinimų dvasia. Kristus y ra pa
grasęs, kad tie, kurie nedarys a tgai 
los, visi pražus. Ta mintimi J i s y r a 
taip pat raginęs nebijoti tų, kur ie 
užmuša kūną, bet bijoti tų, kur ie 
gali kūną ir sielą pražudyti amžina i . 

Katalikų Bažnyčia turi metuose 
paskirtus laikotarpius, kur ie y r a 
pavesti atgailos dvasios i š ryšk i 
nimui. Advento ir Gavėnios m e t u 
Bažnyčia ragina susi laikyt i nuo 
triukšmingo gyvenimo, sk i r tomis 
dienomis susilaikyti nuo mėsos val
gymo ir taip toliau. Kyla k laus imas , 
kam* ir kokios prasmės tur i toks 
gyvenimo tvarkymas? Kodėl re i 
kalingi krikščioniškos pasaulėžiūros 
mintimi apsimarinimai, a tgai la ir 
atsisakymas nuo tų gyvenimo ap
raiškų, kurios žmogiškai prigimčiai 
labai patinka? 

Kai kas norėtų kr ikščionybę 
suvesti į apsimarinimus, a tga i las , 
nepaliekant vietos aukštajai dvasios 
kūrybai. Manicheizmo religinis są
jūdis, mokąs, kad kūnas ir visi jo 
polinkiai kilę iš aukščiausio blogio, 
nuo ketvirtojo šimtmečio eina a tgar 
siu per visą istoriją ir bando gau t i 
teisių krikščioniškoje pasaulėžiūro
je. 

Betgi visa žmogaus prigimtis , 
kūnas ir dvasia, yra Dievo kūr inys . 
Todėl nei dvasia, nei kūnas savąja 
prigimtimi nėra blogi. Žmogaus 
prigimtį sudaro du priešingi prada i 
— dvasia ir medžiaga. Tų pradų vei
kimas taip pat yra priešingas. Me
džiaga ir dvasia, sueidamos į žmo
giškos prigimties vienybę, re ikalau
ja sutarimo ir subordinacijos. Mes 

jaučiame, kad esame visą laiką tas 
pats ir vienas asmuo, bet veiksmais 
išeiname į dualizmą — kai kada 
esame gyvulinis žmogus ir kai kada 
dvasinis . . 

Šv. Povilas tvirtina, kad žmo
gaus sąnariuose yra du įstatymai, ir 
v ienas jų pr ieš tarauja dvasios 
įs ta tymui . Tokio nesutarimo tokioje 
tobuloje prigimtyje niekaip negali 
išaiškinti žmogiškoji išmintis. Tik iš 
apreiškimo žinome, kad prigimties 
harmoni ja y ra sugr iauta pirmojo 
žmogaus nuodėme. 

Atpirkimas pradinės harmoni
jos, ku r kūnas su savo polinkiais 
savaime būtų palenktas dvasiai bei 
jos dėsniams, neatstatė. Ta kūno ir 
dvasios nesanta ika palikta žmogui 
gyvenimo uždaviniu. J am yra skirta 
pačiam kovoti už prigimties tobuly
bę, kad taptų iš gyvulinio žmogaus 
dvasiniu žmogumi — krikščionišką
j a asmenybe. 

Visais laikais yra gyvos materi
al ist inės nuotaikos. Ypač devynio
liktasis šimtmetis sukėlė istorijoje 
didžiausią sąjūdį prieš dvasią. Jos 
buvimo negalėdamas paneigti, mo
dernusis žmogus, savo gyvenimu at
s i r ibodamas nuo Dievo, pradėjo 
neigti jos esmę'ir vertę. F. Nietzsche 
gyvuliškas prigimties funkcijas pas
ta tė aukščiau dvasios. Jo supratimu, 
dvasinė sąmonė, visos dorybės turi 
t a rnau t i t ik gyvuliškos prigimties 
tobulinimui — visa dvasios veikla 
tik priemonė išsimaitinimui. 

Mūsų laikų gyvatos filosofija 
(Lebensphilosophie) Nietzschės įta
koje, a t i t rūkusi religiškai nuo Dievo, 
bandė įpiršti žmogui mintį, kad jo 
prigimtyje dvasia yra didžiausias 
priešas. Liudvikas Klages skelbia, 
kad žmoguje vyksta nuolatinė kova 
ta rp gyvybės ir dvasios. Ta kova, jis 
sako, visada baigiasi gyvybės su-

K.:_r,. ar v storas Kimsens 
žiumi Jonu Pauliumi, II. 

Viii e s Ki e etą metų Vatikane susitikęs su popie-

naikinimu. Dvasia atėjusi ir užpuo
lusi prigimtį. Jo supratimu, ta dva
sia nėra asmeninė, tai tik dvasinė 
sąmonė, kuri naikina gyvybę. Todėl 
grįžimas į gyvulinę būklę, kur są
monė ir sąžinė nevargina savo 
priekaištais, šios nuasmenintos pa
saulėžiūros mintimi, yra žmogaus 
išgelbėjimas, bet išgelbėjimas tik 
t r u m p a m momentui, kuris turi 
baigtis. Todėl reikia gaudyti tokius 
momentus, nes jie daugiau nepa
sikartos. Si antikrikščioniška doktri
na, mums teoretiškai nepriimtina, 
dažnai vyksta mūsų gyvenime ir 
reiškiasi praktiniu materializmu. 
Blogio ir gėrio samprata praktiškai 
suvedama į tai, kas patinka ar ne
patinka. Betgi gyvuliniam žmogui 
gali patikti tai, kas yra labai bloga. 

Krikščioniškoje pasaulėžiūroje 

dvasia ir kūnas yra viena žmogaus 
prigimtis. Iš dvasios ateina, kad 
žmogus gyvena, jaučia, juda, mato ir 
myli. Šioje prigimties vienybėje betgi 
du pradai — medžiaga ir dvasia — 
nėra lygūs. Kūnas yra palenktas 
dvasiai, taigi ir jo veikimas turi būti 
dėl dvasios veikimo. Be dvasios nėra 
gyvybės žmoguje, bet ir be kūno nėra 
žmogaus. Žmogaus išsaugojimas yra 
teigiant visus jo pradus ir visus jo 
polinkius. Bet yra didelis menas su
rasti tokioje komplikuotoje prigimty
je tinkamą harmoniją. Tą harmoniją 
mato krikščionybė ten, kur dvasia 
tvarko visą žmogiškąją prigimtį. 
Atgaila ir apsimarinimai yra gyveni
mo pakeitimas ne kūno sunaiki
nimui, bet tik harmonijos atstaty
mui, kad kūnas tarnautų dvasiai, o 
dvasia Dievui. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476^2655; fax . 773-436-6906 

„FORECLOSURE" IR INTERNETE 
PASITAIKANČIOS APGAVYSTĖS 

Pirmiausia - apie „foreclosure" -
atėmimą nuosavybės naudoj imo 
teisės - apgavystės. „Foreclosure" 
įvyksta, kai del įvairių priežasčių 
nebeįstengiama užsimokėti banko 
paskolos ir kitų mokesčių. 

Vienas iš 25 JAV namų savi
ninkų kiekvienais metais sus idur ia 
su „foreclosure". Dešimtys t ū k s 
tančių tokių namų savininkų y ra 
apgaunami, prisidengiant gelbėtojo 
iš bėdos vardu. Siūloma paskola, kad 
išgelbėtų savininką nuo namo pra
radimo. Dažnai atvyksta gelbėtoju 
prisidengęs sukčius, siūlo, sakykim, 
10,000 dol. paskolą ir greit spaudžia 
rūpesčių prislėgtą namo savininką 
pasirašyti pakištą dokumentą. O jį 
pasirašius paaiškėja, ka d tai nebuvo 
paskola, bet sutikimas namą už tą 
sumą parduoti sukčiui. Būna da r ir 
taip: pasirašęs, neperskaitęs ir ne
įsigilinęs, ką pasirašo, savo pa ra šu 
atiduoda viską kas yra name. 

Dažniausiai nukenčia vyresnio 
amžiaus žmonės, nes jie labiausiai 
tokių sukčių yra atakuojami. Sukčiai 
apie „foreclosures" pasiskaito laik
raščiuose a r specialiuose skelbi
muose ir apgauna namo savininką 
suk las to ta i s dokumentais bei pa
žadais. Savininkas pasirašo, galvo
d a m a s , kad rado išeitį išgelbėti 
namą, o iš tikrųjų jį atiduoda suk
čiams. AARP (American Associa-
tion for Retired Persons) pataria 
asmenims stovintiems prieš „foreclo
sure", nedelsiant kreiptis į advokatą. 

Jei teisinė procedūra del „fore
closure" da r nebuvo pradėta, pa
t a r i a m a skambint i AARP Foun
dation Litigation telefonu 202-434-
2121 ir gauti reikalingą informaciją. 

Jei yra reikalinga paskola, pa
tarimą kreiptis į savo valstijos pro
kuroro įstaigą (Attorney General), 
kur sužinosi te apie pat ikimus 
skolintojus denders). 

Apgavystės vyksta ir Internete, 
pradedant e-paštu (e-mail) ir bai
giant ištuštinta banko sąskaitą. 

„Online" pilna apgavysčių, maž
daug 100 mln. dol. vertės kasmet. 
Vien tik teisėtvarkai praneštos 
apgavystės per paskutinius 2 metus 
siekia 22 mln. dol., kaip praneša 
National Consumers League (NCL). 
AARP irgi duoda patarimų, ką reik
tų daryti, kad neįkliūtų į sukčių pin
kles. O jei jie gudrūs, išnaudoja 
žmonių godumą lengvai tapti turtuo
liais. Yra tiesiog juokingai skam
bančių pasiūlymų, pvz., padėti 
perkelti iš Hong Kong didžiulį turtą 
ir už tą pagalbą prižadama stambi to 
turto dalis, prašant mokėti už tai 
mokesčius. 

Kitas apgavimo būdas yra 
„phishing", kai naudojami melagingi 
e-mail ir „Web sites", kad gautų 
asmeninę informaciją. Pvz., „e-
mail" gali pranešti, kad tai bankas, 
kredito kompanija, a r kokia didelė 
k rau tuvė prašo jūsų „patvirtinti 
duomenis apie Jūsų asmenį, prašant 
atsakyti įvairius klausimus, pvz., 
banko sąskaitos numeris, adresas, 
telefonas ir 1.1. 

Net iki 150 milijonų tokių „e-
mail" siunčiama kiekvieną dieną. 

Tarp tokių visų (e-mail) e-pašte 
yra laiškas iš Nigerijos, kur prašoma 
padėti pervesti paveldėtus milijonus 
iš to krašto į jūsų sąskaitą ir žadama 

15 proc. pelno nuo tų visų milijonų. 
Už tai prašomas banko sąskaitos 
numeris ir kita asmeniška informa
cija. Patikėjęs apgavikui, po kurio 
laiko gauna „dokumentą", kad 
viskas vyksta gerai, pervedant pini
gus. Paskutinę minutę pranešama, 
kad dar reikia užmokėti visokius 
mokesčius. Patikėjęs lengvai iš
tuština savo banko sąskaitą, mokė
damas „mokesčius" ir norėdamas 
gauti milijonus iš Nigerijos. 

Čia tik keletas pavyzdžių, jų yra 
daug ir įvairių. Kad apsisaugo
tumėte nuo tokių apgavysčių, AARP 
siūlo: 

1. Niekad nesutikti daryti per
vedimo (transaction), kuris reikalau
ja iš anksto pasiųsti pinigus, „money 
order", ar čekį. (Saugiausia ką nors 
perkant „online", mokėti kredito kor
tele, nes yra geresnės galimybės 
atgauti pinigus). 

2. Reikia būti atsargiems su 
„P.O. Box" adresu. Apgavikai dažnai 
tokį adresą naudoja savo sukčiavimo 
priedangai. 

3. Niekada nesutiki te daryti 
greito sprendimo, ypač kai esate 
įkyriai prašomas tai padaryti. 

4. Niekada nepriimkite loterijos 
laimėjimų, kurie reikalauja pinigų, 
užmokesčio už patarnavimą, ar 
reikalauja ką nors pirkti. 

(Pagal AARP kovo ir rugsėjo mė
nesinį mėnraščius - „AARP Bulletins") 

DRAUGAS informuoja, „DRAUGAS formuoja; „DRAUGAS: išeivijos ir Lietuvos jungtis; 
„DRAUGAS'' lietuvybės švyturys ir sargas! Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ? 
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Atkelta iš 3 psl. 
Audrius Polikaitis, JAV ir Ka

nados VII Dainų šventės organi
zacinio komiteto pirmininkas, vaiz
džiai ir sklandžiai pristatė dainų 
šventės planus. J i įvyks 2006 m. 
liepos 2 d. Chicago mieste. Pasku
tinė Dainų šventė įvyko 1991 m. 
taigi, prieš 15 metų. Iki šiol j au yra 
užsiregistravę 49 chorai. Iki rugsėjo 
pabaigos numatoma, kad dar kele
tas chorų gali užsiregistruoti, tuo 
viršijant kitose Dainų šventėse daly
vavusių chorų skaičių. 1979 metais 
dalyvavo 51 choras. 

Apie Dainų šventę galima ras t i 
informacijos lietuviškai www.da i -
n u s v e n t e . o r g a rba angl iškai 
www.l i thuanianforkfest .org Šios 
svetainės yra pagrindiniai informa
cijos šaltiniai. Kitų metų Dainų 
šventės šūkis yra „Atsiliepk daina!" 
Šventėje bus dainuojamos 39 dainos. 
Į keturių dainų dainavimą bus 
įtraukta visa publika. Tam bus pa
ruošti dideli ekranai su dainų žo
džiais. Dainų šventė vyks Universi-
ty of Illinois — Chicago paviljone, 
talpinančiame 4,500 žiūrovų. Pag
rindinis viešbutis bus miesto centre. 
Sutartinė viešbučio kaina yra 119 
dol. nakčiai. Paprastai kaina vienai 
nakčiai tame viešbutyje yra 260 dol. 
Už automobilio pastatymą viešbuty
je kainuos 24 dol. parai. Už poros 
kvartalų esančioje miestui priklau
sančioje automobilių pas t a tymo 
aikštelėje paros kaina yra 16 dol. 

Išlaidų sąmata yra 400,000 dol. 
J a u gauta paramos iš Lietuvių 
fondo. Iš Lietuvos bus gauta 10,000 

JAV LB XVII T; •s trečiosios sesijos dalyviai ir svečiai. 

dol. Illinois valstijos turizmo skyrius 
paramos dar nepaskyrė, nors jiems 
labai patiko prašymo apimtis. Bus 
surengtas aukų vajus. Bus renkami 
skelbimai Dainos šventės leidiniui. 
J a u paruošti suvenyriniai marški
nėliai. Juos čia galėjo pamatyti ir 
gaut i šios sesijos dalyviai. Šalia 
sėdėjusi žmona, išklausiusi praneši
mą, buvo užimponuota ir prasitarė, 
kad dabar būt inai turės į Dainų 
šventę vykti. 

Vaiva Vėbrai tė atsakinėjo į 
klausimus apie jos anksčiau skai
tytą pranešimą. Ji patikslino, kad po 
nepr iklausomybės atstatymo iš 
Lietuvos išvykusių skaičius, apy
tikriai yra 300,000, o ne 500,000, 

kaip pranešime buvo rašyta. 
Laurynas Misevičius pranešė 

apie sportinę veiklą ir pasidžiaugė 
Lietuvos krepšininkų laimėjimais. 

Per tris sesijos dienas buvo daug 
pasakyta, o kai kurie pasakymai 
vieną kitą suerzino, ar užgavo. Se
sijos pabaigoje, vienybės ir darnos 
vardan, buvo viešai atsiprašyta ir 
net visų akivaizdoje apsikabinta. Tai 
greitai neišdilsiantis vaizdas, kurių 
labai retai tematome. 

R. Narušienė išreiškė nuoširdžią 
padėką Liūdai Rugienienei ir jos 
organizaciniam komitetui. J i taip 
pat padėkojo JAV LB tarybos prezi
diumui — Gediminui Damašiui , 
Birutei Vindašienei, Birutei Vilu-

jono Urbono nuotrauka. 

tienei ir Jūratei Budrienei. Padėkojo 
advokatui Rimui Domanskiui už jo 
teisinę pagalbą sesijos metu. Paga
liau ir pati prezidiumo pirmininkė 
atsiprašė už suvažiavime padarytas 
klaidas ar kokius kitus nesusipra
timus. Taigi buvo atleista ir susi
taikyta. 

Pagal darbotvarkę, sesija turėjo 
baigtis 3 vai. po pietų. Penkias mi
nutes prieš trečią valandą visi sukilo 
ir iš širdies už t raukė populiarią 
dainą „Žemėj Lietuvos". Dainavo 
visi, o dainuodami rankomis susi
kabino ir kartu tarsi ąžuolai siūbavo. 
Tai dar vienas nepamirštamas mo
mentas iš šios sesijos. 

Paskut inė d iena Maskvoje 

LTžuot ėję į Tretjekovskaja meno galeriją, kurią 
J jau anksčiau buvome l ankę , n u t a r ė m e 

paskutinę dieną Maskvoje praleisti ne su grupe, 
bet tik mes dviese. Trumpai užsukome į GUM 
prekybos rūmus prie pat Raudonosios aikštės. 
Koks skirtumas nuo anų laikų! Silkių kvapo jau 
nebėra, senoviškos kasos mašinos ir skaitytuvai 
prapuolė, puošniose ištaigingose parduotuvėse su 
vardais kaip Este Lauder, Loreal, Pierre Cardin ir 
panašių, viskas kompiuterizuota, prekių gausybė, 
pardavėjai šypsosi ir net pirkėjai nenaudoja savo 
alkūnių. Nedaug laiko praleidome ir senoje Arbat 
gatvėje, kur, vardo suvilioti, užsukome užkąsti 
restorane vardu „Jolki Paiki". Senasis Arbat man 
šiek tiek priminė senąją Kauno Lukšio gatvę, kuri 
dabar vadinasi Šv. Gertrūdos. Ten sename antik
vare gimnazistai pigesne kaina pirkdavom mokslo 
vadovėlius. Taip bežioplinėjanti nu ta rėme pail
sėti, atsisėdome ant suoliuko netoli Kremliaus, ir 
žiūrim į praeinančius žmones, lyg patys būtume 
vietiniai. Po kiek laiko prie mūsų prieina kažkoks 
pilietis ir klausia manęs rusiškai . Nors ir su
pratau klausimą, bet tiksliai į jį a tsakyt i rusiškai 
būtų sunku. Manydamas, kad jis supras bent kiek 
vokiškai, atsakiau jam vokiškai. Jokios reakcijos. 
Pabandžiau angliškai, ir jis suprato. Pradėjom 
kalbėti. Po kelių minučių aš jo paklausiau, iš kur 
jis būsiąs, o jis: „Kansas City, USA!" 

Paliekame Raudonąją aikštę, k u r net prie Le
nino mauzoliejaus nematyti anksčiau įprastų ilgų 
eilių, praeiname pro Rusijos istorijos muziejų (ak, 
kaip gaila, to laiko taip nėra), me tame žvilgsnį 
link Bolšoj teatro, ir įžengiame į tur t ingą parduo
tuvėmis Tverskaja gatvę, anksčiau vadintą Gorkij 
gatve. Tie gatvių pavadinimų pakeitimai! Nejaugi 
ir šis žymus rašytojas jau nebe „choroš"? Supran
tu, kad buvęs Kalinin prospektas pasikeitė į Vozd-
viženka gatvę, bet Gorkij? M. I. Kalinin (1875— 
1946), gimęs Tver (vėliau Kalinin) mieste, buvo 
Aukščiausiojo sovietų prezidiumo pirmininkas, o 
tai reiškia valstybės galvą nors kraštą iš tikro 
valdė Stalin. Štai, kad ir A. I. Herzen (1812— 
1870) vienas ankstyviausių rusų revoliucionierių 
— teoretikų. Jo vardo gatvė dabar vadinasi Ni-
kitskaja. Net ir Bolšaja gatvė, einanti pro pat 
Bolšoj teatrą, pervadinta į Puškinskaja. Matyt, 
rusai Puškin dar labiau pamilo, negu anksčiau 
mylėjo. 

TRYS BUVUSIOS 
RUSIJOS SOSTINĖS 

ALEKSAS VITKUS 
Nr. 25 

Taigi, grįžtame į pirkėjų rojų — Tverskaja 
gatvę. Nauji pastatai, naujos modernios užsie
nietiškų motyvų krautuvės ir salonai. Visur pilna 
nerusiškų pavadinimų ir ne kirilicos raidžių. 
Laimė, kad mano žmonai pirkimo karštis atslūgo, 
nes ir ji žino, kad dar reikės „kraustytis" į Kijev, o 
po to planuojam dar ir į Lietuvą užsukti. Kurgi 
vežiosi visus tuos pirkinius! Nuskubame, bet da
bar j au požeminiu traukiniu, į prie Maskvos upės 
stovinčią Kristaus Išganytojo soborą. 

Tai turėjo būti didžiausia Maskvos bažnyčia, 
statyta tuojau po pergalės prieš Napoleoną. 

Statyba vyko labai palengva ir bažnyčia buvo pa
šventinta tik 1889 m. Nepaprastai aukšta, per 100 
metrų aukščio, su 75,000 kv. pėdų ploto, talpinan
ti 10,000 maldininkų. 1931 m. Stalin įsakymu su
sprogdinta. Didysis vadas mat panorėjo toje gana 
gražioje ir dominuojančioje aukštoje vietoje pas
tatyti kokį nors didžiulį paminklą komunizmo 
garbei. Bet viskas nevyko ta ip greitai, kaip buvo 
numatyta . Stalin pradėjo statyti Maskvos garsųjį 
požeminių traukinių tinklą — met
ro, o išsprogdintos bažnyčios vietoje 
atsirado maskviečiams patenkinti 
tik platus plaukymo baseinas (pla-
veatelnij bassein). 

Po 1990 metų politinių pasikei
timų tikintieji pradėjo rinkti aukas 
bažnyčiai atstatyti, ir jau 2000 me
tų sausį ji buvo pašventinta kas
dieniam naudojimui. Naujai išau
gusi bažnyčia lygiai tokių pačių 
išmatavimų, kaip senoji, tik, aišku, 
statybinės medžiagos jau kitokios. 
Kai apžiūrinėjome jos puošnų vidų, 
radome, kad kai kurios freskos ir 
ikonos jau buvo taisomos. 

Viešbutyje šį vakarą stebėjau 
labai įdomią programą apie rusų 
emigrantus po 1917 metų revoliuci-

du milijonus, ir jie daugiausia „nusėdo" Paryžiuje, 
Berlyne, Prahoje. Čia jie net savo universitetą bu
vo įsteigę. Žiūrėjau, ir galvojau, kad beveik dau
giau kaip 30 metų vėliau ir mes, II pasaulinio 
karo emigrantai, darėme tas pačias klaidas, kaip 
ir caro baltieji rusai. Kodėl nepasimokėme iš jų 
klaidų? 

Lietuvaitė va ldė Rusiją 

Liko Maskvoje daug neapžiūrėtų vietų, o ypač 
gailėjaus neaplankęs istorinio Kolomenskoje 

muziejaus, maždaug 10 mylių į vakarus nuo Mask
vos. Jis, nors ir netiesiogiai, rišasi su Lietuvos is
torija. Ten XVI šimtmetyje buvo pastatyta ne
didelė, bet aukšta, 62 metrų aukščio cerkvė, dė
kojant Dievui, kad carui Vasilij III (1479—1533^ 
pagaliau gimė sūnus, kuris turėjo paveldėti caro 
sostą. Kai Vasilij ir jo pirma žmona Salomonia 
Saburova per ilgus metus nesulaukė įpėdinių, jis 
su ja išsiskyrė ir išsiuntė ją į Suzdal vienuolyną. 
Caras savo antrąja žmona pasirinko Eleną Glins-
kąją, Lietuvos kunigaikščio Vasilij Glinskio duk
terį. Pats Glinskis buvo kilęs iš senos Kaributų 
giminės, kilusios iš didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Algirdo ir jo antrosis žmonos Julijonos. 

Rusai jos nemėgo, nes ji buvo užsienietė, ir 
dar lietuvaitė. Ir tik po ketverių metų, 1530.08.25, 
Elena pagimdė sūnų Ivan, kuris vėliau tapo Ru
sijos istorijoje gerai žinomu Jonu IV — Rūsčiuoju 
fIvan Groznyj: Bus daugiau. 

jos. Pasirodo, kad jų buvo net apie Djr|<tį 
Mandrogi krautuvėlėje mano žmona Danguolė svarsto, kuria lėlę 

http://www.dai-
http://nusvente.org
http://www.lithuanianforkfest.org
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Emalio meno bienalėje — kuriniai 
iš artimų ir tolimų šalių 

A. Zuokas smogė „maištininkams / / 

Menotyrininkė Jurgita Ludavičienė sveikina emalio meno bienalės parodos nu
galėtoją dailininką Tadą Deksnį. GediminoBartuškos ELTA - . T 

Vilnius, spalio 6 d. (ELTA) — 
Sostinės Auksakalių gildijos galeri
joje „Meno niša" atidaryta tarptau
tinė emalio meno bienalės paroda. 

Ekspozicijoje savo darbus prista
to dešimt menininkų iš Lietuvos, 
penki dailininkai iš Ispanijos, trys 
kūrėjai iš Estijos, du menininkai iš 
Japonijos, taip pat iš Indijos, Rusi
jos, Latvijos. 

Parodos, skirtos Auksakalių gil
dijos 510 metų ir galerijos „Meno ni
ša" gimtadieniui, atidarymo proga 
buvo įteiktos premijos geriausių dar

bų autoriams. 
Trejus metus veikiančioje Vil

niaus auksakalių gildijos galerijoje 
„Meno niša" eksponuojama tapyba, 
grafika, skulptūra, o svarbiausia jos 
veiklos sritis yra juvelyrika, ypač 
meninis emalis. 

Emalio technika, kai kieta stik-
liška, dažniausiai balta arba kitų 
spalvų mase, ka i t i nan t aukštoje 
temperatūroje, dengiami metalo dir
biniai, naudota Romos imperijoje ir 
klestėjusi viduramžiais, ypač išgar
sėjo XIX a. 

Gyventojai: padėtis šalyje blogėja 
Vilnius, spalio 7 d. i BNS) — 

Lietuvos-Didžiosios Britanijos rin
kos ir viešosios nuomones tyrimų 
kompanijos „Baltijos tyrimai" duo
menimis, rugsėjo mėnesį daugiau 
nei pusė — 55 proc. — Lietuvos gy
ventojų manė, kad reikalai Lietuvoje 
iš esmės krypsta į blogąją pusę. Ma
žesnė dalis — 44 proc. — responden
tų atsakė, kad, jų nuomone, padėtis 
šalyje pastaruoju metu gerėja. 

Per mėnesį nuo rugpjūčio ap
klausos pesimistų padaugėjo 11 pro
centinių punktu. Panašūs vertini

mai buvo gauti ir liepos mėnesį. 
Palyginti su situacija prieš me

tus, tada Lietuvos gyventojų vertini
mai buvo priešingi — 63 proc. padėtį 
šalyje vertino teigiamai ir tik trečda
lis — 35 proc. — neigiamai. 

Didžiausi pesimistai, rugsėjo 16-
22 dienomis atliktos apklausos duo
menimis, yra bedarbiai. 68 proc. jų 
mano, kad reikalai krypsta į blogąją 
pusę. Panašiai teigė ir darbininkai 
bei pensininkai, t. y. tos gyventojų 
grupes, kurių šeimos pajamos per 
mėnesį mažesnes nei vidutinės. 

* P i rmose d r a u g i š k o s e r u n g 
tynėse Ispanijoje Vi ln iaus „Lie
tuvos r y t a s " patyrė pralaimė
jimą. LKL vicečempionai 93:96 nusi
leido savo aikštėje žaidusiai Alicante 
„Etosą" komandai. Nuo rungtynių 
pradžios vilniečiams nesisekė stab
dyti „Etosą" žaidėjo Alain Digbeu, 
kuris per pirmąjį ketvirtį pelnė 11 
taškų. Visgi pabėgti šeimininkams į 
priekį nepavyko, kadangi sėkmingai 
į varžovo žaidimą atsake Harry Mu-
jezinovič, per pirmąsias 10 minučių 
surinkęs 7 taškus. Kur kas sėkmin
gesnė „Lietuvos rytui" buvo antrojo 
kėlinio pradžia. Varžovus gynyboje 
„uždusinę" vilniečiai per 7 minutes 
praleido 7 taškus ir įgijo didžiausią 
persvarą - 40:27. Tačiau pranašumo 
„Lietuvos rytui" išlaikyti iki rungty
nių pabaigos nepavyko 

* P a s k u t i n i o s i o m s d v e j o m s 
2006 metų pasaul io futbolo čem
p i o n a t o a t r a n k o s r u n g t y n ė m s 
besirengiančios Lietuvos rinktines 
vyriausiasis t reneris Algimantas 
I/.ubinskas apgailestavo, kad jo va
dovaujamai komandai nepavyko pa
siekti užsibrėžto tikslo, tačiau pasi
džiaugė, jog pasisekė suburti kolek-
ryvą. galintį kovoti su kiekvienu var-

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) — 
Opozicinės Liberalų ir centro sąjun
gos (LiCS) valdyba pašalino iš parti
jos gretų penkis Liberalų ir centro 
frakcijos Seime narius, oponavusius 
partijos vadovui, Vilniaus merui Ar
tūrui Zuokui ir jo aplinkai. 

Iš LiCS gretų pašalinti Eligijus 
Mačiulis, Gintaras Steponavičius, 
Algis Kašėta, Dalia Teišerskytė ir 
Audrius Endzinas. Dviems liberal-
centristams— Raimundui Palaičiui 
:r Jonu: Cekuoimi — pareikšti įspė-

Partijos valdyba savo sprendimą 
grindė partinės Etikos komisijos re-
komer.dacija ir sprendimu negalio
jančiais pripažinti prieš porą savai
čių vykusius liberalcentristų frakci
jos seniūno rinkimus, po kurių A. 
Zuokui lojalų Algį Čapliką pakeitė 
Algis Kašėta. 

Liberalcentristų „maištininkų" 
vadovas E. Masiulis valdybos spren
dimą šalinti LiCS vadovo oponentus 
partijoje pavadino A.Zuoko „silpnu
mo požymiu". 

„Mano supratimu, tai yra klai
da. Čia yra A. Zuoko silpnumo požy
mis, kad žmones, kurie turi kitą nuo
monę partijoje, bet kokiais būdais 
stengiamasi iš tos partijos išbrukti. 
Žmonės mus į Seimą išrinko tam, 

žovu. „Norėjome daug. Išsikėleme 
aukštus uždavinius. Tačiau nepavy
ko, — sakė A. Liubinskas. — Tiki
mės, kad pasiseks kitame atrankos 
varžybų cikle". Rinktinės treneris 
pažymėjo, jog komandos nariams la
bai t rūksta žaidimo patirties. 

* Ispanijoje tęs ias i ITF seri
jo s „BCN-KIA** moterų ten i so 
turnyras , kur io prizų fondą su
daro 75,000 JAV dolerių. Dvejetų 
varžybų ketvirtfinalyje Lina Stan-
čiūtė poroje su ispane Paulą Garcia 
6:4, 2:6, 1:6 nusileido vengrės Kyra 
Nagy bei itales Romina Oprandi 
duetui ir nepateko į pusfinalį. L. 
Stančiūtė vienetų varžybose pirmojo 
rato susitikimą 5:7, 3:6 pralaimėjo 
argentinietei Natal ia Gussoni bei 
pasitraukė iš tolesnės kovos. 

* Pirmąjį pralaimėjimą an
t ros io se 2005-2006 metų NHL 
č e m p i o n a t o rungtynėse patyrė 
N e w York „Rangers" komanda su 
Dariumi Kasparaičiu. „Rangers" le
do ritulininkai namuose 3:4 po pra
tęsimo nusileido Montreal „Cana-
diens" komandai, kuri iškovojo an
trąją pergalę. 18 minučių 11 sekun
džių žaidęs gynėjas iš Lietuvos tris 
kar tus smūgiavo į varžovų vartus. 

kad a t s tovautume liberaliai ideologi
jai, o ne A. Zuoko interesams", — sa
kė E. Masiul is . 

P a s a k E. Masiulio, pašalinus iš 
partijos gre tų penkis LiCS Seime 
atstovavusius parlamentarus, parti
jai buvo parašytas mirties nuospren
dis. 

„AL. Zuokas, darydamas tokias 
klaidas, nepalieka perspektyvų šitai 
partijai tol iau veikti Lietuvos politi
nėje erdvėje", — sakė E.Masiulis. 

Tuo t a r p u partijos vadovas A. 
Zuokas tvirt ino, jog penki „maišti
ninkai" part i jai nėra didelis praradi
mas. 

„Tai nė ra didelė dalis asmenų. 
Jie savo veiksmais įrodė, kad galbūt 
nelaiko savęs partijos nariais", — 
sakė A. Zuokas. 

Paša l inus iš partijos „pervers
mininkus", Seimo frakcijos kėdėje A. 
Zuokui lojalų A. Čapliką pakeitusius 
A. Kašėta , parlamentinę frakciją nu
spręsta reorganizuoti. 

Seimo Liberalų ir centro frakcija 
bus reorganizuojama į LiCS frakciją. 

Part i jos vadovas neprognozavo, 
kiek par lamenta rų po reorganizaci
jos pr ik lausys LiCS frakcijai. 

Je i po reorganizacijos frakcijoje 
liks t ik A. Zuokui lojalūs parlamen
tarai , ją sudarys 9 nariai. 

V. Petkevičius: aš vis t iek rašysiu 
Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) — 

Besibaigiančioje „Durnių laivo" by
loje teismas išklausė Vytauto Petke
vičiaus paskutinį žodį. 

„Kokį sprendimą jūs nepriimtu
mėt, aš vis tiek rašysiu. Nieko kito 
geriau daryti nemoku. Tai gamtos 
dovana", — teisėjams sakė rašyto
jas. 

Penktadienį Vilniaus 1-osios 
apylinkės teisme išklausytas šmeiž
tu kaltinamo rašvtojo V. Petkevi-
čiaus paskutinis žodis. Beveik va
landą skaitytoje kalboje kaltinama
sis kalbėjo apie grožinės literatūros 
ir kanceliarinės kalbos skirtumus, 
tvirtino esąs teisiamas už nuomonę 
ir neigė knygoje ,,Durnių laivas" pa
teikęs kokių nors tikrovės neatitin
kančių faktų. 

„Už ką esu teisiamas? Už tai, 
kad paminėjau Landsbergių pavar
dę9 Ar už tai, kad remdamasis gau
sia literatūra padariau išvadą, jog 
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis 
bendradarbiavo su rusų žvalgyba9" 
— retoriškai klausė jis. 

Bylą iškėlusį ir nukentėjusiuoju 
joje laikomą europarlamentarą Vy
tautą Landsbergį rašytojas kritika
vo itin aštriai. „Vytautą Landsbergį 
pažįstu nuo gimnazijos laikų. Kur 
pasirodydavo tas vaikis, prasidėda
vo melas, intrigos ir įskundimai", — 
tvirtino V. Petkevičius. J is taip pat 
nurodė, kad V. Landsbergis pats iš
sižadėjo savo tėvo įstodamas j kom
jaunimą, o dabar esą gina jį „lyg 
Stalingrado apkasuose". 

Nuo kaltinamojo rašytojo kliuvo 
ir kaltinimą palaikiusiam prokuro
rui bei jo vadovams. „Nesuprantu 
prokuroro vadovybės. Jie mane pasi
kvietė, pavaišino, paprašė autogra
fo, o paskui nusprendė mane už tai 
nubausti", — piktinosi „Durnių lai
vo" autorius. Jis primine kaltinto
jams, kad knyga sulaukė didžiulio 
skaitytojų susidomėjimo, kuris, ra
šytojo nuomone, esąs visuomenes 
palankumo jo atžvilgiu išraiška. 
„Nejaugi prokuratūrai tautos valia 
yra nulis? Tai primena neobolševiz-
mą", — sakė V. Petkevičius. 

Vytautas Petkevičius 
Valdo Kopūsto ^ELTA) nuotr. 

Ikiteisminį tyrimą byloje 2003 
metų spalio 17 d. pagal V. Lands
bergio ir jo brolio Gabrieliaus Žem
kalnio pareiškimą pradėjo Genera
linė prokura tūra . 

Pareiškime teigta, kad V. Pet
kevičius knygoje „Durnių laivas" pa
skelbė, pareiškėjų tvirtinimu, ke
turis šmeižikiškus teiginius apie jų 
mirusį tėvą V. Landsbergį-Žemkalnį. 
Buvo tvir t inama, kad knygos auto
rius „sąmoningai šmeižia jų tėvą, jo 
garbingą vardą, daro didelę mora
linę žalą šmeižiamojo vaikams ir jų 
šeimų nariams". 

2004 m. gegužę Generalinė pro
ku ra tū ra užbaigė tyrimą ir apkalti
no V. Petkevičių šmeižimu. Tyrimo 
duomenimis, V Petkevičius tyčia ap
šmeižė mirusį asmenį, paskleisda
mas melagingus , neati t inkančius 
tikrovės, prasimanytus ir žeminan
čius V. Landsbergį-Žemkalnį teigi
nius knygoje ..Durnių laivas", kurią 
leidykla „Politika" išleido 2003 m. 

V. Petkevičių, parašiusį priešta
ringai vert inamą „bestselerį" „Dur
nių laivas", 2004 m. vasarį viešu pa
reiškimu pasmerkė Lietuvos rašy
tojų sąjungos valdyba. Valdybos po
žiūriu, ši knyga prasilenkia su Vi
suomenės informavimo įstatyme 
į tvir t intais pagarbos žmogui princi
pais ir Lietuvos Konstitucija. 

Išklausius kaltinamojo žodį by
los nagrinėjimas buvo užbaigtas ir 
te ismas išėjo pasitarti . Nuosprendį 
numatoma skelbti spalio 10 dieną. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Nobelio taikos 
premija — 

TATENA ir jos 
vadovui 

Atkelta iš 1 psl . 
sustiprinti kovą su branduol inės 
ginkluotės platinimu, gynėją". 

„Tai diena, kuria aš labiausiai 
didžiuojuosi per visą savo karjerą 
TATENA. Niekada nemaniau, kad 
sulauksime tokios dienos. Neįtikėti
nai didžiuojuosi šia premija ir esu 
labai laiminga", — sake TATENA 
atstovė spaudai Melissa Fleming. 

,,Netveriu džiaugsmu ir taip juo 
didžiuojuosi. Manau , kad t ik ra i 
gerai, jog buvo atkreiptas dėmesys į 
vieną baisiausių dalykų, kurie gali 
grėsti žmonijai", — televizijai CNN 
sakė M. ElBaradei žmona Aida El-
Baradei. 

Pastaraisiais metais ši J T agen
tūra ir jos vadovas atliko svarbų 
vaidmenį kebliose derybose su I ranu 
ir Siaurės Korėja, per kurias bran
duolinių ginklų platinimo keliamas 
pavojus atsidūrė tarptautinės ben
drijos dėmesio centre. 

Norvegijos Nobelio komi te tas 
šių metų taikos premijos laurea tus 
išrinko iš rekordiškai ilgo — 199 
kandidatų — sąrašo. 

Vis dėlto šiemet, kai minimos 
60-osios Japonijos miestų Hiroshi-
ma ir Nagasaki bombardavimo ato
minėmis bombomis metinės, TATE
NA ir jos vadovas buvo vieni realiau
sių pretendentų laimėti šį prestižinį 
apdovanojimą. 

M. ElBaradei ypač išgarsėjo 
2003 metų JAV vadovaujamo įsiver
žimo į Iraką išvakarėse išreikšda
mas abejonių, ar jame iš tiesų yra, 
kaip teigė JAV ir Didžioji Britanija, 
masinio naikinimo ginklų. 

Nepaisydamas to, kad buvo lai
komas vienu realiausių kandidatų 
gauti šią premiją, M. ElBaradei tei
gė buvęs t ikras , kad jos nelaimės, 
nes iš Nobelio komiteto nesulaukė 
skambučio, kuriuo t radic iškai iš 
anksto pranešama apie pergalę. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Sąjunga cES) paragino 

naująjį Ukrainos ministrą pirmi
ninką liautis kalbėjus apie prisijun
gimą prie bendrijos ir visą dėmesį 
skirti politikos ir ekonomikos refor
moms, kad šalis labiau priartėtų 
prie Europos. Europos Komisijos 
prezidentas Jose Manuel Barroso tai 
tiesiai ir draugiškai pasakė naujam 
Ukrainos premjerui Jurij Jechanu-
rov per jo pirmąjį vizitą į Briuselį. J. 
Jechanurov siekia užsitikrinti pa
ramą Ukrainos siekiui prisijungti 
prie ES ir įstoti į Pasaulinę prekybos 
organizaciją (PPO>. „Mūsų durys te
bėra atviros. Ukrainos ateitis — tai 
Europa. Tačiau geriausia yra ne 
nuolatinės derybos dėl narystės, o 
pasiekti konkretūs rezultatai", — sa
ke J. M. Barroso. , 

LONDONAS 
Ketvirtadienį persekiojamas po

licijos žuvo vyras, kuris, kaip įtaria
ma, mėgino įsilaužti ir apiplėšti Lon
dono centre esantį prestižinį juvely
rinių dirbinių saloną „Tiffany". Į sa
loną įžūliai mėginta įsilaužti 1 vai. 
35 min. nakties vietos laiku — minė
tasis vyras drauge su nusikaltimo 
bendrininkais visureigiu rėžėsi į vie
ną iš parduotuvės vitrinų. Nusikal
tėlius policininkai persekiojo auto
mobiliu be skiriamųjų ženklų. Gavus 
informacijos, kad miesto centre ren
giamas dar vienas staigus apiplėši
mas, nusikaltėlių pasaloje prie pra
bangios parduotuvės tykojo civiliais 
drabužiais vilkintys pareigūnai. Vie
nam įtariamųjų pasprukus automo
biliu, dviem — motociklu ir dviem — 
mopedu, policija pradėjo gaudynes. 
Pirmajai policijos mašinai bėglių 
sustabdyti nepavyko, tačiau antroji 
juos partrenkė. 

PARYŽIUS 
Kas aštuntas Prancūzijos gyven

tojas nemoka skaityti ir rašyti, rodo 
į statistikos tarnybos INSEE pa
skelbto tyrimo rezultatai. Tarp as
menų, mokyklą lankiusių Prancūzi
joje, analfabetų skaičius siekia 9 pro

centus, pažymima tyrime, kurio me
tu buvo apklausta net 10,000 pran
cūzų. Pažymėtina, kad nemažai ne
raštingų asmenų nesugebėjo suvokti 
savo padėties sunkumo, kiti iš gėdos 
bandė nuslėpti savo nemokšiškumą. 
Iš viso skaityti ir rašyt i nemoka 14 
proc. vyrų ir 11 proc. moterų. Tačiau 
skaičiuoti nemoka 11 proc. vyrų ir 
net 16 proc. moterų. J a u n i m a s yra 
geriau išsilavinęs nei senoji karta. 
Tik 7 proc. asmenų iki 30 metų yra 
neraštingi, o tarp 60-65 metų am
žiaus žmonių šis skaičius siekia net 
22 procentus. 

TALINAS 
Maskvos ir visos Rusijos patriar

chas Aleksij II, prieš dvejus metus 
Estijos prezidento Arnold Ruutel ap
dovanotas pirmojo laipsnio „Marijos 
žemės kryžiumi", praei ty je buvo 
KGB bendradarbis, rašoma istoriko 
Indrek Jurj sudarytame rinkinyje. 
Kaip informuoja la ikraš t i s „Eesti 
Paevaleht", rinkinyje „Ataskai tos 
apie Valstybės saugumo komiteto 
• KGB) antrojo ir ketvirtojo skyrių 
veiklą 1958 metais" pate ik iama me
džiagos ir apie agentą „Drozdov" — 
Aleksij Ridiger. Iš medžiagos galima 
daryti išvadą, kad A. Ridiger tapo 
vyskupu^Estijoj e padedant KGB. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Pentagon pranešė, kad turi laiš

ką, kurį rašo ant ras is pagal svarbą 
„ai Qaeda" vadeiva Ayman al-Zawa-
hri Irako teroristų vadovui. A. al-Za-
wahri, kuris laikomas Osama bin 
Laden pavaduotoju, laišką parašė iš 
Jordanijos kilusiam teroristui Abu 
Musab al-Zarqawi, vadovaujančiam 
„ai Qaeda" padaliniui I rake ir ka
riaujančiam su JAV ir Irako pajėgo
mis. Laiške A. ai Zavvahri pabrėžia, 
kad sukilėliai Irake turė tų vengti 
rengti išpuolius prieš mečetes ar žu
dyti įkaitus, nes tai gali sumažinti 
musulmonų masių paramą teroris
tams. Visą laiško tekstą Pentagon iš
platinti atsisakė. Laiške taip pat 
kalbama apie ket inimus sukurt i is-
iamistmę valstybę Irake. 

Po prezidento 
rinkimų Lenkija 

greičiausiai 
pasuks Į dešinę 

Vilnius, spalio 7 d. (ELTA) — 
Visuomenės nuomonės apklausos ro
do, kad Lenkijos prezidento rinkimų 
kampanijai prieš* sekmadienį vyk
siantį balsavimą įžengus į paskutinę 
stadiją, atotrūkis tarp kandidatų, 
kuriuos iškėlusios dvi partijos vei
kiausiai formuos naująją koalicinę 
šalies vyriausybę, yra labai menkas. 

Anot apklausų, už centro deši
nės pakraipos Pilietinės platformos 
(PO) iškeltą Donald Tusk ketina bal
suoti 40 proc , o už konservatorių 
partijos „Įstatymas ir teisingumas" 
(PiS) kandidatą Lech Kaczynski — 
35 proc. rinkėjų. 

Kadangi praėjusį mėnesį vyku
siuose parlamento rinkimuose abi 
šios partijos surinko daugiausia bal
sų, tai patvirtina, jog buvusių komu
nistų valdyta šalis ryžtingai krypsta 
į dešinę. 

48 metų D. Tųsk rinkėjams buvo 
pris tatomas kaip jaunas, dinamiš
kas kandidatas ir talentingas dery
b in inkas , vadovaujantis liberalią 
ekonomiką propaguojančiai partijai. 

Aštuoneriais metais už D. Tusk 
vyresnis L. Kaczynski, Varšuvos me
ras , kar tu su broliu Jaroslavv įkūręs 
„PiS", rinkimų kampanijos metu pa
brėžė savo politinę patirtį ir korupci
jos skandalų nesuteptą karjerą. 

Analitikai prognozuoja, kad jei
gu sekmadienį vyksiančiame pirma
jame rinkimų rate niekas nelaimės 
absoliučios daugumos, po dviejų sa
vaičių lemiamame antrajame rin
kimų rate susigrums D. Tusk ir L. 
Kaczynski. 

Parlamento rinkimuose pirmąją 
ir antrąją vietas nedideliu skirtumu 
laimėjus „PiS" bei PO, partijos de
rasi dėl koalicinės vyriausybės for
mavimo, tad prezidento r inkimų 
kampanija vyksta ramiai. Derybų 
pradžią aptemdė tik keblumai, ku
riuos sukėlė „PiS" pasiūlytas kandi
datas į ministrus pirmininkus. Mat 
realiausiu kandidatu į premjerus 
buvo laikomas partijos vadovas Ja
roslave Kaczynski, tačiau vietoj sa
vęs į šį postą jis pasiūlė mažai kam 
žinomą ekonomikos ekspertą Kazi-
mierz Marcinkievvicz. 

New York iškilo ypatinga grėsmė 
N e w York, spalio 7 d. („Reu-

tersTBNS) — New York metropoli
teno sistemai yra iškilęs iki šiol di
džiausias teroristinės atakos pavo
jus, pranešė šio didmiesčio meras 
Michael Bloomberg. 

Žurnalistams jis sakė, kad pas
tarosiomis dienomis Federalinis ty
rimų biuras (FTB) jį įspėjo apie 
„ypatingą grėsmę metropoliteno sis
temai". Tačiau meras neskubėjo apie 
tai pranešti visuomenei, nes policija 
mėgino užkirsti kelią galimai atakai . 

„Padidinome patrul iuojančių 
policininkų skaičių ir toliau tikrinsi
me pasirinktus keleivius. įeinančius 
į metropoliteną". — per spaudos kon
ferenciją teigė M. Bloomberg. 

J i s pažymėjo, kad grėsmės šalti
nis susijęs su užsieniu. 

„Anksčiau mūsų metropoliteno 
sistemai ypatingas pavojus niekada 
negrėse", — teigė meras ir pridūrė, 
kad ši grėsme yra itin reali, nes . in
formacija buvo gauta iš įvairių žval
gybos šaltinių". 

Televizija ABC pranešė, jog FTB 
iš karto iš dviejų šaltinių gavo ..pa
sitikėjimo vertos" informacijos, jog 
19 teroristų New York metropolitene 
planuoja susprogdinti savadarbes 
bombas. 

Televizijos duomenimis, vienas 
šios informacijos šaltiniu yra teroris
tinio pasipriešinimo irai<e da'.vvis 
kurį prieš kelias dienas sulaikė ben
dra FTB ir Centrine.? žvaiirybos vai
dybos 'CŽV1! agentų grupe 

New York policijos viršininkas 
Ray Kelly teigė, kad grėsmė yra tikė
tina ir susijusi su ataka artimiausio
mis dienomis. 

Per trumpą spaudos konferenci
ją vienas FTB pareigūnas nurodė, 
kad šią savaitę slaptų operacijų dėka 
teroristų pianai buvo ,,dalinai su
žlugdyti", tačiau teroristinių išpuo
lių grėsme lieka didelė. 

Kiekvieną dieną New York met
ropoliteno traukiniai perveža iki 4.5 
min. keleivių, o jo sistemoje yra dau
giau kam 460 stočių. 
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suitę A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.oeniBrfcxsuigefyan(±xBasrieaftr;.cor-

Dr. VILIUS M1KAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

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 r d St. Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 7 0 8 4 6 0 - 2 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRiNiS. MD 
Inkstų,pūsles ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 S t . Kenosha. Wl 53142 
(262) 94S-69S0 

—i 
Dr PE• HA 3 v 

:n<stų; Dūs:es 
K;SikZL_iUd 

. Drostatcs 

" Tenterfor Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941--2609 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi-
ropraktika,manualinė terapija, akupunktūra. 

6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463 
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo, galvos sKausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų soecaJiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR! DALIAS PRUNSKJ& MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Ausų, nosies, gerklės 
Ilgos 

/ ^ V Y T E N I S GRYBAUSKAS. M. 
/ SUSAN T. LYON, M.D. 
) Ausų. Nosies. Cerkiės Ligo 

D. 

s 
L Chirurgija. Klausos aparatai 
\ 7350 W. Coliege Drive. Su'te 
^ Palos Heights. !L 60463 

V Te l 708361-9199 
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Širdies ir kraujagyslių 
figos 

Cardiac DiagnosiS. LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, I S_ \J\J 453 
Tel. 708-233-5630 

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

;gos Širdies ir kraujagyslių 
Valandos pagai susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th S t Ste 200 

Lemont, !L 60439 
630-719-4799. 

Pnklauso Good Samantan, Central DuPage 
Edward ir Elmhurst ligoninėms 

v 
onnection 

Chiropractic & Rehab Qinic 

Manualinė ir fizine terapija, sporto traumų 
specialiste, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
LockportlL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Akių figų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akiu iiaos 

1192WalterSt, 
1051 Essinc 

j o i i e t 
Tel. 815 

ir chirurgija 
Lemont, IL 60439 

į ton Rd. - 2 0 0 
i L 60435 
723 1854 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 

9 N, Ha; ties Avenue 
Joiiet. IL 6043 *~J 

Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
\ / i r * A i i c i i p i ^ c 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
'šskvrus sekmadieni 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
C^cagc. !L 60652 
Tel. 773-434-2123 
i i - iH vaa~aos caga< susitarimą 

EDMUNDAS VI2JNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS UGU GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetncs & Gynecology 

3825 Highiand Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

75 METAI SU VYTAUTO 
DIDŽIOJO VARDU 

REKTORIUS PROF. 
VYTAUTAS KAMINSKAS 

1930 m. birželio 7 d. Respub
likos prezidentas Antanas Sme
tona paskelbė Lietuvos univer
siteto vardo įstatymą - 1922 m. 
vasario 16 d. Kaune atidarytas 
Lietuvos univers i tetas pavadin
tas Vytauto Didžiojo universitetu. 

Tą pačią dieną buvo paskelbtas 
ir naujas universiteto s ta tutas . Pir
mosios nepriklausomybės laikotar
piu Lietuvoje universi te tas buvo 
intelektualinio ir kultūrinio gyveni
mo centras, kuriame dirbo žymiausi 
to meto mokslininkai intelektualai. 
Universitetas davė pradžią 1924 m. 
Dotnuvoje įkurtai Žemės ūkio aka
demijai ir 1936 m. atidarytai Vete
rinarijos akademijai. 1939-1940 m. 
Vytauto Didžiojo universitetas pade
da atkurti lietuviškąjį Vilniaus uni
versitetą, perkeliant į jį Humani
tarinių mokslų, Teisių bei Mate
matikos ir gamtos fakultetus. Per 
18-ka nepriklausomybės metų uni
versitetas išleido 3,790 absolventų, 
60 jo dėstytojų ir darbuotojų parengė 
ir apgynė daktaro disertacijas. 

Prasidėjus pirmajai sovietų oku
pacijai, iš universiteto a t imamas 
Vytauto Didžiojo vardas - 1940 m. 
rugpjūčio 21 d. jis pavadinamas 
Kauno universitetu. Pakeičiamas 
universiteto statutas, panaikinama 
autonomija, uždaromas Teologijos -
filosofijos fakultetas, uždraudžiamos 
studentiškos organizacijos, atlei
džiamas rektorius prof. Stasys Šal
kauskis, taip pat dalis dėstytojų ir 
darbuotojų. 1941 m. vasarą, vokie
čiams okupavus Lietuvą, Lietuvos 
Laikinoji Vyriausybė grąžina uni
versitetui Vytauto Didžiojo vardą. 
1943 m. naktį iš kovo 16-osios į 17-
tąją vokiečių okupacinė valdžia nu
traukė studijas universi tete, žy
miausi dėstytojai buvo paimti įkai
tais į koncentracijos stovyklas. 
1941-1944 m. universiteto baigimo 
diplomus gavo 689 absolventai. 

1944 m. spalio 10 d., prasidėjus 
antrajai sovietų okupacijai, atnauji
namas mokslas Vytauto Didžiojo 
universitete. Tačiau 1946 metų rug
sėjo 1 d. jis jau pradedamas Kauno 
valstybiniame universitete. 1950 m. 
spalio 31 d. Sovietų sąjungos aukšto
jo mokslo ministro įsakymu univer-

sitetas reorganizuojamas į Kauno 
politechnikos inst i tutą ir Kauno 
medicinos institutą. Pokario metais 
iki uždarymo universitetas parengė 
1,616 specialistų. 

1989 m. balandžio 28 d. Lietuvos 
ir išeivijos mokslininkų konferenci
joje „Tautinė aukštosios mokyklos 
koncepcija ir Kauno universitetas" 
paskelbtas Vytauto Didžiojo univer
siteto atkūrimo aktas. Tų pačių me
tų liepos 4 d. dar sovietinės Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos sesijoje 
buvo priimtas įstatymas dėl Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūrimo; o 
liepos 10 d. Ministrų taryba įre
gistruoja universiteto atkuriamojo 
laikotarpio statutą. Universitetas 
a tkur tas kaip savarankiška mokslo 
ir studijų institucija, kuri vadovau
jasi autonomijos ir akademinės lais
vės principais. Tai buvo pirmoji 
nepriklausoma nuo politinių ir vals
tybės institucijų aukštoji mokykla 
ne tik tuometinėje Lietuvoje, bet ir 
visoje Sovietų sąjungoje. 1989 m. 
rugsėjo 1 d. 177 pirmakursiai, sėk
mingiausiai išlaikė konkursinius 
egzaminus tarp 805 stojančiųjų, 
pradėjo mokslą atkurtame univer
sitete. Per 16-ka metų po atkūrimo 
universitetas išleido daugiau kaip 
11,600 absolventų, parengta ir ap.-
ginta 210 daktaro disertacijų. 
2004—2005 mokslo metais univer
sitete mokėsi per 9,000 studentų. 

Gausus šių akademinių metų 
absolventų būrys - universiteto 
diplomus gauna daugiau kaip 1,800 
asmenų, iš jų net 669 magistrai. 

Nuoširdžiai sveikinu 13-tosios 
laidos bakalaurus ir 11-tosios laidos 
magistrus bei juos parengusius dės
tytojus ir mokslo darbuotojus. 

Vivat Universitas Vytauti Mag
ni! 

„Universitas Vytauti Magni", 

LYGINIMO KURSAI VYRAMS 
Tik vieną dieną trunkančiuose 

kursuose austrams suteikiama gali
mybė pasimokyti skalbinių lyginimo 
meno. Po visą šalį plat inamas 
reklaminis šūkis „Tikras vyras moka 
lyginti". 

Aukštutinės Austrijos Welz 
mieste gyvenanti viena tokių kursų 
vadovių Brigitte Kanatschnig sako, 
jog į kursus užsirašo trijų tipų vyrai: 
amžini viengungiai, norintieji suža
vėti savo žmonas ar drauges, ir nese
niai išsiskyrusieji. 

„Stengiuosi užsiėmimus daryti 
kuo linksmesnius, kad vyrai įsitikin

tų, jog lyginimas nėra jau toks nuo
bodus darbas. Įteikusi kuriam 
marškinius išlyginti, įjungiu chro
nometrą, tuomet jie su malonumu 
stengiasi kuo greičiau atlikti už
duotį", — aiškino ji. 

Papildoma paska ta lyginimo 
mokiniams — vyno degustavimas 
dienos pabaigoje. 

Mokymo procesas trunka nuo 10 
vai. 30 min. ryto iki 7 vai. 30 min. 
vakaro ir kainuoja 168 eurus. Už šią 
sumą klausytojas papusryčiauja, 
mokosi lyginti, paragauja vyno. 

ELTA 

PO DVEJŲ METŲ PABUDO IŠ KOMOS 
Sicilijoje po dvejų metų iš komos 

pabudo vyras. 38 metų keturių vaikų, 
tėvas buvo patekęs į sunkią motocik
lo avariją. Medikai buvo įsitikinę, 
kad pacientas, būdamas komos būk
lės, nieko nejaučia, tačiau jis pabu
dęs tikino, visą laika viską girdėjęs 

ir jautęs , kas aplink j j vyksta. „Aš 
verkdavau iš nusivylimo", — sakė jis. 

Pranešama, kad italas jau gali 
judinti kairę ranką ir savarankiškai 
pasukti galvą. Vis dėlto greičiausiai 
jis ir toliau bus reikalingas pagalbos. 

(Elta) 

http://www.oeniBrfcxsuigefyan(�xBasrieaftr;.cor-
http://www.illinoispain.com
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Britai — labiausiai užkietėję 
vagišiai Europoje 

Dantų gydytojai 

Britai y ra labiausiai užkietėję 
vagišiai iš parduotuvių t a rp Europos 
šalių gyventojų, parodė tyrimo rezul
tatai. Didžiosios Britanijos piliečiai 
2004 meta i s pavogė parduotuvėse 
prekių, kur ios iš viso kainuoja 3.58 
mlrd. svarų (18.1 mlrd. litų). Tai 
sudaro m a ž d a u g 1.59 proc. šalies 
mažmeninės apyvartos . 

Britanijoje esančio mažmeninės 
prekybos ty r imų centro duomenimis, 
dažniausiai vagiami skutimosi pei
liukai, t a ip pa t svaigieji gėrimai ir 
tualeto re ikmenys . 

Antrąją vietą pagal vagystes 
parduotuvėse užėmė Suomija, po jos 
eina Portugali ja ir Graikija. 

Drausmingiausi pirkėjai — švei
carai, kurių pernai pavogtų prekių 
vertė siekia tik 0.89 proc. šalies 
mažmeninės prekybos apyvartos. 

Iš viso Europos gyventojai pa
vogė prekių už 30.8 mlrd. eurų 
(103.5 mlrd. doleriųj. Tai sudaro 
vidutiniškai 71.5 euro žmogui. 

Centro nuomone, 48 proc. vagys
čių įvykdė pirkėjai, 29 proc. — par
duotuvių darbuotojai, o 7 proc. — 
tiekėjai. 

Tyrime dalyvavo 423 prekybos 
mažmenomis kompanijos 24 šalyse, 
kurioms tenka maždaug 20 proc. 
Europos mažmeninės prekybos apy
vartos. (BNS) 

Dvynių mama nežinojo esanti nėščia, 
kol jų nepagimdė 

Anglijos Stouck miesto gyvento
ja net neįsivaizdavo, jog yra nėščia, 
kol vieną nakt į nuėjusi į tualetą 
nepagimdė dvynių. Išsėt ine skleroze 
serganti 21-erių metų Claire Evans 
pati negalėjo pa t ikė t i , jog ja i 
prasidėjo sąrėmiai . 

„Neturėjau nė mažiausio supra
timo, jog esu nėščia. Nesupratau, 
kas darosi", — pasakojo ji. 

Dvynukai Charlie ir Macie gimė 
dešimčia savaičių per anksti, bet 
pasak gydytojų, jų būklė sparčiai 
gerėja. (ELTA) 

Benamė „Katrinos" auka laimėjo 
pusan t ro milijono dolerių 

Per u r a g a n o „ K a t r i n a " siau
tėjimą New Orleans namų netekusi 
amerikietė kazino Louisiana valsti
joje laimėjo 1.6 milijono dolerių. 

,,Aš ėjau apsipirkti ir visiškai 
ats i t ikt inai užsukau į kazino", — 
televizijos stočiai CNN pasakojo 
Jacąuelyn S h e r m a n . Išleidusi tik 

4.25 dolerio, ji per kelias sekundes 
tapo milijoniere. 

„Aš norėčiau nusipirkti naują 
namą", — teigė J. Sherman, kuri 
kar tu su 25 kitais šeimos nariais 
prieglobstį rado pas savo seserį. Kur 
išleis ki tus pinigus, ji teigė dar 
nežinanti. <dpa-ELTA) 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

Dr. DALiA E CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų 'gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

•Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos figų specialistai 

Dermatologijos hgu ir odos vėžio 
specialybe, kosmetine chirurgija. 

viso veido atjaunini mas 
RUTH JŪRATE BARSKY. MD 

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 
Tel. 630-571-2630 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St Chicago, IL 60655 
'3-233-0744 arba 773-489-4441 

Japonijos princesė gavo išmoką 
papras tam gyvenimui pradėti 

Japonija vienintelei šalies im
peratoriaus Akihito dukter ia i skyrė 
daugiau kaip 1 mln. dolerių, kad jie 
padėtų prisi taikyti prie naujo gyve
nimo, kai ji kitą mėnesį ištekės ir ofi
cialiai t ap s papras ta piliete. 

P r incesė Sayako y r a pirmoji 
imperator iaus duktė , ištekėsianti po 
45 metų per t raukos . Kadangi Japo
nijos į s ta tymai draudžia moterims 
paveldėti sostą, lapkričio 15 dieną su 
Tokyo urbanis t ikos planuotoju Yo-
shiki Kuroda susi tuoksiant i princesė 
turės palikti imperatoriškąją šeimą. 

Aštuonių narių taryba, įskai tant 
ministrą pirmininką Junichiro Koi-
zumi, vienbalsiai nusprendė Sayako 
skirti v ienkar t inę 152.5 mln. jenų 
(3.8 mln. litų) išmoką, pranešė rūmų 
atstovas spaudai . 

, ,Orumo" išmoka skir ta tam, kad 
padėtų buvusiems imperatoriškosios 
šeimos n a r i a m s save išlaikyti. Jei 
Sayako bū tų ne princesė, bet prin
cas, jai ski r ta suma galėjo būti dvi
gubai didesnė. 

Taryba, nagrinėjanti sosto pa
veldėjimo klausimą, teigė, kad tuo 
atveju, jei Japonija nuspręs turėti 
imperatorę, ji turės leisti ištekėju
sioms moter ims pasilikti šeimoje. 

Visuomenės apklausos rodo, jog 
dauguma japonų pritaria tam, kad 
moterys galėtų pretenduoti į Chri
zantemų sostą. 

Nuo 1965 metų Japonijos impe
ratoriškojoje šeimoje negimė nė vie
nas berniukas, todėl dabartinio sosto 
įpėdinio žmona, princesė Masako 
juto didžiulį spaudimą susilaukti 
vyriškos lyties palikuonio. 

Jei būtų pri imtos taisyklės. 
kurios nutrauktų vyriškąją impera
torių liniją, trejų metų princesė 
Aiko, vienintelis Masako ir princo 
Naruhito vaikas, jau galėtų tapti 
sosto įpėdine. 

Taryba savo reformas parlamen
tui planuoja pateikti kitais metais, 
tačiau princesei Sayako jau bus per 
vėlu. 

Vilkėdama ilga pilkos spalvos 
suknele ir užsidėjusi juodą skrybėlę, 
Sayako aplankė savo protėvių ka
pus ir pranešė jiems apie savo ves
tuves. 

Lyjant lietui, Sayako žemai 
nusilenkė savo senelio, karo laikų 
imperatoriaus Hirohito, ir jo žmonos 
Nagako kapams. 

(AFP-BNS. 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė Mfln 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

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

„Dr-auLgas" kviečia visus savo skaitytojizs iir rėmėjus 
į kasmetinį „Draugo" pokylį, kuris įvyks spalio 16 d., 4 v.p.p. „Paradise" pokylių salėje, 

% 9220 S. Harlem Ave., Bridgeview, IL. 
£_ 0/ Pokylio meninę programą atliks „Retro" kolektyvas iš Los Angeles, CA. Bilietus galite įsigyti „Draugo'' administracijoje. 

mailto:vyttours@earthiink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

iškilūs visuomenininkai Maria : r inž. Antanas Rudžiai, š.m. rugsėjo 18 d. 
savo didžiuliame ūkyje, apsupt i giminiu, draugu ir artimųjų, šventė 65 
metu. vedybų jubiliejų. Jūratės Variakojienės nuotr. 

lubilieįaus iškilmingas Mišias koncelebravo (iš kairės) kun, Anthony 
Puchenski, kun. Jonas Kuzinskas, vysk. John Corman ir kun. Vito 
Mikoiaitis, Šv. Mišių metu giedojo solistai Margarita ir Vaclovas Momkai, 
vagonėliais pritariant muz. Jūratei Grabliauskienei. 

jūratės Variakojienės nuotr 

• • • — ' — - - - ' — ' - • • • " — 

Vilija ir Nida Aleksaitės paaukojo savo ilgus plaukus „Locks of Love" anga
re zacijai. Ši organizacija panaudoja plaukus daryti perukus vaikams, kurie 
dėl ligų yra praradę savo plaukus. 

Adv. Algimantas ir Alė Kėželiai, Čikagoje rugsėjo mėnesi lankantis Lietuvos 
Respublikos prez. Valdui Adamkui, dalyvavo jam suruoštame priėmime 
miesto centre. . E. Šulaicio nuotr. 

„ D R A U G O " R U D E N S ŠVENTES 
Š.M. SPALIO 2 D. SVEČIAI 

Ciemente Dedela ('iš kairės}, Laima ir Petras Aleksai, fotografas Zigmas 
Degutis. 

Įūru šauliu veikėjas Cicero, IL, Įuozas Mikulis ir Kristina Martinkutė. 

Raimundas Rimkus su seseria ir Nijole (Rimkute) Vardiene. 
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IS JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS VEIKLOS 

JAV LB Švietimo tarybos pa
reiga yra rūpintis lietuvišku 
švietimu JAV. Švietimo taryba 

aprūpina mokyklas mokomąja me
džiaga, ruošia mokytojų kursus ir 
konferencijas, skiria mokytojams 
premijas, skelbia mokiniams kon
kursus ir premijuoja mokinių ra
šinius bei piešinius, rūpinasi vaikų 
žurnalo „Eglutė" leidimu, praveda 
piniginį vajų lietuvių visuomenės 
ta rpe pagelbėti mokykloms išsi
laikyti, palaiko ryšį su Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentu 
Lietuvoje ir atlieka kitų uždavinių 
surištų su lietuvišku švietimu JAV. 

2005 metų gegužės mėnesio gale 
nuskambėjus paskutinės pamokos 
skambučiui, lituanistinės mokyklos 
sėkmingai užbaigė 2004—2005 
mokslo metus. Veikė 26 mokyklos, 
kurias lankė 1,655 mokiniai, dėstė 
242 mokytojai ir 46 pagalbininkai. 
Pirmuosius mokslo metus baigė 
„Rasos" mokykla, Naperville, IL, ir 
pirmąjį pusmetį — „Saulės kranto" 
mokyklėlė, West Palm Beach, FL. 
2005 metų rugsėjo mėnesį pirmuo
sius mokslo metus pradėjo dvi 
mokyklos: Ft. Myers/Cape Coral, 
FL, lituanistinė mokykla „Ąžuoliu
kas" ir Rochester (NY) lituanistinė 
mokykla. Dėkojame tėveliams ir 
JAV LB apylinkių valdyboms už įdė
tas pastangas. Visą mokyklų sąrašą 
galima rast i sv ie t imotaryba.org 
svetainėje, nuoroda „mokyklos ir 
stovyklos". 

2004—2005 mokslo metai buvo 
ypatingi, nes mokyklos šventė Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo 
penkiolikos metų sukaktį . Buvo 
suruošti paminėjimai, programos, 
tautodailės darbų parodėlės ir kiti 
šventiški užsiėmimai. 

Mokykloms paramą skyrė Lie
tuvių fondas (66,000 dol.}, JAV lietu
vių visuomene, LB apylinkių valdy
bos ir Švietimo taryba (viso 12.289 
dol.). Dėkojame LB apylinkių valdy
boms ir visiems rėmėjams, kurie 
skiria auką JAV lietuviškam švie
timui. 

Praėjusios vasaros metu Ri
čardo Spitrio spaustuvė 2005—2006 
mokslo metams perspausdino anks
čiau paruoštus vadovėlius, kitą mo
komąją medžiagą ir naują skaitymo 
vadovėlį trečiai pradžios mokyklos 
klasei. Susilaukėme (per LR Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mentą) iš Lietuvos Respublikos 
Švietimo ministerijos vadovėlių ir 
pa) pildėme knygų archyvą moko
mąja medžiaga iš leidyklų Lietuvoje. 
Vadovėlių spausdinimui ir supir
kimui/persiuntimui Lietuvių fondas 
šiais metais paskyrė 3,000 dol. 
paramą. Nuoširdžiai dėkojame. 

Vasario 16-osios šventės proga 
„Gintarinio obuoliuko" premija buvo 
paskirta tikybos mokytojai (Mai
ronio, Lemont ir Čikagos mokyklose) 
seselei Laimutei Kabišaitytei. Švie
timo premiją skyrėme ilgametei 
New York Maironio mokyklos buvu
siai mokytojai, vedėjai ir elemento
riaus „Gintarėliai" autorei Elenai 
Ruzgienei. Premijų mecenatas — 
Lietuvių fondas. Mokslo metų už
baigimo proga buvo pagerbtos, de
šimtuosius mokytojavimo metus 
sėkmingai baigusios, mokytojos: 
Aelita Bagdonienė (Atgimimo m., 
New Bntain, CT), Silvija Radviliene 
ir Jūratė Fischer (Maironio m-la , 
Lemont), Virginija Rubmski (Šv. 
Kazimiero m- la , Cleveland) ir 
Kristina Bandžiulienė (Los Angeles, 

Šv. Kazimiero m-la). Vinco Krėvės 
m-la, Philadelphia, buvusiai vedėjai 
Ingai Čeledinaitei palinkėjome sėk
mės, sugrįžtant į tėvynę Lietuvą. 

Los Angeles, CA, ir Lemont, IL, 
įvyko mokytojų darbo konferencijos. 
LA konferencijoje (2004.10.24). Dr. 
Rima Kašubai tė-Binder pristatė 
paskaitą „Vaiko motyvacija — kaip 
ir kodėl vaikas siekia mokslo"; 
mokytojams parodomąsias pamokas 
pravedė Vida Radvenienė, Gailė 
Radvenytė-Hayden, Marytė San-
danavičiūtė-Newsom. (Dalį dr. Ri
mos Kašubaitės-Binder paskaitos 
rasite interneto svetainėje svieti-
motaryba.org nuoroda „knygos> 
paskaitos". Lemont, IL., (2005.03.06) 
vykusioje konferencijoje viešėjo ir 
programą/seminarą pravedė Vero
nika Povilionienė ir ansamblis 
„Blezdinga". Svečiai, atvykę iš Vil
niaus, pašventė visą sekmadienį 
bendrauti su mokytojais (per 60 
mokytojų atstovavo šešioms mokyk
loms) ir koncertavo bei pamokas 
pravedė Maironio, Lemont, ir Čika
gos mokyklose. 

2005 metų gegužės pradžioje 
Marytė Sandanavičiūtė-Nevvsom 
atstovavo JAV LB Švietimo tarybai 
Trakuose įvykusiuose išeivijos liet. 
mokyklų mokytojams ir vedėjams 
suruoštuose seminaruose. Semi
narus ruošia LR tautinių mažumų ir 
išeivijos depar tamentas ir šiais 
metais pirmą kartą buvo pakviesta 
JAV LB Švietimo taryba atstovauti 
JAV l i tuanist inėms mokykloms. 
Plačiau apie seminaro programą 
galima pasiskaityti TMID interneto 
www.tmid . l t nuoroda „Išeivija> 
Švietimas". 

2005 metų mokytojų tobulini
mosi kursai įvyko rugpjūčio 7-14 d. 
Dainavos stovyklavietėje. Kasdie
ninėse programose, seminaruose, 
paskaitose ir parodomosiose pamo
kose dalyvavo 30 mokytojų iš de
vynių mokyklų, o jų vaikučiams 
'buvo per 40) buvo atskira dienos 
programa. Vytautas Jonaitis, kaip ir 
kasmet, organizavo lietuvių kalbos 
kursus. Lietuvių kalbos pamokas 
pravedė Vytautas Jonaitis, Aušrelė 
Sakalaitė ir Daiva Litvinskaitė. 
Vakarais visi kartu atliko progra
mas ir bendravo. Iš Vilniaus buvo 
atvykę ir kursų programoje dalyva
vo Rasa ir Titas Varnai. Antri metai 
susilaukiame paramos iš LR Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mento, kuris šiais metais apmokėjo 
R. ir T. Varnų kelionės išlaidas. 

Praėjusių mokslo metų Švietimo 
tarybos skelbtame mokinių kon
kurse 4-10 klasių mokiniai rašė 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo temomis: 4-6 klasių mokiniai 
rašė sveikinimus Lietuvai „Miela 
Lietuva...", o 7-10 kl. mokiniai tu
rėjo truputį panaudoti savo vaiz
duotę, nes reikėjo pasakoti, ką matė 
ir išgyveno „Lietuvos trispalvė 1990 
metais atsikuriančioje Lietuvoje". 
Jauniausi mokinukai kūrė rašinius 
apie jiems pateiktą piešinį, iliustra
vo eilėraščio posmelius ir pasaką. 
Vyresnieji sukūrė Lietuvos Respub
likos „Pašto ženklą". Jaunieji kūrė
jai vertinimo komisijoms atsiuntė 
467 rašinius ir piešinius. Piniginės 
premijos buvo paskirtos iš a^a prela
to Juozo Prunskio fondo — 840 dol. 
ir Švietimo tarybos iždo. Viso — 
1,410 dol. Kviečiame pasiskaityti 
premijuotus rašinius tinklaiapyje 
sv ie t imotaryba .org nuoroda ži
nios. 

Ė . J^^mmmmmmmmfc. 
Čikagos l i t . 'mokyklos jaunesniųjų klasių mokiniai su mokytojais. Tai t ik viena iš 
kelių dešimčių lietuviškų mokyklą, veikianti po JAV LB Švietimo tarybos sparnu. 

Zigmo Degučio nuotrauka. 

Vienintelį l ietuviams vaikams 
žurnaliuką JAV — „Eglutę", leidžia 
Švietimo taryba ir redaguoja Aušra 
Spitrienė. „Eglutė" l aba i laukia 
naujų prenumera tor ių . P renume
rata yra 15 dol. me tams ir galima 
užsisakyti: „Eglutė" 8812 W. 103rd 
St., Palos Hills, IL, 60465. 

JAV LB Švietimo tarybą sudaro: 
sekretorė Aldona Kudirkienė, iždi
ninkas Vytenis Vilkas, nariai Kris
tina Bandžiulienė, Violeta Gedgau
dienė, Marytė Sandanavičiūtė-Nevv
som, Vida Radvenienė, Virginija 
Tuskevičienė ir pirmininkė Dalilė 
Polikaitienė gyvenantys California, 
Juozas Polikaitis — Illinois ir Vio

leta Razgaitienė — Pennsylvania. 
JAV LB Švietimo taryba dėkoja 

LB apylinkių valdyboms ir tėveliams 
už jų rūpestį steigiant naujas ir 
palaikant veikiančias lituanistines 
mokyklas. Dėkojame JAV lietuvių 
visuomenei ir Lietuvių fondui už 
paramą mokykloms. Nuoširdžiau
sias ačiū mokyklų vedėjams ir moky
tojams už nepakeičiamą pasišven
timą ir įdėtą darbą mokant mūsų 
lietuviškąjį atžalyną. Linkime vi
siems sėkmingų ir smagių 20O5— 
2006 mokslo metų! 

Dalilė Polikaitienė 
JAV LB Švietimo tarybos 

pirmininkė 

Lufthansa SAS r~?rfris7*f? 

doleris 
mi^DD- zJf.} - J - ~ / ^ *£ i m I * M f i 

G1AUSI AVIA-BIUETAI Į LIETUVA IR EUROPA^ 

;v/w autotrcdeusa.com 

PADEDAMO SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽU 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ! 
Tel. 708-430-68S0, 630-774-1192 

http://svietimotaryba.org
http://motaryba.org
http://www.tmid.lt
http://svietimotaryba.org
http://autotrcdeusa.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
rakė 

JBS-JMC 

D rakė 
DkJ 

lt Again! 
^ į V Epuai Housmg Opporturuty 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

¥: 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
6 3 0 - 7 4 5 - 7 5 9 3 
Fax 
6 3 0 - 3 2 5 - 7 0 1 0 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

,ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reaitor 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vcice\fcA 775854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer @ worldnet.att.net 

DANA 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. 

Ontuifc a Accent 
Homefinders 

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

VoiceMail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDuODA 
•m _ . . - First Landmark Realty 

773-590-0205 
708-425-7160 

Bus. 
Res. 

RIMAS 
STANKUS 

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

Icoistueu. 
jBAMHeRP 

RESIDENTIAI. 
M O K B t M S 

Rea 

VIDA M. {=* 
S A K E V I C I U S ™ 

1 Estate Consultant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o p i r k i 

m a s , p a r d a u i m a s 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

Audrius Mikulis o* -^ 
1st Choice Realtors _^r>2 

TeL 630-205-9262 
E-mail: amikulis @ usa. com 
vairas ^eklincjamas turtas: 

* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas f— 

r&r&-

Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

i 
i 
i 
i 
i 
! 
1 
I 
I 
I 
I 
I 

J 

SIŪLO IŠNUOMOTI 
— — ' - — • • • - • 

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

$415 į mėn. (ir daugiau) + „secu-
rity". 

TeL 773405-6193. 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— S670-$710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900/ 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
s iū lo da rbus p r i e senelių, 

vaikų ar valymuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

REIKALINGA SEKRETORE 
DANTŲ KABINETUI. 
Būtina anglų kalba. 

TeL 630-323-2245. 

Spectrum Transport Of Illinois 
is hiring CDL class "A" drivers for locai 

work. Day and night time. The candidate 
mušt have a '-nedicai ca^d and dnjg tęst. 

Minimum experience is OK. 
7 7 3 - 9 0 8 - 8 7 2 1 kalbame rusiškai) 

PARDUODA 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 

speak English, have work permit, driv
ers license and car. 

Call Comfort keepers 
847-215-8103. 

PARDUODU „CONDOMINIUM" 
P a l o s H i l l s . 

2 mieg., 2 vonios, židinys, garažas. Netoli 
Moraine Valley kolegijos, geras 
susisiekimas. Kaina $178,500. 

Tel. 708-599-4643 
arba 708-349-2639 

B U I L D I N G MAINTENANCE 
CITY BASED PROPERTY MANAGEMENT 
COMPANY SEEKS QUALIFIED MAINTE-

NANCE/HANDYMAN PERSON. MUŠT BE 
ORGANIZED AND ABLE TO VVORK INDE 

PENDENTLY. NEEDS VAL1D DRIVERS 
LICENSE&CLEAN RECORD. 40-45 HOURS 

iNCLUDE SATURDAYS. 773-661-0606 
F A X R E S U M E 7 7 3 - 6 6 1 - 0 1 9 9 

Nebrangiai parduodamas 
3 mieg. ir 2 vonių „split level" 5 

metų senumo namas . Medlothian 
(147 str. ir Central) rajone. 

Tel. 7 0 8 - 7 1 7 - 0 7 5 7 
arba 7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 . 

KAUNE, ŽALIAKALNYJE, 
pa rduodamas gražus 5-6 mieg. 

6-7 metų senumo namas. 
Tel. 708-717-0757 

Reikalinga slaugė 
g y v e n t i kartu Ka iamazoo, 

M i c h i g a n 2 vai. n u o Čikagos. 
Turė t i ir va i ruot i a u t o m o b i l i . 

T e l 7 3 4 6 7 8 - 5 3 6 9 

Pa rduodamas a r b a išnuomojamas 
3 mieg. „split level*" namas 

P A L O S HILLS. 

Tel. 708-717-0757 

DRAUDIMO PASLAUGOS 
r — — — — — • - — — — — — • - — - • — i 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Seiect agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St., O a k L a w n , IL 

708-423-5900 

STATE FARM INSUR
ANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

MMMtMMMMl 

AMERICAN fAmiY 
I N S U R A N C t 

HUTO, NRMRI, UERSLRS, 
SUEIKRTR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio 
aptarnavimas, 

patikimas 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

ALINA 
GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 

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

Kraustymosi paslaugos 

PACKING & MOVING 
Ilgametis profesionalus 

įpakavimas ir kraustymas. 
GEDIMINAS 
708-387-9144 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINES PASLAUGOS 
Šildymas 
Šaldymas 

5556 3, Kaaae Chicagc. ;L 50629 
=>r9Kyti&. nstaiavnas- apcamavrnas 
— ucensed — Bonded— insurec 

c 7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-531-1833 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

; Tel. 708.447.0812. 
Į 708.275.1306. Sigitas 

Šlifuoti parketą ir lakuoti 
7 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
7 kv. pėdą S T. 75. 

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

ĮVAIRUS* 

ieškome senesnių kaip 1980 m. 
automobil ių, motociklu ir jų 
detalių, bet kokiame stovyje. 
Ats i lygins ime. Free tovving. 

Iš anks to d ė k o j a m e . 

Tei. 708-415-̂ 999, 708-323-6587 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

Siunčiame į kitas valstijas. 
Informacija telefonu 
8 4 7 - 8 4 5 - 3 9 7 2 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE Į 
PHOTO I 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
su-taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 

aboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

AMBER COiNSTRL CTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

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

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

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

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

2> 3 cm^<^j) <n 
taiso įvairius lengvus rūbus, siuva 

patalynę ir užuolaidas. 

Tel. 630-434- " "*' 

ĮVAIRUS 

* Mokau groti pianinu vaikus ir suaugusius 
savo arba mokinio namuose. Tel. 773-863-
34^3 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes ^egsta gammti įvairius valgius, nori 
gyventi kartu. Turi rekomendacijas, patirties. 
angių <aica t ^ t i - e Te B47-S23-16S*I arba 
773-726-8209. 

* Moteris, turinti patirties prižiūrėti pagyvenu
sius žmones ar vaikus, ieško darbo dvi ar tris 
darbo dienas per savaitę arba vakarais. 
Siūlyti jvairius variantus. Tel. 708-699-8182. 

DĖMESIO! 
Neseniai a t v y k o t e , 

ieškote d a r b o ar b u t o , 
t a č i a u skelbtis la ikrašty je 

b r a n g i a i k a i n u o j a 7 

Ne beda . 
DRAUGAS |usu s k e l b i m ą 
išspausdins n e m o k a m a i . 

Tere ik ia p a s k a m b i n t i 
t e l . 7 7 3 5 8 5 9 5 0 0 a r 

užsukt i ( DRAUGO 
admin is t rac i ja adresu 

4 5 4 5 VV. 6 3 St. r 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

http://worldnet.att.net
mailto:agrinkev@amfam.com
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ČIKAGA IR J O S V A N D U O 
ALEKSAS VITKUS 

Prieš mėnesį praėjusi „Katri-
nos" a u d r a , užliejusi beveik 
visą New Orleans miestą, man 

priminė, kad dar palyginti taip nese
niai mes ir Chicago turėjome ne
mažų problemų su potvyniais. Man 
ypač pr i s imenama 1954 metų spalio 
ir 1957 metų liepos mėnesio didieji 
potvyniai, kai po smarkių lietų visa 
miesto upių ir kanalų sistema išsi
liejo ir padarė labai didelių nuostolių 
gyventojams, pramonei ir prekybai. 

Ta proga norėčiau grįžti į Chi
cago ir jos vandens problemas net į 
XIX šimtmetį . Kaip žinome, miestas 
įsikūrė 1833 metais ir tuojau pradėjo 
smarkiai augt i . 1871 m. spalio mė
nesį miestą ištiko didelis gaisras, 
nuo kurio jis betgi greitai atsigavo. 

J a u nuo pat miesto įsikūrimo 
pradžios, visos - tai yra gyventojų, 
fabrikų, skerdyklų, ir 1.1., miesto 
a tmatos būdavo metamos į Chicago 
upę, kuri j a s nunešdavo į Michigan 
ežerą, iš kurio miesto gyventojai ėmė 
sau geriamą vandenį. 1885 metais 
kilus didelei audra i ir smarkiam lie
tui, upės vanduo nunešė a tmatas toli 
į ežerą, kur buvo įrengti siurbliai 
pumpuoti miesto vandenį. Nereikėjo 
ilgai laukti , kad taip užterštas van
duo sukeltų ištisą eilę ligų - epi
demijų kaip vidurių šiltinę, dizente
riją ir k i t a s . Mirė apie 90,000 
žmonių. Todėl jau 1889 m. buvo su
kur tas vadinamasis Chicago sani
tarinis d is t r ik tas (dabar vadinamas 
Metropol i tan Water Reclamation 
District), kur io pagrindinis užda
vinys buvo išspręsti miesto švaraus 
vandens t iekimo ir kanalizacijos 
problemą. 

Įdomu prisiminti , kad netiesio
giai šis Chicago sanitarinis distrik
tas stipriai įsuko ir Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų į Amerikos 
politiką. Il l inois valstijos senato
r iaus J o h n Lanigan įkalbėtas, 
Adamkus pasiryžo dalyvauti 1968 
m. lapkričio mėnesį vykusiuose 
r inkimuose į Sanitarinio distrikto 
pa t ikė t in ių tarybą. Deja, kandi
datuodamas respublikonų sąraše, jis 
nebuvo i š r i nk t a s , nes tuo metu 
demokratai čia buvo labai stiprūs. 
Sudarytos pažintys betgi padėjo, ir, 
respublikonų politikams padedant, 
Adamkus buvo pri imtas į tuomet 
gana naują federalinę vandens 
taršos kontrolės administraciją, su 
pirmuoju paskyr imu į Port land 
miestą. 

Tuo t a rpu Chicago buvo sudary

tas planas, pagal kurį Chicago upė, 
užuot nešusi vandenį į Michigan 
ežerą, turėjo pakeisti savo kryptį ir 
tekėti į vakarus, Mississippi upės 
link, paliekant ežero vandenį neuž
terštą. 1892 m. prasidėjo 28 mylių 
ilgumo „Sanitary ir ship" kanalo 
kasimas, prie kurio dirbo 8,500 dar
bininkų, daugiausia naujų imi
grantų. Šis kanalas sujungė Chicago 
upę su Des Plaines upe, kuri įteka į 
Illinois upę, o iš ten į didžiąją Mis
sissippi. Iš viso buvo iškasta 56 
mylių kanalų sistema, kurios tikslas 
buvo neleisti vandeniui tekėti į 
Michigan ežerą. Visa tai buvo vadi
nama beveik pasauliniu technologi
jos stebuklu, kad buvo sugebėta 
privesti upę tekėti į priešingą pusę, 
negu jai buvo gamtos lemta. Chicago 
upė tapo Mississippi intaku. Šio 
kanalo kasimo patyrimu bei tech
nologija pasinaudota ir kiek vėliau 
(1904) amerikiečių pradėtam kasti 
Panamos kanalui. 

Vanduo tekėjo iš Michigan eže
ro į upę ir taip nuplaudavo į ją 
metamas atmatas tolyn nuo 

miesto. Kai netrukus aplinkinės vals
tijos pradėjo skųstis, kad Michigan 
ežero vandens lygis pradėjo kristi, 
buvo įrengti šliužai, kurie galėjo kont
roliuoti iš ežero imamo vandens kiekį. 

Prieš siunčiant tą, taip nemažai 
užterštą, vandenį Mississippi upės 
link, reikėjo pastatyti vandens valy
mo įrengimus, kur nešvarios ištakos 
pašalinamos mechaniškais grėbliais 
ir filtrais. Likęs skystis siunčiamas į 
pirmą talpą, kur yra įvestos bakteri
jos ir kitokie mikrobai, kurie maiti
nasi skystyje eančiomis organinėmis 
medžiagomis. Antroje talpoje, jau so
tūs ir aptingę mikrobai grimzta į 
dugną, yra išmetami, o net iki 95 
proc. išvalytas vanduo grąžinamas į 
upę. Visas procesas tęsiasi apie 12 
valandų. Tirštos ir kietos atmatos 
(sludge residuals) yra surenkamos 
„virškinimo" talpose, džiovinamos 
lauke ir pagaliau grąžinamos į dir
vožemį, kaip trąšos, kur jos labai 
pagerina žemės kokybę. Pramoninės 
atmatos ir chemikalai nėra įleidžia
mi į kanalizacijos tinklą. Kaip ži
nome, Chicago ir daugelyje jos senes
nių priemiesčių yra tik viena van
dens nutekėjimo sistema, kuri su
renka ne tik kanalizacijos, bet ir 
paprastą lietaus vandenį. Tokie van
dens valymo įrengimai veikėjau nuo 
XX amžiaus pradžios, ir jie galėjo 
valyti iki 1 mln. galonų vandens per 
dieną. Miestui augant ir asfaltui 
uždengiant vis daugiau žemės. 

lyjant smarkiam lietui, lietaus van
duo, susimaišęs su kanalizacijos sru
tomis, neturėjo kur pasidėti, ir van
dens valymo talpos greitai prisi
pildydavo. O nevalyto vandens mi
šinio jau niekas nebenorėjo leisti 
tiesiai į upę. Kur ta vandenį dėti? 

Maždaug 197U m. Sanitarijos 
distrikto ir Chicago miesto inžinie
riai nutarė ta problemą išspręsti gi
liai po žeme, uoloje, iškasant didžiulį 
tunelių tinklą, kuriame didelių liū
čių metu būtų galima laikinai patal
pinti lietaus ir srutų vandenį, iš kur, 
lietui praėjus, jis būtų palengva 
siunčiamas į valymo talpas. Pirma to 
tunelių tinklo 31 mylių ilgumo fazė 
buvo baigta jau 1985 metais, kai 
buvo iškastas 240-300 pėdų gylyje 
33 pėdų skersmens tunelis nuo šiau
rinio priemiesčio Wilmette iki 
Hodgkins priemiesčio pietvakariuo
se. Tas projektas buvo pavadintas 
„Tunnel and Reservoir Plan" -
TARP, ir populiariai vadinamas gi
liuoju tuneliu - „Deep Tunnel". Pro
jekto darbai vyksta toliau, ir šian
dien iš 131 mylios planuotų tunelių 
jau yra iškasta 51 mylia. Techno
logija išvystyta, kasant šį gilųjį 
tunelį, buvo veiksmingai pa- J i r 
naudota ir kasant LaManche 
kanalo tunelį („Chunnel") tarp 
Anglijos ir Prancūzijos, kuris 
buvo baigtas 1994 metais. 

Taip sutvarkius visą van
dens sistemą, jau nebereikia 
naudoti Michigan ežero van
dens, kad atskiestų srutų *ff 
vandenį pirm negu jį siųstų į | p 
upę. Todėl dabar Chicago r/į 
miestas gali parūpinti (ir i j | | 
pelningai parduo 
ti vandenį ne tik 
Cook apskričiai, 
bet ir Du Page, 
Lake ir kitoms kai
myninėms aps
krit ims. Vanduo 
yra imamas iš 
Michigan ežero ir M % 

penkiomis pagrindinėmis linijomis 
Wheeling, Schaumburg, Elmhurst, 
Orland Park ir Glenvvood prie
miesčius. 

Mes dar prisimename, kai 
prieš 50 metų kai kuriose 
Chicago upės vietose, kad ir 

pvz., prie 31-os gatvės, tarp Ashland 
ir Halsted, upės vanduo taip dvokė, 
buvo toks nešvarus, kad galėjai ma
tyti kokį stambų paukštį vaikštant 
(!) vandens paviršiumi. Šiandien 
Chicago upė jau atsigauna, ten gali
ma rasti ešerių, upėtakių, karpių ir 
kitokių žuvų. 

Maža to. Pietinėje Chicago daly
je, kur labai nesraunus Calumet Sag 
kanalo vanduo teka per 42 mylias 
nuo pat Michigan ežero iki Lockport 
priemiesčio, dabar yra statomi dirb
tiniai kriokliai, kur vanduo pakelia
mas į 12-15 pėdų aukštį, iš kurio per 
eilę kaskadų j is vėl nuleidžiamas 
žemyn. Tai padeda sumaišyti deguo

nį su vandeniu, kas labai 
pagerina vandens koky

bę, pritraukia žuvų ir tuo pa
čiu sudaro gražias gam

tos aikšteles, kurio
mis gali naudotis vie
tiniai gyventojai. Chi
cago jau yra du tokie 
kriokliai, jų taip pat 
yra Worth bei Blue 
Island priemiesčiuose 
ir taip pat netoli Le-
mont miestelio. Ap
silankykite ir nus
tebsite jų netikė

tu grožiu. 

* ' ? * - ' • 

Alvvays With Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės i Lietuva 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 

. • Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokvliu salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemon t 1120 S. State 
Justice 8015 W. 79 St.; 

6 3 0 257 0 3 3 9 
Tel. 7 0 8 594 6 6 0 4 

P r i s t a t o m e Čikagoje, jos apylinkėse. JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.a lwayswi th f lowers .com 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave.. Chicago. !L 50638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai liesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, Chicago. 
IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
HUANiAN WORLD-WIDE DA! 

http://www.alwayswithflowers.com
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DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 WEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel. : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

METINIS DF NARIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Pildant Illinois valstijos pot

varkį, kur yra inkorporuotas Draugo 
fondas, kaip savarankiška finansinė 
institucija, kartą į metus reikalinga 
sušaukti narių suvažiavimą. Draugo 
fondas buvo įsteigtas 1993 m. lap
kričio 12 dieną Illinois valstijoje-. 
Draugo fondo įsteigėjai buvo inkor
poravimo direktoriai - Bronius Juo
delis, Ramunė Kubiliūtė ir Jurgis 
Riškus. Dar prieš fondo inkorpora
vimą buvo sudaryta Draugo fondo 
pirmoji valdyba, kurią sudarė pirm. 
Jurgis Riškus, sekretorė Ramunė 
Kubiliūtė ir iždininkas Bronius 
Juodelis. Po inkorporavimo buvo su
daryta ir pirmoji visa 9 asmenų DF 
taryba, jai pirmininkaujant Broniui 
Juodeliui. Aukos Draugo fondui bu
vo pradėtos rinkti 1993 m. rugpjūčio 
18 d., laikinai jas globojant „Draugo" 
administratoriui Vytautui Radžiui, 
po inkorporavimo 1993.11.18. su
rinktą sumą perduodant Draugo 
fondo iždui. Marija Remienė buvo 
pirmoji įteikusi 500 dol. įnašą. 

Milijoninis Draugo fondo kapita
las buvo užaugęs iš investavimų ir 
aukų rinkimo vajų, per 12 metų 
parėmęs „Draugo" leidybą 907,467 
doleriais. Be šios paramos dienraščio 
„Draugo" egzistencija jau būtų 

nutrūkusi. 

Narių dalyvavimas 
svarbus 

Metinis Draugo fondo narių 
suvažiavimas yra labai svarbus 
fondo veiklos gyvastingumui. Jame 
yra duodamos fondo finansinės 
apyskaitos, kurios iš anksto išsiun
tinėjamos fondo nariams. Suvažia
vime būna pateikiami tarybos, iždo, 
investavimų ir kontrolės komisijos 
pranešimai. Suvažiavime būna ren
kami fondo direktoriai ir kontrolės 
komisija dvejų metų kadencijai. 

Į suvažiavimą kviečiami su 
pranešimais: „Draugo" leidėjų tary
bos pirmininkas, vyriausioji redak
torė ir administratorius. Čia yra 
proga išgirsti jų pasisakymus bei 
pageidavimus „Draugo" leidybos 
reikalais. Todėl į Draugo fondo me
tinį suvažiavimą kviečiami ir ne 
fondo nariai (suvažiavimas yra labai 
gera proga tapti fondo nariais). 
Svečiais kviečiami visi „Draugo" 
išlaikymu suinteresuoti skaitytojai, 
nes suvažiavimas yra gera proga ir 
savo nuomonės pareiškimui bei 
klausimams „Draugo" reikalais. 

Draugo fondas, jo nariai ir rėmė-

Svečiai ^Draugo gegužinėje, 2005 spalio 2 d. iš k.: Vaidotas Verba Lietuvos 
užsienio reikalu minister i jos konsulinio departamento direktorius; Arvydas 
Daunoravičius, L.R. General in is konsulas Čikagoje; Sausius Kuprys ALT o 
pirmininkas ir Bronius juodel is, Draugo fondo pirmininkas. 

Nuotr. Donato Pečiūros 

jai yra pagrindiniai asmenys ir or
ganizacijos, nuolatos padedan ty s 
„Draugo" leidybai, nuolatos remian
tys lietuvybės išlaikymą išeivijoje, 
per lietuvišką spaudą. 

Kur, kada? 

Šių metų Draugo fondo narių 
suvažiavimas šaukiamas Čikagoje, 
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje 
2005 m. spalio 29 dieną, šeštadienį, 
9 vai. ryte. Kvietimai fondo nar iams 
bus išsiuntinėti su pažymėjimais -
įgaliojimais kitą savaitę. 

Draugo fondo nariai yra JAV, 
Kanadoje ir Europoje. Atstumai, 
kelionės išlaidos daugeliui sudarys 
s u n k u m ų dalyvauti suvažiavime. 
Tam yra siunčiami įgaliojimai tiems 
fondo nariams, kurie gyvenantys 
Čikagoje bei jos apylinkėse ir kurie 
dalyvaus suvažiavime. Įgaliojimai 
labai svarbūs suvažiavimo kvorumo 
sudarymui. Todėl fondo nariai, kurie 
nebus suvažiavime, prašomi, gavę 
laiškus, tuoj pat išsiųsti įgaliojimus 
fondo nariams Čikagoje. 

Bronius Juodelis , 
pirmininkas 

Futbolo klubo „Lituanica" 5 5 m . sukaktis 
EDVARDAS SULAITIS 

Vienam iš seniausiųjų JAV 
lietuvių sporto klubui — Čikagos 
LFK „Lituanica" artėja gana svarbi 
data. Netrukus jis švęs savo 55-ąją 
sukaktį. Šiuo metu vyksta pasiruo-
šiamieji darbai šiam įvykiui. O su
kaktuvinis renginys jau ne už kalnų 
— lapkričio 19 d. (šeštadienį) PL 
centro Lemont didžiojoje salėje. 

Jau kuris laikas klubo valdyba 
planuoja, kaip būtų galima šią neei
linę datą geriau ir iškilmingiau at
žymėti. Neseniai įvykusiame valdy
bos ir talkininkų posėdyje buvo 
konkrečiau aptarti šį minėjimą lie
čiantys reikalai. 

Posėdyje pranešimus padarė 
ilgametis klubo pirm. Albertas Gla-
vinskas (jis pirmininkauja nuo 1988-
ųjų metų), vicepirm. Gediminas 
Bielskus bei kiti. Buvo pranešta, kad 
sukaktuvinis renginys lapkričio 19 
d. prasidės 6:30 vai. vak. PL centre, 
14911 W. 127th St. Lemont. Čia bus 
trumpa meninė dalis, pasižymėjusių 
klubo narių apdovanojimas, vaka
riene, šokiai, grojant brolių Švabų 
orkestrui bei kiti įvairumai. 

Vietas į šį renginį reikia už
sisakyti kiek galima anksčiau, 
paskambinus Laimai Glavinskienei 
tel. 630-323-6302. Bilieto kaina — 
40 dol. asmeniui. 

Šia proga bus išleistas sukaktu
vinis leidinys su sveikinimais bei 
skelbimais. Norintys pasveikinti ar 
įdėti skelbimą (lapas — 100 dol.. 
puslapis — 50 dol.. ketvirtis pusla
pio — 30 dol.), turi siųsti tekstą 
Leonui Juraičiui 15242 So. Narcisus, 
Oriand Park. IL 60462. Tai reikia 
padaryti iki spalio 15 d. Šio leidinio 
redaktorius — Edvardas Šulaitis, 

/ / 

kuris yra suredagavęs apie 15 
panašių klubo leidinių. 

Reikia pažymėti, kad LFK „Li
tuanica" yra vienintelis lietuvių 
sporto vienetas išeivijoje, kuris ne
pasitenkina veikla lietuvių tarpe, 
bet plačiai dalyvauja kitataučių ir 
amerikiečių pirmenybėse beveik 
apskritus metus — pavasarį, rudenį 
ir žiemą. 

Siūlome ištrauką apie LFK „Li
tuanica" veiklos pradžią iš 50-mečiui 
paminėti išleisto klubo leidinio: 
„Nors pirmieji lietuvių sporto klubai 
Čikagoje ir jos apylinkės Cicero 
įsisteigė 1949 m. antroje pusėje, ta
čiau juose futbolininkai vietos nera
do. Buvo pasitenkinta krepšiniu, 
tinkliniu, stalo tenisu, šachmatais ir 
pan. Todėl teko laukti iki 1951 m. 
pradžios, kol buvo galima rasti 
pakankamai didelį futbolo entuzias
tų būrį ir ryžtis sudaryti pastovią 
futbolo vienuolikę. 

1951 m. sausio mėn. 14 d. yra 
laikytina lietuvių futbolininkų orga
nizuotos veiklos Čikagoje pradžia, 
nes tą dieną įvykęs sporto mėgėjų 
susirinkimas įsteigė futbolo junginį, 
kurį pavadino 'Čikagos Lietuvių fut
bolo komanda'. Atskiro klubo ne
steigta, nes daugumas susirin
kusiųjų (jų buvo 27), priklausė jau 
čia veikiantiems sporto klubams. 
Štai jų pavardes: R. Koženiauskas, 
V. Numgaudas, L. Stankaitis, R. 
Kašubą, J. Šabanas, J. Snarskis. J. 
Perkūnas. V. Sipavičius, R. Bužėnas, 
E. Sadauskas, K. Baltramonaitis, L. 
Kriaučiūnas, L. Rudžiūnas. J. Kle-
čikauskas, A. Mikulskis, R. Puo
džiūnas, E. Vengianskas, V. Ka
minskas, J. Šoliūnas, J. Manelis, E. 
Šulaitis, L. Traška, S. Sobieskis, P. 
Sobieskis, J. Vaičaitis, A. Galinaitis 

ir A. Mart inkus. 
Šios pavardės tokia tva rka 

surašytos iki šių dienų išlikusiame 
steigiamojo susir inkimo protokole. 
Pirmininku tapo E. Vengianskas . 
Kiti valdybos nariai : K. Baltramo-
naitis. L. Kriaučiūnas, V. Numgau
das ir E. Šulaitis". 

Siame klube :r jo komandose jau 
kuris laikas plačiai reiškiasi naujai i 
šį kraštą atvykusieji sportininkai ir 

pagrindinėje komandoje matome 
vien tik neseniai atvykusius. Tik ve
teranų komandoje dar galima matyti. 
ir ankstesniųjų laikų sportininkų. 
Atrodo, kad tuoj naujieji turės pe
rimti vadovavimą klubui, nes dabar 
esantieji žada pasitraukti . 

Naujų jėgų įsiliejimas šiam vie
nam iš seniausių Amerikoje lietuvių 
sporto K^UDUI turėtu garantuoti ilgą 
amžių. Yra vilčių jam sulaukti 100 

• F- •ntnziastai. d u A. c * e ^ <x 

VISUS, VISUS, VISUS 
SPALIO 15 D. 7 VAL. VAK. 
KVIEČIAME I LOS ANGELES 

ŠOKIŲ TRUPĖS 
„ R E T R O " P A S I R O D Y M Ą 

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 
5620 S. CLAREMONT A VE., ČIKAGOJE. 

Trupės vadovė - Sigita Barysienė. 
Matysite šokant valsą ir fokstrotą, tango ir rumbą.. 

Koncertą organizuoja dienraštis „ D r a u g a s " . 

Bilietai parduodami „Seklyčioje" ir ,,Draugo" administracijoje. 
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A t A 
SESUO M. GRACILDA 

RINGIS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2005 m. spalio 5 d., Šv. Kazimiero 

seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, IL, 
sulaukusi 98 metų. 

I vienuolyną įstojo iš Šv. Mykolo parapijos, Shamokin, 
Pennsylvania. Vienuolyne įžaduose išgyveno 77 metus. 

Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys, brolis Alex Ringis ir 
šeima, gyvenantys Alto, Michigan, dukterėčios ir sūnėnai, kiti 
giminės ir artimieji bei jų šeimos. 

Velionė pašarvota sekmadienį, spalio 9 d. nuo 3 vai. po 
pietų iki 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Mar
ąuette Rd., Chicago. Mišparai mirusiems 7 vai. vakaro. 

Laidotuvių šv. Mišios pirmadienį, spalio 10 d. 9:30 vai. ryto 
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo 
a.a. Gracilda bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už se
selės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir Ringis še ima 

Mylimam broliui 

Af A 
ROMUI BARTUŠKAI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai DANUTEI 
KORZONIENEI ir jos šeimai, žmonai RAMUTEI, 
dukrai RITAI, sūnui LINUI ir jo žmonai bei visiems 
artimiesiems. 

Danutė Cunningham 
Aldona Kudirkienė 

Ilona Laučienė 
Zita Rahbar 

Nijolė Remeikienė 
Gražina Traškienė 

Dalia Urbutienė 
ir jų šeimos 

Marios gimnazijos klasės draugės 

13-asis LKL sezonas prasidėjo 
Prasidėjusiame 13-ajame Lietu

vos krepšinio lygos (LKL) sezone 
rungtyniaus aštuonios geriausios 
šalies komandos, kurios kovos dėl 
aukso žiedų, šalies čempionų taurės 
ir keturioms pajėgiausioms koman
doms teksiančio prizų fondo. 

Palyginti su praėjusiu sezonu, 
LKL neliko Alytaus ,,Alitos", o pag
rindinės rėmėjos AB .,Mažeikių naf
tos" skiriama finansine parama su
mažėjo nuo 1 mln. iki 500.000 litų. 

Iš jų 100,000 litų bus skirta LKL 
veiklos plėtojimui, o iš likusių 400.000 
litų čempionams teks 40 proc, vice
čempionams — 30 proc, o likusioms 
dviem komandoms — 20 ir 10 proc lėšų. 

Kaip ir pernai. LKL čempio
natas bus integruotas į Baltijos 
krepšinio lygos fBBL) čempionatą, 
tad Lietuvos komandų rungtynes bus 
įskaitomos abiejuose turnyruose. 

„Manau, kad tai, apie ką kalbė
jome anksčiau, virto realiais faktais, 
— sakė jis surengtame sezono pris
tatyme. — Visos LKL komandos tapo 
ne pusiau profesionalios, o visiškai 
profesionalios su savo struktūromis 
ir minimaliu patvirtintu biudžetu — 
ne mažiau kaip 500.000 litų". 

LKL prezidentas pasidžiaugė, 
kad varžybos vyks keliose naujose 

arba atnaujintose arenose. 
Po ilgų diskusijų šalies čempio

nate komandoms galios tie patys 
legionierių limitai, kaip ir BBL var
žybose — ne daugiau kaip keturi 
užsieniečiai, neskaičiuojant latvių ir 
estų, kurie laikomi „vietiniais". 

Be to, nuspręsta, kad čempionai 
gaus 20 Čempionų žiedų komplektų, 
o kitas prizines vietas užėmusios 
komandos — po 20 sidabro ir bron
zos medalių komplektų, o ne ženk
lelių (buvo po 14 komplektų). 

LKL rėmėjais lieka tos pačios 
bendrovės kaip ir pernai — „Ma
žeikių nafta", UAB „Omnitel" ir 
„Samsung Elektronics". Beje, mobi
liojo ryšio rinkos lyderė „Omnitel" 
rems LKL jau 11-ąjį sezoną. 

„Esame ištikimiausias rėmėjas", 
— sake bendroves prezidentas An
tanas Zabulis, pabrėžęs, kad jų kom
panija prisidės, jog internete vyktų 
tiesioginės rezultatų transliacijos iš 
varžybų arenų. 

Komentuodamas sumažėjusį ko
mandų skaičių, S. Kliokys teigė, jog 
aštuonių komandų yra tikrai per 
maža, tačiau sunku ką nors dirbtinai 
padaryti, kai komandos turi finansi
nių problemų ir nepajėgia suburti 
visaverčių komandų. ELTA 

Tėvui, seneliui ir proseneliui 

Af A 
ANTANUI VALAIČIUI 

mirus, dukrą, mielą ALDONĄ KAMANTIENĘ, sū
nus KĘSTUTĮ, ALGIMANTĄ, GINTAUTĄ ir jų 
šeimas, nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Vanda Petkuvienė 
Birutė Podienė 
Irena Rasienė 

Laura ir Albertas Valavičiai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 

Praurimė ir Leonidas Ragai 

A f A 
GEDIMINUI STANULIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai AL
DONAI, dukrai RAIMONDAI, žentui RAMŪNUI, 
anūkėliui AIDUCIUI, visiems giminėms ir artimie
siems. 

Tegul Amžiną ramybę jam ošia žalios pušys. 

Pakalniškių šeima 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER A VE. 

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 
NATIONW!DE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVINC LITHUANIAN C O M M U N IT! ES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Homes 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 7 0 8 4 3 0 5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
fe ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago. IL 60632 

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

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLL 

• S e k m a d i e n į , spal io 16 d. 12:30 
vai. p. p. PLC (14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439) didžiojoje salėje 
įvyks susi t ikimas su LR Užsienio 
reikalų ministerijos Amerikos, Af
rikos, Azijos ir Okeanijos departa
mento direktoriumi ambasadoriumi 
Jonu Pas lausku. Svečias pasidalins 
mintimis apie Lietuvos ir JAV san
tykius. J . Pas lauskas yra dirbęs LR 
ambasadose JAV ir Kanadoje, o pas
taruosius 6 metus buvo LR amba
sadoriumi Baltarusijoje. Visus malo
niai kviečiame į susitikimą. 

• S e k m a d i e n į , spal io 16 d., 1 vai. 
p.p. maloniai kviečiame į Audriaus 
Plioplio, MD, paskaitą-parodą „Ka
pos, grivinos ir kiti reti lietuviški 
numizmatiniai eksponatai". Paskai
ta* vyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui 
773-582-6500. Įėjimas nemokamas. 

• LB B r i g h t o n Park apy l inkės 
valdyba spalio 9 d., sekmadienį, po 
10 vai. lietuviškų šv. Mišių ruošia 
pietus Švč. Mergelės Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Mozerio salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Visi kviečiami 
ir laukiami. 

• V y r e s n i ų j ų l i e t u v i ų c e n t r e 
„Seklyčioje" spalio 12 d. 2 vai. p.p. 
trečiadienio popietės programoje bus 
rodoma video juos ta „Ner ies ir 
Nemuno glėby Kaunas". Kviečiame 
atvykti ir pasigrožėti. 

• L e m o n t o s o c i a l i n i ų re ika lų 
skyrius praneša, kad spalio 21 d. 
nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p.p. Bočių 
menėje bus galima pasiskiepyti nuo 
gripo (Flu). Prašome atsinešt i 
„Medicare" korteles. 

• Šve i car i jo s LB v a l d y b a nuo
širdžiai dėkoja Lietuvių fondo na
riams už finansinę paramą knygos 
„Alpių lietuviai" išleidimui. Kruopš
čiai sur ink ta 1999-2005 m. Šveicari
jos lietuvių bendruomenės archyvinė 
medžiaga ir su dideliu atsidavimu 

parašyta knyga „Alpių lietuviai" 
pasiekė skaitytojus. LF džiaugiasi 
galėdamas prisidėti prie lietuvybės 
išlaikymo Šveicarijoje ir kviečia 
visus, kuriems rūpi lietuvių kultūros 
išsaugojimas, įsijungti į LF narių 
šeimą. Mūsų adresas: 14911 127th 
Steet, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

• A k a d e m i n i o skautų sąjūdžio 
Čikagos skyriaus metinė šventė 
ruošiama spalio mėn. 15 d. 7:30 
val.v. Marriott viešbučio salėje, Burr 
Ridge, IL Vakaro prelegentas - fil. 
Algis Zaprackas. Pereitų metų pa
vasarį kartu su prez. Bush žurna
listų korpusu jis lankėsi Latvijoje, 
Maskvoje ir Gruzijoje. A. Zaparackas 
su vakaro svečiais pasidalins šios 
kelionės įspūdžiais. 

• V i s u s narius kviečiame daly
vauti Akademiniame skautų sąjū
džio suvažiavime, kuris įvyks spalio 
14-16 dienomis Marriott viešbučio 
posėdžių salėje. Norintys užsire
gistruoti prašome skambinti fil. 
Vyteniui Kirvelaičiui tel. 630-853-
5650. 

•„Atv iro žodžio" forumas bus 
sekmadienį, spalio 23 d. po 11 vai. 
šv. Mišių PLC didžiosios salės 
vakarinėje pusėje. Po antros lab
daringos kelionės į Nigeriją savo 
įspūdžiais pasidalins žymus oftal
mologas, tinklainės specialistas dr. 
Mindaugas Vygantas. „Saulutė" vi
sus maloniai kviečia pasiklausyti dr. 
M. Vyganto pranešimo „Saivingi 
nuotykiai tamsioje Amerikoje". Bus 
kavutė. 

•ATITAISYMAS. Ketvirtadienio 
dienos (spalio 5 d., psl. 12) laikrašty
je įsivėlė klaida. E. Šulaičio straips
nyje „Amerikos lietuvių tautinės są
jungos seimas" pirmoje rašinio pas
traipoje išspausdinta: „Jau 18-ąjį 
kartą...", turi būti: „Jau 28-ąjį 
kartą...". Nuoširdžiai atsiprašome 
autorių. 

SKELBIMAI 
• „Saulutė". Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir in
val idams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai $3,200. Aidas Kriau
čiūnas $300, Anthony Kozlovvski $80 
tęsiant mergaitės metinę paramą; 
Armino Dovydėno kepenų persodini
mo operacijai Brone ir Kazys Markai 
$50. Danguolė ir Pijus Bielskai $50. 
Marytė ir Juozas Vizgirdai $50, Ne
mira Šumskiene $300. Labai ačiū, 
„Saulute" (Sunlight Orphan Aid) 414 
Freehauf St„ Lemont, IL 60439, tel. 
(630) 243-7275, tax ID #36-3003339. 

• Karal iaučiaus kraš to lietu
v i šku m o k y k l ų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $200 Leo Trečio
kas. $100 Jurgis Bendikas, Pijus 
P a ž e r ū n a s , Marija Vai tkus . $50 
Adelaida Balbata, Leonardas Geru

laitis, Aldona Juozevičienė. Juozas 
Kungys. $40 Walter Barkauskas. 
$30 Kostas Stankus. $25 Vytautas 
Bildušas, Vytautas ir Aldona Če
pėnai, JAV LB East St. Louis apy
linke, Ella Juodis, Vacys ir Alfonsą 
Laniauskas, Kostas Norvilą, Bro
nius Polikaitis, Narimantas Udrys. 
$20 Zigmas ir Virginia Grybinas, Jo
nas Gudenas, Jadvyga Kliorys, Biru
te Navickienė, Emilija Pakštienė, 
Halina Plaušinaitienė, Algimantas 
ir Dalia Urbutis, Aleksandras Ve-
rikas, Vytautas Vizgirda. $15 Ona 
Barauskas, Albinas Elskus, Danutė 
Uogintas. $10 Jonas ir Valeria Juod-
walis, Sofija Klevas, Jonas Pra-
kapas, Elena Purtulis, dr. Antanas 
Razma, Lionginas Svelnis. $5 Jurgis 
Kisielius, Vytautas ir Marija Oniu-
nas. Dėkojame visiems rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg Ct., Na-
perville, IL 60540-7011. 

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.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

XIV AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS 
Čikaga, 2005 m. spalio 21-23 d. 

Spalio 21 d., penktad ien i s (Balzeko lietuvių kultūros muziejus, 
6500 S. Pulaski Road, Chicago), 7 vai. v. prieškongresinis susitikimas, 
parodos a t idarymas ir Lietuvos ambasador iaus JAV ir Meksikai 
Vygaudo Ušacko knygos pristatymas. 

Spalio 22 d., š e š tad ien i s (Šv. Kazimiero seserų vienuolynas, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago), 9 vai. r. - 4 vai. p.p. registracija, Kongreso 
atidarymas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių veiklos pranešimai, 
pietūs, simpoziumas, ateities planų diskusijos. 7 vai. v. - iškilminga 
Kongreso vakarienė Amerikos lietuvių tarybos 90-mečiui paminėti vyks 
istorinėje Chicago Atletic Association salėje (12 S. Michigan Ave., 
Chicago. Į pokylį vyks autobusas iš Marąuette Park ir Brighton Park. 
Kitas autobusas vyks iš Riverside ir Cicero.) 

Spalio 23 d., s ekmadien i s (Šv. Kazimiero seserų vienuolynas, 
2601 W. Marąuette Rd., Chicago) 9 vai. r. - iškilminga akademija ir kon
greso uždarymas. 10:30 vai. r. šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago), 11:30 vai. r. atsisveiki
nimo pabendravimas ir vaišės parapijos salėje. 

Ramūnas Kondratas ALTo įgaliotinis Washington, DC, atvyksta į 
Amerikos lietuvių kongresą. Jis kalbės apie politinę veiklą Washington, 
DC, ir pristatys projektą apie Komunizmo aukų paminklą bei doku
mentacijos centrą, kurį planuoja įkurti. R. Kondratas yra vienas iš 
Smithsonian insti tuto Washington, DC, kuratorių. 

Amerikos lietuvių kongreso garbės komiteto narių sąraše - Illinois 
gubernatorius Rod Blagojevich, Chicago arkivyskupas kardinolas 
Frances George, senatorius Barack Obama. Kongresui sveikinimą ir 
pranešimą paruošė Amerikos ambasadorius Lietuvoje Stephen Mull. 

Išankst inė registracija: Lithuanian American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 tel. 773-735-6677, fax 773-735-3946. 
EI. paštas: AltCenter@aol.com. Registracijos mokestis - 10 dol. 

Organizacinis komitetas 

Negal iu dalyvaut i „Draugo" pokylyje, nes jokiu būdu nesudarau 
viso stalo, o vienai ar dviese sėdėti lyg nepatogu — tokių pasiaiškinimų 
išgirdo ir pokylio ruošėjai. Atsakymas paprastas: užsisakykite vieną, dvi, 
tris, keturias vietas. Visi bus priimti, pasodinti ir maloniai galės 
praleisti laiką. Beje, bilietus bus dar galima įsigyti ir prie įėjimo į salę. 
Visų laukiame, visus kviečiame! 

J ) , ir L. Slėniai , Lemont, IL, grąžindami „Draugo" laimėjimų bilie
tėlių šakneles, pridėjo 100 dol. auką. Jiems nuoširdžiai dėkojame. 

ačiū 

Ar pr i s imenate Aleksą Šne l ių (Alei Snelius), kuris ne taip seniai 
buvo pakliuvęs į žiniasklaidos dėmesį, kai laimėjo apie 60 mln. dolerių 
loterijoje. Spalio 5 d. .,Chicago Tribūne" (Tempo Section) rašoma, kad 
Snelius yra didelis beisbolo, ypač „Chicago White Sox" sirgalius. Jo 
mėgstamiausias šios komandos žaidėjas yra Paul Konerko, kuris, pasak 
Šneliaus, j am kainuoja nemažai pinigų... Mat, už kiekvieną laimėtą 
tašką — „home run" Snelius paaukoja 100 dol. ,,White Sox Charities". 
Anksčiau jis tai darydavo su savo žmona Uršule, kuri buvo net didesnė 
beisbolo sirgalė, kaip jos vyras. Ja i neseniai mirus, A. Snelius tęsia tradi
ciją. Iki šiol šiai labdaros organizacijai jis j au paaukojęs 109,300 dol. 

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

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
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 v.p.p. 

Advokatas 
V v t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

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

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

VVoodridge. 
Tel . 877 -Gynejas a r b a 

877-496-3527 

Fi lomena Vi lut ienė iš Frankfort, IL. kartu su grąžinamomis 
.,Draugo" laimėjimų bilietėlių šaknelėmis, atsiuntė 50 dol. auką. Labai 

Kizis, Tecumseh , Ont., Canada. atnaujino ,,Draugo" prenu- j 
meratą ir pridėjo 65 dol. auką. Esame dėkingi! 

mailto:AltCenter@aol.com

