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Rytų Europa raginama paviešinti komunistines bylas 

KGB rūmai Maskvoje. 

Sofija, liepos 21 d. („Reu-
ters"/BNS) — Centrinės ir Rytų Eu
ropos buvusių komunistinių valsty
bių specialistai ir politikai ketvirta
dienį paragino viešai paskelbti komu

nistinių slaptųjų tarnybų bylas, kad 
regionas galėtų susitaikyti su savo 
praeitimi. 

Daugelyje regiono valstybių vi
siems neleidžiama susipažinti su tais 

archyvais, nors komunizmas, kurio 
slaptosios tarnybos buvo suformavu
sios plačius informatorių tinklus ir 
vedė daugybės žmonių bylas, žlugo 
prieš 17 metų. 

Politikai ir istorikai sako, kad 
tai, kaip buvusio sovietinio bloko na
rės vertina savo tamsią praeit j , rodo 
jų demokratijų brandumą. 

„Delsimas paskelbti tas bylas ir 
prieštaringai vertinami su jomis su
siję dalykai rodo demokratijos trapu
mą", — telefonu žurnalistams sakė 
Oxford universiteto Europos studijų 
profesorius Timothy Garton Ash. 

Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Čekijos, Slovakijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos institucijų, tvarkančių to
kias bylas, atstovai per konferenciją 
Bulgarijos sostinėje Sofijoje pasidali
jo patirtimi su įstatymų leidėjais. 

„Atverti tuos archyvus nėra 
lengva, bet tai būtinas žingsnis, kad 
šalis išsivaduotų nuo tamsios pra
eities. Alternatyvus scenarijus — 
nuolatinis šantažas ir įtarimai", — 

Libaną paliko 
18 Lietuvos 

piliečių 
Vilnius, liepos 21 d. (BNS) — 

Karinio konflikto su Izraeliu krečia
mą Libaną per pastarąją parą paliko 
dar trys Lietuvos piliečiai. 

Dabar nuo Libano ir Izraelio 
konflikto pradžios iš Libano yra eva
kuota 18 Lietuvos piliečių bei 3 liba
niečiai, turintys leidimus gyventi 
Lietuvoje. 

Kaip penktadienį pranešė Už
sienio reikalų ministerija, ketvirta
dienį vakare viena Lietuvos pilietė su 
vaiku išvyko iš Libano į Saudo Ara
biją, kurioje turi leidimą gyventi, kita 
pilietė Danijos laivu išvyko į Kiprą, iš 
kur planuoja grįžti į Lietuvą. 

Viena pilietė su dviem vaikais, iš
vykusi iš Libano trečiadienį Prancū
zijos lėktuvu, į Lietuvą grįžo penkta
dienį 

Šiuo metu bandoma padėti iš
vykti iš Libano keturių asmenų šei
mai. Su Prancūzijos ambasada deri
namos dar trijų Lietuvos piliečių eva-
kavimo galimybės (šie piliečiai turė
jo išvykti Lenkijos laivu, tačiau ne
galėjo to padaryti dėl asmeninių prie
žasčių). Dar trys piliečiai šiuo metu 
tvarkosi dokumentus evakuacijai į 
Siriją. 

Gavęs papildomos informacijos 
URM Konsulinis departamentas pa
tikslina, kad iš viso turi žinių apie 36 
Lietuvos piliečius Izraelio ir Libano 
konflikto pradžioje buvusius Libane. 

Anksčiau manyta, kad 39 pilie
čiai Libane turi Lietuvos pilietybę, 
tačiau išsiaiškinta, kad trys iš jų Lie
tuvos pilietybės neturi. 

URM pareiškė protestą Rusijai 
Vilnius, liepos 21d. (BNS) — 

Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
v URM) penktadienį pareiškė protestą 
Rusijai, nesutikusiai išduoti vizas 
Lietuvos jaunimo ekspedicijai, pla
navusiai vykti į Sibirą tvarkyti trem
tinių kapų. 

Tai sakė Lietuvos URM aukštas 
pareigūnas, paprašytas pakomentuo
ti šį incidentą. 

Anot diplomato, Rusija įspėta, 
kad Lietuva, savo ruožtu, reaguos 
lygybės pagrindu ir neišduos vizų Ru
sijos piliečiams. 

„Užsienio reikalų ministerija jau 
keletą dienų intensyviai dirbo, kad 
Lietuvos jaunimo ekspedicijos daly
viai gautų Rusijos vizas. Rusija atsi
sako oficialiai komentuoti, kodėl 

jiems neišduodamos vizos", — BNS 
sakė URM pareigūnas. 

Anot jo, neoficialiai Rusijos atsto
vai aiškina, kad vasaros pradžioje iš
duodant vizas pirmajai jaunimo eks
pedicijai į Sibirą, buvo tikimasi, kad 
lietuvių ekspedicijos tikslas — ap
lankyti tremties vietas, sutvarkyti 
aukų kapus, o ne politikuoti. Anot 
Rusijos atstovų, kadangi grupės na
riai ir Lietuvos politikai neva pradėjo 
daryti politinius pareiškimus, antro
sios ekspedicijos nariai vizų negavo. 

Anot Rusijos pareigūnų, ekspedi
cijos dalyviai turėtų apsispręsti, ar jie 
vyksta tvarkyti kapų, ar „daryti poli
tiką". 

Ekspediciją organizavo Lietuvos 
jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). 

Lietuva — mažos rizikos šalis 
nimą, o geriausiai įvertino mokesčių 
politiką. 

EIU vertinimais, mokesčių poli
tikos rizika yra nedidelė. Fiksuotas 
pajamų mokesčio tarifas šalyje nuo 
2006 metų liepos buvo sumažintas 
nuo dabartinių 33 proc. iki 27 proc, 
o 2008 metais bus sumažintas iki 24 
procentų. 

Siekdama finansuoti savo įsipa
reigojimus, vyriausybė įdiegė laiki
nąjį „socialinį mokestį", kuris taiko
mas 15 proc. pelno mokestį mokan
čioms įmonėms. Šio socialinio mo
kesčio tarifas, nuo 2006 metų pra
džios siekiantis 4 procentinius punk
tus, 2007 metais sumažės iki 3 pro
centinių punktų. 

2006 metų biudžete taip pat nu
statytas 1 proc. Nukelta į 6 psl. 

RCM nuotr 

Londonas, liepos 21d. (BNS) — 
Įtakingo britų verslo žurnalo „The 
Economist" tyrimų padalinys „Eco-
nomist Inteligence Unit" (EIU), pir
mą kartą vertinęs veiklos riziką Lie
tuvoje, pateikė palankų šalies verti-

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

sakė europarlamentarė Eis de 
Groen. 

Šis klausimas vis dar vertinamas 
prieštaringai, nes kai kurie pareigū
nai teigia, kad didelė archyvų dalis 
buvo sunaikinta ar suklastota ir kad 
skubus jų paskelbimas nepadės išaiš
kinti praeities. 

„Daug bylų buvo sunaikinta, bet 
kai kurias jų Įmanoma atkurti, — sa
kė Miroslav Leki iš Slovakijos tautos 

Nukelta į 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų veiklos. 
•Kodėl mažėja 
nusikaltimų? 
•Meilė gimtinei ir 
tėviškei. 
•Lietuvių patirtis 
emigracijoje. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Jausmų, dainų, minčių 
vitražas. 
•Tikrosios šviesos keliu. 
•Lietuviškas identitetas. 
•Prof. J. Meškausko 
šimtasis gimtadienis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.730 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Šeimos šventė Detroite 
Det ro i to a te i t in inka i užbai 
gė savo veiklos m e t u s graž ia 
šeimos švente, kur io je daly
vavo visi D ievo Apva izdos 
parapijos a te i t in inka i . 

P. N A T A S 

Detroito ateitininkų Šeimos 
šventę rengė Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijoje Š.m. birže

lio 4 — Sekminių dieną. Šventė 
pradėta Mišių auka. Jaunimas atėjo 
bažnyčion organizuotai, sekdami tris 
vėliavas: „Aušros Vartų" —jaunučių 
kuopos, „Lietuvos karaliaus Min
daugo" — moksleivių kuopos ir De
troito studentų ateitininkų draugo
vės. Kun. Ričardas Repšys pasi
džiaugė gausiu būriu ir jaunųjų įvai
riais pasiekimais ir laimėjimais. 

Po Mišių svetainėje vyko iškil
mingas įžodžio posėdis. Jam vadova
vo Rusnė Kasputienė. Įnešus vėlia
vas, jaunučių egzaminų protokolą 
skaitė Rita Giedraitienė. Įžodį duoti 
teisę gavo: Aleksas ir Audrius Mat-
vekai, Andrėja Petrulytė, Romas 
Šonta ir Donatas Tukys. Danutė Sir-
gėdienė pranešė apie moksleivių 
egzaminus, kuriuos raštu atliko Dia
na Jankutė ir Liana Šontaitė. 

Dvasios vadas kun. Repšys vedė 
įžodžio apeigas, juostas jaunučiams 
uždėjo naujai išrinkta Šiaurės Ame
rikos ateitininkų tarybos narė Biru
tė Bublienė, moksleiviams — MAS 
centro valdybos narė Lina Bublytė. 
Išgirdome apie ŠAA tarybos planus, 
ateinančiais metais bus gvildenama 
šeimyniškumo svarba. Lina sveiki
no, gėlyte ir Adelės Dirsytės prisi
minimais apdovanojo moksleivius 
abiturientus: Laurą Karvelytę, Viją 
Underytę, Arą Butkūną, Danių 
Giedraitį ir Paulių Jankų. 

Registracija 
Kongresui 
Visi Šiaurės Amerikos ateiti
ninkai, žadantys šią vasarą 
dalyvauti Ateitininkų Federa
cijos kongrese, yra prašomi 
pranešti apie savo dalyvavi
mą ŠAAT pirmininkei Dan
guolei Kuolienei ei.paštu: 
danguole@kuolas.com arba 
telefonu: 781-383-6081. No
rima sudaryti išeivijos atsto
vų sąrašą. 
Toks pranešimas tačiau neat
stoja registracijos į patį kon
gresą. Raginame kuo grei
čiau registruotis kongresui 
per tinklalapj: 

www.lietuvosateitis.org. 

XV Ateitininkų Federacijos kon
gresas įvyks Š.m. rugpjūčio 18-
20 d. Panevėžyje. 

Atspėkit, kuris iš Detroito? Berniuku oūreiis š.m. |aunųjij ateitininku i t-u vykioje, Dainavoje. Iš k: Matas Lapkus, Andrius 
Lelis, Tomas Čyvas, už jų — vadovas Aras Narutis Kristupas Hoffman, Kovas Polikaitis ir Mantas Naris — visi iš Čikagos 
prie-miesčių. Dešinysis — Donatas Tukys iš Detroito. Nuotrauka Vidos Kuprytės 

Apie jaunučių veiklą pranešimą 
skaitė Rita Giedraitienė, kuri kartu 
su Alma Jankiene globojo ir ugdė 19 
vaikų, nuo antro iki aštunto sky
riaus (daugiau berniukų negu mer
gaičių). Jaunučiai rinkosi po šeš
tadienio pamokų parapijos mokyk
loje. Sausio mėnesį kėgliavo — tai 
nebuvo vien pramoginė išvyka, bet ir 
visuomeniškumo pratybos. Vaikai, 

susiskirstę į komandas, turėjo ben
drauti, susitarti, būti kantrūs, pa
dėti komandos nariams, viens kitą 
pamokyti. Kituose susirinkimuose 
buvo kalbėta apie parapijas, apie ki
tas tikybas. Paulius Jankus parodė, 
kaip statyti ir puošti medinius kry
žius. 

nukelta į 4 psl. 

SAAT skelbia SendraugiŲ sgjungos 
(ASS) centro valdybos rinkimus 

3au kuris laikas ASS veikia be centro valdybos. Supras
d a m a sendraugiu veiklos svarbg, ŠAAT savo 2006. 06. 03 posė
dyje nutarė skelbti ASS CV rinkimus. Pagal statutg centro val
dyba yra vyriausias vykdomasis ASS organas. D i vadovauja sq-
jungos veiklai, organizuoja suvažiavimus, prižiūri skyrių veiklg ir 
atl ieka kitus uždavinius. Centro valdybos kadencija tęsiasi trejus 
metus nuo išrinkimu datos. 

Kviečiame Amerikoje ir Kanadoje gyvenančius ateitinin
kus sendraugius siūlyti asmenis j kandidatu sqrašq. Asmuo gali 
ir save pasiūlyti. Kandidatais gal i būti asmenys, kurie priklauso 
ateitininku sgjungai ir kurie, būdami moksleiviais, studentais ar 
sendraugiais, yra davę ateitininku įžodį. Prašome, kad asmenys, 
kurie sutinka kandidatuoti, patvirtintu savo sutikima parašu. 
Gautus sutikimus prašome siusti Loretai Grybauskienei vienu iš 
ŠIŲ adresu: 72 Šilo Ridge Rd. 

Orland Park, IL 60467 USA 
e-paštas: Vlasr(5>aol.com) 
Fakso nr: 708-403-2556 

Siunčiant sutikusiu kandidatu pavardes, prašome pateikti šiq in-
formacijg: 1. asmens vardq, pavardę, 2. adresq, 3. tel. numerį 
ir, jei turi, ei.-pašto adresq, 4. trumpq ateitininkiškos veiklos biog-
rafi jq. 

Kandidatus galima siūlyti iki rugsėjo 15, kada kandidatu 
sgrašas bus uždarytas ir organizuojami rinkimai korespondenci-
niu būdu. Rinkimu komisija sudaro: Janina Udrienė, pirm., Nijo
lė Lapšienė, Valentina Rauckienė. 

Nuoširdžiai prašome visus sendraugius susimastyti, paro
dyti ryžto ir prisidėti prie sėkmingu ASS CV rinkimu organizavimo. 

ŠAAT Sendraugiu sąjungos CV nominaci jų komisi ja 
B'rute Bubliene Loreta Grybauskiene, Algis Norvilas 
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MEILE GIMTINEI IR 
TĖVIŠKEI 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Šventės renginius Prezidentūroje 
mačiau televizijos ekrane. Ir trumpą 
prezidento kalbą girdėjau, ir 
pa t rankų šūvius, skir tus karaliui 
Mindaugui, Lietuvai — taip pat gir
dėjau. Paskui diktorius pasakė, ko
kie renginia i šventės dieną dar 
įvyks. Tikėjausi, kad, kas j au kas, o 
sąšauka „Piliakalnių šviesa", kurią 
rengia Lietuvai pagražinti draugija, 
Vydūno draugija, Ramuvų sąjunga, 
Lietuvos etninės kultūros draugija, 
Lietuvių taut ininkų sąjunga, Lietu
vių taut inės kultūros forumas, Lie
tuvos kultūros kongresas, Žemaičių, 
Aukštaičių, Dzūkų, Zanavykų, Ma
žosios Lietuvos, Žiemgalos draugi
jos, Lietuvos skautų sąjunga, Lietu
vos skaut i ja , Lietuvių pilietinių 
organizacijų forumas, Valančiaus 
blaivybės sąjūdis, Tautinė moterų 
lyga, Kraštotyros draugija, Tėviškės 
pažinimo draugija, Rytų Lietuvos 
kultūros veiklos centras, Keliautojų 
klubas, — bus paminėta. Kur tau. 
Apie šį renginį — nė žodžio. Sąžinin
gai išvardijau visas visuomenines 
organizacijas, kurios ant Lietuvos 
piliakalnių, kitų šventų vietų uždegs 
laužus, taigi įvyks grandiozinis ren
ginys, gerokai įspūdingesnis, nei keli 
patrankos šūviai prie Prezidentūros, 
ir apie jį — nė žodžio. Čia kažkas ne 
taip. Arba rengėjų sąrašas, švelniai 
kalbant , per didelis, kai kurie rengė
jai gal nė nežino, kad jie liepos 6 die
ną, 8 vai. v., uždegs laužus iškiliau
siose Lietuvos vietose, a rba Pre
z iden tūra nutylėj imu sąmoningai 
stengiasi sumenkinti būsimą įspūdį. 

Taip nelinksmai nusiteikęs, aš 
atvykau į Pamėnkalnio gatvę, kur 
įsikūrusi Lietuvai pagražinti draugi
jos būstinė. O karšt is — nežmoniš
kas, žinoma, lietuviškais laipsniais ma
tuojant pavėsyje — per trisdešimt. 
Tai jums ir pranašavimai, kad bir
želis, liepa bus šalti, lietingi, tik rug
pjūtis — vasariškai šiltas mėnuo. Nė 
velnio mes nežinome, kas mūsų laukia. 

Iš Pamėnkalnio per dvi valandas 
mes nuriedėjome iki garsiosios Ve
liuonos, kur įspūdingi piliakalniai, 
Gedimino kapas, kur Vytauto pa
minklas, tur t ingas muziejus, sena, 
daug kar tų perstatyta bažnyčia, iš 
kurios bokšto, kaip iš lėktuvo, matai 
visą Veliuoną, didingą Nemuną, 
ramiai srūvanti į marias, į Baltiją. 

Kelionėje sužinojau, kad Kul
tūros, filosofijos ir meno institutas, 
Lietuvių kalbos ins t i tu tas šįmet 
nepakviesti į kasmetinę Valstybės 
dienos puotą Prezidentūros kiemely
je. Visada būdavo kviečiami, o šįmet 
— ne. Čia kažkas ne taip. Pamiršo pa
kviesti, a r nusprendė, kad tokie ins
t i tutai nereikšmingi, ir jų vadovus 
veltui valgydinti bei girdyti nebūti
na? Bet ko aš čia jaudinuosi, tarsi 
pats būčiau vienas iš tų direktorių? 

Žymiai skaudžiau, kad žiniask-
laida nemato reikalo parodyti tikrai 
gražių pastangų; gražinti, taurinti 
Lietuvą ir jos žmones. Taip buvo per
nai, tas pats — šįmet. Vartau iš Ve
liuonos parsivežtą Lietuvai pagra
žinti draugijos knygą „Tėvynės mei
lės ir grožio keliu", kurioje Veliuo
nos sen iūnas Mindaugas Šlepše-
vičius rašo: „Gerbiamasis LPD pir
mininkas J . Dingelis kreipėsi į ma
ne: 'Būk geras, a tkurk skyrių, kad 
Veliuonoje galėtume surengti suva
žiavimą'. Ir mes jį atkūrėme, visi gal
vojo, kaip gali įvykti tautos suva
žiavimas Veliuonoje, niekas tuo ne

tikėjo. Ir šiandien atvažiavę kaunie
čiai man sako, kur jūsų reklama? Šį
ryt per radiją neišgirdome nė vieno 
žodžio, kad vyksta Tautos suvažiavi
mas. Vadinasi valdžia yra nuo mūsų 
labai toli pažengusi ir palikusi mus 
apačioje". 

Taip jis kalbėjo prieš metus su
važiavimo dalyviams. Niekas nepa
sikeitė. Šįmet M. Šlepševičius dar 
pridūrė: „Šiandien kiekvienas pas 
save švenčia. Turėtų švęsti. Bet kiek 
aš skambinau, tai niekur nėra tos 
šventės. Žmonės dar nemoka švęsti, 
jie eina pasižiūrėti, bet ne dalyvauti". 

Turint omenyje pernykštį ren
ginį, ši sąšauka jam neprilygo gal dėl 
to, kad vyko ne vien ant Veliuonos 
piliakalnio, o ir ant dešimčių kitų 
piliakalnių, nuo Birutės kalno prie 
Baltijos, iki Aukštojo kalno netoli 
Medininkų pilies, kurių vienu metu 
nepamatysi, ypač jeigu žiniasklaida 
nerodo, nefilmuoja. Mintyse paban
dau įsivaizduoti, kas tą vakarą dė
josi ant Punios, Merkinės, Birštono, 
Šeimyniškėlių piliakalnių — ir vaiz
das darosi žymiai šviesesnis ir 
viltingesnis. 

O kas dėjosi tą vakarą Veliuo
noje, ant Ramybės piliakalnio, įsi
vaizduoti man nereikia, aš viską ma
čiau ir girdėjau: kai ką užsirašiau. 
Kaip sakė LPD pirmininko pava
duotojas Bronislovas Kiela, vyko re
peticija, gal net įžanga į generalinę 
repeticiją. Juk artėja 2009-ieji, labai 
svarbu, kad tada Tautos sąšauka 
būtų kuo įspūdingesnė, masiškesnė. 

Prie Nemuno, vienoje įspūdin
giausių Lietuvos vietų skambėjo 
gražios dainos, giesmės, poetų teks
tai. Nuoširdžiai plojome Operos so
listei, Vydūno premijos laureatei 
Aušrai Liutkutei, be kita ko, sugie
dojusiai ir Vydūniečių himną, taip 
pat garsaus aktoriaus Tomo Vaisietos 
sūnui Perliui Vaisietai, einančiam tė
vo pėdomis, Veliuonos moterims, su
giedojusioms Veliuonos himną, Ve
liuonos jauniesiems dainininkams. 

Gražiai atrodė žinomo keliauto
jo, turistinių žygių organizatoriaus 
Algimanto Jucevičiaus vadovaujama 
grupė sąšaukos dalyvių, į Veliuoną 
atplaukusių Nemunu, atnešusių 
deglą, kuriuo lygiai 8 vai. vakaro ir 
buvo uždegtas laužas — vienas iš 
dešimčių. 

Žinoma, buvo ir prasmingų kal
bų. Prof. Ona Voverienė guodė: „Ne
svarbu, mažasis būry, kad esi ma
žas. Dvasinis atgimimas ateis, gal ne 
taip greitai, kaip norėtume, bet 
ateis". LPD valdybos narys Ramutis 
Oleka sakė, kad maža tauta privalo 
būti stipri dvasia. Vydūno draugijos 
pirmininkas Vacys Bagdonavičius 
ragino ištiesti vienas kitam ranką, 
rodyti visokeriopą palankumą, pa
justi vienybės dvasią. Šis renginys, 
tam labai palankus. Susibūrę ant 
piliakalnių, istorinių vietų žmonės 
neišvengiamai panašiai kalba, pa
našiai jaučia: „Mūsų širdys bus susi
jungusios. Veliuonoj pabuvęs žmo
gus pasijunti šviesesnis, geresnis". 

Apie tėvynės meilę, jos grožį, 
žmogaus ugdymą kalbėjo mokytojai 
Kulikauskas, Margarita Baršaus
kienė, Stasys Litvinavičius, kiti. 

Buvo smagu, buvo jauku. O ko 
nebuvo? Nebuvo svaigalų, nebuvo 
agresyvios, trankios muzikos, gal 
todėl nebuvo ir jaunimo, kurį išvyk
dami matėme prie barų ir kavinių. Iš 
gerumo salelės iškart patekome į, 
deja, j au įprastą aplinką, kuri kelia 
susirūpinimą, kur gerumo, dvasin-

DANUTE BINDOKIENĖ 

Kodėl Lietuvoje sumažėjo 
nusikaltimų? 

Š
iomis dienomis JAV spauda 
skiria daug dėmesio nusi
kalstamai veikai pačioje ša

lies sostinėje — Washington, DC. 
Vasarą pagausėjus turistų skaiči
ams, nusikaltėliai tiek įsidrąsino, 
kad ir šviesią dieną, galima sakyti, 
labiausiai turistų lankomose sos
tinės vietovėse, apiplėšinėja, ap
daužo žmones (būta net nužudy
mų). Tai, be abejo, skaudus ant
ausis tiek miestui, tiek JAV val
džiai, kuri nuolat pabrėžia būtiny
bę kovoti su nusikalstamąja veika 
ir skiria nemažas dolerių sumas 
teisėtvarkos reikalams. Sostinės 
policija žada imtis griežčiausių 
priemonių, kad „mūsų mieste būtų 
visiems ramu ir saugu". Bet pa
žadai, kaip rodo praeitis, ne visuo
met įgyvendinami, juo labiau, kad 
šiais laikais turima reikalo su visai 
kitokio plauko nusikaltėliais — 
daugiausia narkotikų ar kitų kvai-
šalų vartotojais, kurie, kad pa
tenkintų savo įpročio reikalavi
mus, nesiskaito su priemonėmis 
„įsigyti lėšų". 

Kai kurie kiti JAV didmiesčiai, 
įskaitant Čikagą, kartas nuo karto 
paskelbia, kad kova su nusikalsta
mumu duoda neblogų rezultatų ir 
įvyksta mažiau apiplėšimų, žmog
žudysčių bei kitų smurto veiksmų. 
Čikagos atveju, teisėsauga sėk
mingai pasinaudoja filmavimo ir 
kitokio pobūdžio aparatūra, įtai
syta pačiose pavojingiausiose 
miesto vietose. Kadangi plėšiko ar 
žmogžudžio geriausi talkininkai 
yra slaptumas ir pasalos, retas 
ryžtasi savo nešvaria veika užsi
imti, kai jį stebi ir fiksuoja stiklinė 
aparato akis. 

Iš Lietuvos taip pat pasklido 
gera žinia, kad nusikalstamumas 
šiemet sumažėjo maždaug dešim
tadaliu. Nors pateikiami žmogžu
dysčių, išžaginimų, apiplėšimų, 
įvairių vagysčių (ypač automobi
lių) sumažėję procentai, tačiau 
nedidelei valstybei jie visgi atrodo 
milžiniški. Pažymima, kad ir da
bar pagrindiniu plėšimų tikslu 
lieka mobiliojo ryšio telefonai — 
tokių apiplėšimų šiemet (o kur dar 
metų galas) užregistruota daugiau 
kaip 64 proc. Ir nėra ko stebėtis, 

prisimenant," kiek daug žmonių 
Lietuvoje (ir visur kitur) naudojasi 
mobiliaisiais telefonais. Beje, pra
ėjusį savaitgalį Čikagos miesto 
pietinėje dalyje trys vaikigaliai 
užpuolė keturiolikmetį berniuką, 
žiauriai primušė ir pagrobė jo 
mobilųjį telefoną. Nukentėjusis 
tebėra kritiškoje būklėje ligoninėje 
ir vargiai visiškai pasveiks, nes su
žaloti galvos smegenys. Taigi, vi
sur tokios pačios „naujienos". 

Kam reikėtų tarti ačiū dėl su
mažėjusio nusikalstamumo Lietu
voje? Kai kas mano, kad reikia dė
koti masinei gyventojų migracijai į 
užsienius. Nepaslaptis , jog kai 
kuriose Europos valstybėse lietu
viai jau labai pasižymėję nusikals
tama veika ir lietuvio vardas daž
nai laikomas nusikaltėlio sino
nimu. Vokietijos ar Ispanijos gy
ventojai, pamatę mašiną su lietu
višku ženklu, stengiasi sprukti į 
šalį, kad nebūtų apiplėšti ar kitaip 
nuskriausti (panašiai kaip anks
čiau Amerikos didmiesčiuose buvo 
tikima, kad visi juodieji ir mek
sikiečiai, ypač jauni vyrai, yra 
pavojingi nusikaltėliai). Jeigu tai 
būtų tiesa, tuomet masinėje mig
racijoje galėtume įžiūrėti ir teigia
mų reiškinių: tegul tik tas nusi
kalstamasis elementas kuo grei
čiau išnyksta iš tėvynės ir niekuo
met nesugrįžta! 

Pasirodo, kad lietuviai savo 
„veika" pasižymėję ne tik Euro
poje. Neseniai Čikagoje apsilan
kiusi „Balts and Goths" knygos 
autorė, vieno įtakingiausių Vene-
zuelos žurnalo redaktorė Jūratė 
Rosales tvirtino, kad Venezuelos 
kalėjimuose j au tupi nemažai 
lietuvių — narkotikų pirklių, kurie 
sugauti iš Kolumbijos gabenę 
narkotikus. 

Bet galbūt yra dar viena prie
žastis, dėl ko Lietuvoje sumažėjo 
nusikals tamumas. Kai valdžios 
viršūnių pareigūnai nuolat ap
kaltinami sukčiavimu, pinigų 
švaistymu, grobimu ir kitokia 
nusikalstama veika, eilinis nusi
kaltėlis tokios konkurencijos ne-
beatlaiko ir turi liautis arba pa
sitraukti į užsienį, kur jo veikai 
atsiveria platesni horizontai. 

gumo, švelniai tariant, nėra per daug. 
„Šiandien čia mus suvedė meilė. 

Meilė gimtinei ir tėviškei (aš tą pa
brėžiu, kadangi mano gimtinė vie
nur, o tėviškė — kitur. Tai skirtingi 
dalykai), meilė tėvynei Lietuvai, jos 
žmonėms, rūpestis ne tik praeitimi, 
bet ir šia diena bei ateitimi. Mums 
rūpi, kokia Lietuva bus ateityje, 
kokią mes ją paliksime savo vaikams 
ir vaikaičiams. Ar išliks juose tikra 
Tėvynės meilė, tautinės savimonės 
jausmas. Ar išliks pasididžiavimas 
savo istorija, kalba, apie ką štai 
kalbėjo poetas Justinas Marcinke
vičius, savo dainomis, šokiais, žaidi
mais, tradicijomis, mūsų liaudies 
menu. Taigi ar išliks pasididžiavi
mas visu tuo, kas žmogui yra pačios 
didžiausios dvasinės vertybės... Šia 
linkme ugdykime jaunimą šeimoje, 
mokykloje, spaudoje ir kitomis vi
suomenes informavimo priemonė
mis". Taip prieš metus Veliuonoje 

kalbėjo prof., habil. dr. Angelė Vyš
niauskaitė. Per metus jos paminėti 
pavojai niekur neišnyko, šiandien jie 
gal net didesni. 

„Šiandien mes kalbame nelabai 
linksmai, nors jazminai ir bijūnai 
žydi visu gražumu, o tiek skaudžių 
temų yra paliesta. Aš net siūlyčiau 
kitą konferenciją daryti tų skaudu
lių priežasčių analizei — mes perne
lyg mažai kalbame apie priežastis". 
Šie profesoriaus, etninės kultūros 
globos tarybos pirmininko Liberto 
Klimkos žodžiai pasakyti prieš me
tus irgi Veliuonoje. 

Yra ką veikti, ką gražinti Lie
tuvai pagražinti draugijai, kitoms 
čia paminėtoms draugijoms, sąjun
goms, forumams, kongresams, sąjū
džiams, lygoms, nors Lietuva išties 
nuostabiai graži, tą pastebėjo visi, 
kurie Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dieną kalbė
jo ant piliakalnio Veliuonoje. 
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Iš ateitininkų gyvenimo 
atkelta iš 2 puslapio — 

Detroito ateitininkų šeimos šventė 
Apie moksleivių veiklą pranešė 

Rima Giedraitytė. Kuopos valdybą 
sudarė: Aras Bu tkūnas , Danius 
Giedraitis, Rima Giedraitytė, Pau
lius Jankus ir Monika Mikulionytė. 

Kartą kuopa stebėjo, o vėliau 
diskutavo apie filmą — „The Five 
People you Meet in Heaven". Prieš 
Kalėdas, pagal jau įsigalėjusią tradi
ciją, moksleiviai rinkosi į bažnyčią 
sustatyt i ir papuošt i kalėdines 
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i tflHBl Detroitiškis Mikas Giedraitis skaito sa

vo kuopos veiklos pranešimą per Jau
nųjų ateitininkų sąjungos suvažiavi
mą, liepos 8 d. Jaunučių stovykloje, 
Dainavoje. 

eglutes. Kuopos nar ia i dalyvavo 
Žiemos kursuose, kur buvo išrinkta 
nauja MAS valdyba. Kovo mėnesį 
važiuota į Cleveland kar tu su 
Andriaus Giedraičio vadovaujamu 
choreliu ,,Momiestelis". Dalyvauta 
Kovo 11-tosios minėjime ir Cleve
land moksleivių ateitininkų susirin
kime. Kuopos nariai dalyvavo ir jau
nimo gavėnios rekolekcijose Daina
voje. 

Gytis Mikulionis, SAS centro 
valdybos narys, entuziastingai pa
kalbėjo apie s tudentų ateitininkų 
susibūrimus. Smagu, kad per vieną 
tokį suvažiavimą studento ateitinin
ko įžodį davė detroitiškis Andrius 
Giedraitis. 

Rusnė Kasputienė pasidžiaugė, 
kad Gytis Mikulionis ir Andrius Gie

draitis sutiko globoti moksleivius, o 
ji pasiliksianti tik patarėja. Apie 
Detroito sendraugius kalbėjo sky
riaus pirmininkas Pranas Zaranka. 
Kvietė visus „Amžinąjį atilsį" malda 
pagerbti šiais metais mirusias 
Vincentą Udrienę ir Karolę Vesel-
kaitę-Paulėnienę. Priminė ir sergan
čius, kvietė pajėgesnius jų pareigas 
pasidalinti. 

Valdybos iždininkė Nijolė Lap-
šienė įteikė globėjoms dovanėles — 
Tatjanos Maceinienės knygas „Ne 
tikrovės drumzlėse, o idealo šviesoj". 
Tai knyga apie žymiuosius ateiti
ninkus. 

Pasidžiaugta „Ateities" žurnalo 
pažanga, buvo patarta kur „Ateitį" 
užsiprenumeruoti. 
Prisimintas kun. St. Yla 

Ilgiau žvelgta į Gedimino Mike-
laičio redaguotą knygą „Tolyn į 
laiką, gilyn į gelmę". Joje sudėti 
svarbesnieji kun. Stasio Ylos straip
sniai ir net vienuolikos asmenų apie 
jį atsiminimai. Ištraukas ir pastabas 
skaitė Vitas Sirgedas, Janina Udrie-
nė, Dalia Navasaitienė ir Linas 
Mikulionis. Prel. Pranas Gaida apie 
kun. Ylą taip pratarmėje rašo: „Iš jo 
asmens ir paskaitų sklido ne tik 
šviesa, bet ir dvasinė ugnis. Jis dėstė 
teologinius dalykus ne tik protu, bet 
ir širdimi. Tai buvo jaučiama ir san
tykiuose su žmonėmis. Kiekvienas, 
pakalbėjęs ar pabendravęs su juo, 
galėjo pastebėti, kad iš kunigo Stasio 
sklido kažkokia jauki šiluma, 
kažkoks magnetizmas, kurį galė
tume pavadinti charizma, t.y. spe
cialia Dievo dovana. Tai buvo ne kas 
kita, kaip iš jo asmenybės sklindanti 
Evangelijos ugnis". 

Apie St. Ylos paskelbtus per 30 
leidinių Juozas Girnius sako: „Per
žvelgus kun. Stasio Ylos bibliogra
fines pozicijas, būtų sunku spėti, ku
riai specialybei autorius atstovauja. 
Tiek įvairūs klausimai yra dominę 
kun. St. Ylą! Vienur jis degė dabar
ties rūpesčiais, kitur leidosi į isto
rinius klausimus. Vienais veikalais 
kreipėsi į jaunimą, kituose svarstė 
įvairias idėjines problemas... 

Iš tiesų kun. St. Ylos 'specialybė' 

Sendraugių ateitininkų stovykla 
liepos 23-30 d. Dainavoje 

Visos nakvynės vietos šioje populia
rioje stovykloje seniai užimtos, bet 
pasitaiko, kad ats iranda laisvų kam
barių ir lovų. Teiraukitės pas Rūtą 
Kulbienę telefonu 708-447-7121, gal 
būsite laimingi ir vieta jums atsiras? 
Sendraugiai, kurie yra be nakvynių, 
mielai kviečiami atvykti į stovyklą 
paskaitų metu. Paskaitos vyks nuo 
pirmadienio iki šeštadienio, liepos 
24-29 d, 10 vai. ryto, Baltųjų rūmų 

salėje. Kviečiame apsilankyti ir pa
siklausyti. 
• Liepos 24 — kun. Gediminas Jan
kūnas • Liepos 25 — Programos pa
keitimas: Audra Kubiliūte-Dauliene 
kalbės tema: „Lietuviški išradimai" 
• Liepos 26 — dr. Vincas Staniškis, 
• Liepos 27 — Prel. Jurgis Šaraus-
kas • Liepos 28 — dr. Ona Daugir
diene • Liepos 29 — Ateitininkija: 
atviras pašnekesys. 

Rytinio Pakraščio Sendraugių Poilsio Savaitė 
rugpjūčio 5 - 12 d., Kennebunkport, Maine 

Tai puiki proga pailsėti gražioje tėvų 
pranciškonų sodyboje, o vakarais, 
lietuvių tarpe, išgirsti įvairių koncer
tų, paskaitų, dalyvauti diskusijose. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

Registruokitės (užsisakant kambarį) 

rašydami pranciškonų raštinės vedė
jams: Franciscan Guest House, P.O. 
Box 980, Kennebunkport, ME 04046 
arba rašydami: franciscanguest-
house@yahoo.com arba skambinda
mi tel: (207) 967-4865. 

Detroitiškiai apvaini
kuoja mokslo metų 

pabaigą Šeimos švente, 
bet su tuo darbai 

nesibaigia — vasarą 
Detroito kaimynystėje 
esanti ALRKF stovykla

vietė Dainava 
reikalauja daug 

kūrybinės darbo jėgos. 
Dešinėje Detroito 
ateitininkės Svaja 

Mikulionytė ir Vija 
Underytė veda 

vakarines programas 
š.m. Jaunųjų 

ateitininkų stovykloje. 

yra pastoracinė, arba sielovadinė 
teologija. J is iš karto suvokė, kaip te
ologiją sujungti su gyvenimu — kaip 
krikščioniškąją tiesą žmogui at
skleisti, kad t ikrai jį pasiektų". 

„Tolyn į laiką, gilyn į gelmę" 
knygoje rašoma ir apie kun. Ylos ta
lentą kurt i maldas. Jis net 7 mal
daknygių au tor ius . Paskutinioji , 
geriausioji „Tikiu Dievą" išleista 
1964 m. 

Buvo perskai ty ta kun. Ylos 
„Sekminių malda". Prisimintos kun. 
Ylos parašytos senosios giesmes ir 
naujai sukurtos. Jo tekstams mu
ziką kūrė: ses. Bernadeta, kun. Ka
zimieras Senkus, Juozas Gaubas, 
Bruno Markait is , SJ, Bronius Bud-
riūnas, Faus tas Strolia ir Lietuvoje 
kun. Gediminas Šukys. (Manau, kad 
buvo ir yra daugiau jo eilėms gaidas 
kūrusių.) 

Knygos apžvalgos — santraukos 
sudarytojas Pr. Zaranka, prisiminęs 
kun. Ylos skundą: „Tiek metų kai 
kurios giesmės parašytos, o parapi
jose negirdėti, nebent stovyklose", 
teigė, kad nors mūsų parapijos gies
mynuose yra net 25 kun. St. Ylos 
giesmės, bendruomeninis giedojimas 
silpsta. Kvietė visus ir sendraugius, 
ir s tudentus , ir moksleivius kartu 
džiugiai giesme garbinti Dievą. 

Paminėta kun. St. Ylos mintys 
apie atei t ininkų sąjūdį ir misiją: 
„Pirmiausia reikia parengti Kristui 
vietą mumyse. Tai padaryti galima, 
tik atsisakius visų kitų dievų. Reikia 
liautis smilkyti įvairiems stabams ir 

juos visus sutrupinti. Tada nereikės 
vadintis tokiais ar kitokiais 'visuo
menės labo' veikėjais. Mes esame 
krikščionys, ir turime būti tik tokie, 
o ne kitokie". 

Dar buvo skaitomos Ylos mintys 
apie meilę, idealą ir tikrovę, atei
tininkų dėmesį į vieną centrą — 
Kristų, Dievą — Žmogų. „Iš to cen
tro neiškrenta jokia gyvenimo sritis. 
Yra trys gyvenimo sritys: prigim
tinė, kultūrinė ir religinė. Žmogus 
dalyvauja visose trijose... Kaip siek
ti idealo religinėje — dorinėje srity
je, nurodo Bažnyčia. Kaip jį vykdy
ti prigimties ir kultūros srityje, at
skleidžia pasaulėžiūra ir ideologija". 

Knygos apžvalga buvo iliustruo
j ama ant stovo keičiamais plakatais, 
p radedant septyniomis Sekminių 
liepsnomis, baigiant šių metų šūkiu: 
„Gyvenkime, kurkime, veikime per 
Kristų!" 

Jaunučiai pasirodo 
Pabaigai jaunučiai, Ritai Gie

draitienei vadovaujant, vaidino pa
saką „Aukso nevalgysi" ir linksmai 
padainavo Dainų šventės vaikų dai
ną „Skanu". 

Lukui Laniauskui, kuris dabar 
mokosi jėzuitų naujokyne, Detroito 
priemiestyje, sukalbėjus padėkos ir 
palaiminimo maldą prieš valgį, 
žvalūs moksleiviai apkrovė stalus 
suneštiniais sumuštiniais ir pyragė
liais. Pasivaišindami, kavą gurkšno
dami, visi dar pasišnekučiavo, pasi
džiaugė, kad esam . . . 

Jaunųjų ate i t in inku stovyklos kvadrato rungtynių t e i s ė Į a i Is k Algis Kasmunas is 
Čikagos Diana Jankute is Detroi to ir Julyte Petkute is Čikagos Stovykla vyko 
Dainavoje liepos l 12 d 
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Cirkas — populiarumo nesigėdijanti tūkstantmetė tradicija 
MONIKA BONCKUTE 

Visuomet susilaukiantis kritikų, 
kaip neva lėkšta ir primityvi pa
silinksminimo priemonė, cirkas 
įvairiose kultūrose išgyveno tūks
tantmečius. Galvojant apie nesenus 
laikus, užtenka prisiminti tokius du 
kultūriškai skir t ingus pasaulius, 
kaip sovietinė Rusija ir JAV — šalto
jo karo laikų priešės, nemažą dalį 
XX a. atskirtos geležinės uždangos. 
Kad ir kaip keista, tiek vienoje, tiek 
kitoje uždangos pusėje kelios kartos 
vaikų užaugo su cirko personažais, 
iš kurių žymiausias, be abejo, yra 
klounas. Žinoma, sovietinis klounas 
ir amerikietiškasis, nors išoriškai 
panašūs, savo charakteristikomis 
yra gana skirtingi, tačiau tik dar 
kartą rodo, kad cirkas yra universali 
pasilinksminimo priemonė, skirtin
gose kultūrose įgaunanti skirtingas 
formas, tačiau išlaikanti tą pačią 
esmę. 

Cirkas nepretenduoja į aukštąją 
kultūrą ir nekonkuruoja su teatru, 
nors yra ar t imai su juo susijęs. 
Cirkas nevengia masiškumo, o popu
liarumo etiketė jam neatrodo gėdin
ga. Nors pastarųjų dešimtmečių po
kyčiai kuriant vis naujas laisva
laikio praleidimo bei pasilinksmini
mo formas gerokai pakenkė cirko 
monopoliui, vis dėlto nepanašu, kad 
šis populiariosios kultūros reiškinys 

greitu laiku išnyks nuo pasilinks
minimo arenos. 

Tai liudija populiariausioje JAV 
Vidurio vakarų pasilinksminimo vie
toje - Čikagos Navy Pier visą vasarą 
gastroliuojantis „Cirąue Shanghai". 
Si cirko trupė suburta iš pačių ge
riausių Kinijos cirko meistrų spe
cialiai čikagiečiams bei miesto sve
čiams. Galima drąsiai teigti, kad tai 
viena aukščiausio meistriškumo cir
ko trupių, jei ne paties aukščiausio, 
šią vasarą gastroliuojanti Vakaruo
se. Niekam nepaslaptis, kaip sun
kiai Kinijos cirko artistai treniruo
jasi, kad patektų į vietinio masto 
t rupes. Daugelis jų savo karjerą 
cirke pradeda būdami vos kelių me
tukų. Tad galima tik spėlioti, kokia 
negailestinga buvo atranka į Čikago
je gastroliuojančią trupę, kuriai tam 
tikra prasme patikėta reprezentuoti 
visą Kinijos cirko tradiciją. 

„Cirąue Shanghai" gastroles 
Čikagoje organizavo International 
Special Attractions (ISA) (vyriausia
sis prodiuseris Michael Wilson). M. 
Wilson, pats baigęs Shanghai muzi
kos konservatoriją, turi didžiulę 
darbo patirtį su Kinijos artistais, ir 
jis asmeniškai dalyvavo jų atranko
je. Beje, M. Wilson tėvas Mark buvo 
gana žinoma JAV pasilinksminimo 
pasaulio figūra, jis kurį laiką vedė 
televizijos laidą „Mark Wilson's 
Magic Land of Allakazam". 

M. Wilson teigimu, 
Kinijos cirkas turi nepa
prastai gilias tradicijas, 
siekiančias tūks tančius 
metų. Apie cirką, panašų 
į mūsų dienų klounų bei 
akrobatų pasirodymus, 
pirmą kartą rašoma dar 
Han dinasti jos laikais. 
Manoma, kad būtent tuo 
metu Kinijoje cirkas kaip 
tam t ikra meno rūšis 
išpopuliarėjo kaimuose. 
Akrobatų, mimų bei 
klounų pasirodymai bu
vo der l iaus nuėmimo 
švenčių dalis. Ir tik vėliau cirko 
artistų t rupės išpopuliarėjo mies
tuose. Dėl šios priežasties daugelis 
klaidingai mano, kad cirkas yra 
miesto kultūros produktas. 

„Cirąue Shanghai" programa -
tai visai šeimai skirtas t ikras cirko 
spektaklis, lydimas puikios muzikos 
bei kvapą gniaužiančių art istų pa
sirodymų. Kritikai vieningai teigia, 
kad daugelis Navy Pier įsikūrusioje 
„Skyline Stage" rodomų triukų tie
siog paneigia gravitacijos dėsnius 
bei peržengia natūral ia i įprastas 
žmogaus kūno galimybes. 

Visą veiksmą „režisuoja" Marco 
Polo persirengęs aktorius, kuriam, 
beje, vieninteliam negaili kritikos 
apie „Cirąue Shanghai" rašę apžval
gininkai. J ų manymu, šis persona

žas čia visai nereikalingas, tai tik 
bereikalingo mėginimo „prisitai
kyti" prie amerikietiškosios publikos 
pavyzdys. Visa kita - beveik tobula. 

Bilietai į šį vasaros malonumą 
— nebrangūs - programos prodiuse
riai neabejotinai kliaujasi dideliu 
Navy Pier lankomumu (per metus 
čia apsilanko daugiau nei 8 min. 
žmonių), tad kainos yra mažesnės, 
nei galima būtų tikėtis: 14.50 dol. 
suaugusiems ir 11.50 dol. vaikams 
iki 11 metų. Dėl platesnės informa
cijos ar norint įsigyti bilietus rei
kia skambinti Ticketmaster tele
fonu 312-920-1500 arba apsilan
kyti interneto svetainėje 

www.navypier.com. 
„Cirąue Shanghai" pasirodymai 

vyks iki rugsėjo 3 d. 
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rakare klausėmės vienos misijonierės pas
kaitos apie HrV/AIDS problemą Pietų Afri

koje. Faktai, kuriuos ji mums pateikė, mus giliai 
sukrėtė. Pietų Afrikoje ta liga užsikrėtusių yra apie 
5,7 mln. Kas dieną nuo jos miršta beveik 1,000 
žmonių, daugiausia juodų. Kasmet yra registruoja
ma netoli milijono naujų susirgimų. Kai „apart-
heid" valdžios metu vyriausybė skyrė 3 mln. dole
rių kovoti prieš tą ligą, dabartinis Pietų Afrikos nevalgai, kol jo neišvynioji iš popieriaus' ". Pran-
prezidentas Thabo Mbeki tam skiria 500 mln.. bet cūzų apybraižininkas Montaigne juk teigė, jog 
ir to nepakanka. Yra išdalinama per metus 350 „žmogus linkęs viską vadinti barbarišku, prie ko jis 
mln. prezervatyvų. Mes ir patys matėme, kai prie nėra pripratęs". Gal todėl neretai teko išgirsti 
viešų tualetų kabėjo iškabėlės su tokiais įrašais pasakymą, kad Pietų Afrika yra Pirmojo pasaulio 
kaip „Help yourselF, „Love safely", ir tik žemiau — valstybė, deja, su Trečiojo pasaulio galvosena. 
„Bevvare of HrV/AIDS". T ^ a i p vėliau pastebėjau, beveik visi viešbučiai, 

Tuos viešus tualetus teko gana dažnai lankyti, J - \kur iuose apsistodavome, savo varduose tu-
nes tas, kurį turėjome autobuse, buvo toks mažas, rėjo žodį „Protea". Kai paklausiau Anton ką tas žo-
kad, į jį įsispraudus, reikėjo prašyti, kad kas nors dis reiškia, sužinojau, jog protea yra Pietų Afrikos 
kitas iš lauko padėtų duris uždaryti. Vengėme to oficiali gėlė. Pasirodo, kad jos yra tiek daug rūšių, 
tualeto, ypač kai mus vairuotojas paerzino, kad jog protea negalima net apsakyti, kaip ji atrodo, 
tame tualete yra kamera, kuri perduoda vaizdą į Gal todėl ji ir turi vardą graikų mitologinio jūrų 
autobuso televizoriaus ekraną. dievo Proteus, kuris galėdavo visaip keisti savo 

Paskaitininke Susanna. beveik su ašaromis išvaizdą ir formą. Vienos tokios gėlės yra labai 
akyse, baigė klausimu, į kurį mūsų nė vienas ne
mokėjo atsakyti: „Ką daryti su visuomene, kur sek
sas yra propaguojamas visur, nuo jauniausio iki vy
riausio, kur galvojama, kad seksas su nekaltom 
mergaitėm pagydys nuo AIDS, kur dėl prezer
vatyvų vyrauja nuomonė, išreiškiama tokiu nesu
griaunamu ir brutaliu palyginimu — juk saldainio 

Protea — Pietg Afrikos tautinė gėle 

mažos, o kitos išauga net iki 7 pėdų aukščio. Pati 
gražiausia, karališkoji protea, yra saulėgrąžos 
galvos dydžio, labai populiari Pietų Afrikoje, bet 
randama ir Australijoje bei N. Zelandijoje. 
Oficialus krašto gyvulys yra antilopė, o paukštis — 
mėlynoji gervė. 

Johannesburg, nors didžiausias Pietų Afrikos 
miestas, nęra krašto sostine. Irgi 
nemažas miestas, vardu Pretoria, 
su per 1,6 mln. gyventojų, visai 
netoli Johannesburg, gal tik 20-30 
mylių į šiaurę, yra laikomas ofi
cialia krašto administracine sostine 
(executive branch), nors parlamen
to nariai, valdydami kraštą, bent 
pusę metų praleidžia prie jūros, Ca-
pe Tovvn mieste (legislative branch), 
kur sueina Atlanto ir Indijos van
denynai. Trečioji sostinė yra paly
ginti nedidelis Bloemfontein mies
tas, kur yra Aukščiausias Pietų 
Afrikos teismas (judicial branch). 

Pats Pretoria miestas susikūrė 
1855 m., ir netrukus tapo krašto 
sostine, kai 1910.05.31 susidarė 
Pietų Afrikos Unija, sujungusi ke
lias buvusias anglų kolonijas į vie
ną: Cape (Ragas), Natai, Orange 

Free State ir Transvaal. Naujoji Unija vis tiek liko 
priklausanti Didžiosios Britanijos imperijai, ir jos 
įvairių spalvų sūnūs kariavo kartu su britais I ir II 
pasauliniuose karuose, nors juodiesiems praktiškai 
ir nebuvo duota teisė balsuoti. Šiandien šis kraštas 
vadinasi „Republic of South Africa". Į Pretoria, 
nors sako labai gražus miestas, neteko užsukti, nes 
kitą rytą pasileidom kuo tiesiausiu keliu į garsųjį 
Kruger valstybinį gamtos parką. 

Paliekam Johannesburg 

Palikę Johannesburg, tuojau pravažiuojame 
Pretoria pakraščiais ir pasukam tiesiai į rytus. 
Kelias geras, autobusas erdvus, mūsų tik 33 
keleiviai, tai beveik kiekvienas galime sėdėti prie 
lango ir stebėti pro šalį praskriejančias vietoves su 
pavadinimais, labai primenančiais tolimą krašto 
istoriją, kuri yra taip susijusi su olandų, o vėliau ir 
su anglų kultūra: Witbank, Middelburg, Dullst-
room, Lydenburg, Mauchsbergir pan. Matyti dideli 
aukštų pušų miškai, kuriuos čia vadina plantaci
jomis. 

Tarp Ohrigstad ir Graskop yra įdomus gamtos 
parkas, kur galime išlipti ir palaipioti tarp 

stačių uolų, vadinamų „God's window", gražiai iš
vestais takais ir gėrėtis keliais kriokliais. Susėdus 
atgal į autobusą, Anton, kuris man jau spėjo su
daryti afrikiečio patrioto įspūdį, mus mokė giedoti 
Pietų Afrikos himną, kurio vienas posmelis skam
ba šitaip: 

Sound the call to come together, 
And united we shall stand, 
Let us live and strife for freedom, 
In South Africa, our land' 
Po kurio laiko ir mūsų giedojimas skambėjo ne 

taip blogai, nors dar ir nesijaučiame esą Pietų Afrikos 
patriotais. Vėlyvą popietę pagaliau sustojame Pro
tea Hotel Hazyvievv miestelyje. Tai mažas mieste
lis Mpumalanga provincijoje, tik 15 minučių nuo 
Kruger parko. Kol susitvarkome ir susipažįstame su 
viešbučiu bei jo dideliu 10 akrų parku, sutemsta. Ir 
kaip tyčia, nei iš šio, nei iš to, prapuola viso vieš
bučio elektra, taip pradedame leisti vakarą patam
syje. Yra žvakių, bet, išėjus į lauką, nors \ akį durk. 

Išradingasis Anton ta tamsa tuojau pasinaudo
ja ir atsargiai išveda mus į netoli esantį kalniuką, 
iš kurio galima gerai įžiūrėti žvaigždes ir net patį 
Pietų Kryžių. Tai keturių labai ryškių žvaigždžių 
žvaigždynas, labai primenąs krikščionišką kryžių. 

Bus daugiau. 

J 

http://www.navypier.com
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Festivalyje — džiazo .puotos / / Prezidentas ragina užt ikr int i galimybę 
mokytis valstybine kalba 

V Čekasino ir P Geniušo improvizacijomis baigėsi „Kristupo klavyrai". 
Gedimino Savickio (ELTA; nuotr. 

Vilnius, liepos 21 d. (ELTA) — 
Dvyliktasis Kristupo vasaros festiva
lis sostinės klausytojams pateikia va
sariško džiazo porciją. 

Vladimiro Čekasino ir Petro Ge
niušo improvizacijomis ketvirtadienį 
užbaigęs „Kristupo klavyrų" ciklą, 
šeštadienio vakarą festivalis kviečia 
džiazo gerbėjus į Rusų dramos teatrą. 
Čia koncertuos dvi grupės iš užsienio 
— „Le Chauffeur Est Dans le Pre" iš 
Prancūzijos ir „Samamba" iš Čekijos. 

Šeši prancūzų muzikantai ir 
kompozitoriai Vilniuje žada smagią 

muzikos šventę. Rusų dramos teatro 
scenoje jie derins smagią miuzetę, ry
tietišką improvizaciją, Balkanų rit
mus ir etnodžiazą, pridėdami žiups
nelį poezijos. Nuo grupės „Le Chauf
feur" susikūrimo 1999 metais muzi
kantai su savo džiazo kompozicijomis 
nuolat keliauja po visą pasaulį, o jų 
kūrybą praturtina vis naujai atran
dami talentai. 

2003 metais įkurta čekų grupė 
„Samamba" irgi yra veikiama įvairių 
muzikos stilių. Jos skambesys balan
suoja ties kelių žanrų riba. 

V. Uspaskicho planuose — Įkurtuvės 
Vilnius, liepos 20 d. (BNS/L.T.) 

— Darbo partijos įkūrėjas neišsižada 
politikos bei ketina švęsti įkurtuves 
naujame būste sostinėje. Viktoras 
Uspaskichas mėgins nutaikyti tinka
mą momentą ir energingai grįžti į 
Lietuvos politinį gyvenimą. 

Pasiryžimą parvykti į mūsų šalį 
politikas patvirtino prisipažindamas, 
kad Vilniuje įsirengia naują būstą. 
Šiuo metu įrenginėjamas politiko 
būstas yra pačiame sostinės centre. 

O kol kas V Uspaskichas tebegy
vena „atsipūtęs", toliau rašo knygą ir 
laukia lietuvių teisėsaugininkų veiks
mų. 

Visa tai paaiškėjo dienraščio L.T. 

žurnalistams vakar telefonu susisie
kus su Rusijoje esančiu Darbo parti
jos įkūrėju. Paklaustas, kokios prie
žastys jį skatina taip elgtis, politikas 
pralinksmėjo: „Todėl, kad Lietuvoje 
be manęs liūdna!" 

V Uspaskichas praėjusią savaitę 
papiktino Lietuvos teisėsaugininkus, 
politikus bei prezidentą Valdą Adam
kų, žiniasklaidoje išplatinęs laišką, 
kuriame išreiškė nepasitikėjimą Lie
tuvos teismais. 

Pasak V Uspaskicho, jis į Lietuvą 
negrįžta dėl to, kad baiminasi netei
singo teismo. Anksčiau jo vadovautai 
Darbo partijai pateikti kaltinimai ve
dus , juodąją buhalteriją". 

* Trečią pergalę iš eilės Grai
kijoje vykstančiame Europos 
jaunių vaikinų (iki 18 metų am
žiaus) krepšinio čempionate iškovojo 
Lietuvos rinktinė, kurią treniruoja 
Rūtenis Paulauskas. Jau anksčiau 
vietą ketvirtfinalyje užsitikrinę Lie
tuvos aštuoniolikmečiai ketvirtadienį 
trečiosiose keturių komandų A gru
pės rungtynėse 70:55 nugalėjo ben
draamžius iš Turkijos ir užėmė pir
mą vietą grupėje. 17 taškų nugalėto
jams pelnė Marius Valukonis (11 at
kovotų kamuolių), 16 — Žygimantas 
Janavičius, po 13 — Martynas Gece-
vičius ir Pranas Skurdauskas (12 at
kovotų kamuolių). 

* Ketvirtadieni Tarptautinė 
futbolo asociacijų federacija (FI
FA) paskelbė bausmes incidento, 
įvykusio finalinėse liepos 9 dieną Vo
kietijoje pasibaigusių pasaulio futbo
lo pirmenybių rungtynėse tarp Ita
lijos ir Prancūzijos, dalyviams. Tuo
met Prancūzijos rinktinės kapitonas 
Zinedine Zidane Italijos rinktinės gy-

Vilnius, liepos 21 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus laiške 
premjerui Gediminui Kirkilui paragi
no siekti, kad visi šalies gyventojai 
turėtų užtikrintas ir kokybiškas sąly
gas mokytis valstybine kalba. 

Kaip pranešė prezidento spaudos 
tarnyba, laiške V Adamkus atkreipė 
premjero dėmesį į pastaruoju metu 
Rytų Lietuvos regione paaštrėjusi 
konfliktą dėl jaunimo galimybių siek
ti išsilavinimo valstybine kalba. 

„Ginčijamasi dėl mokyklų lietu
vių ir lenkų mokomąja kalba skai
čiaus, tų mokyklų finansavimo ir val
dymo, jų teikiamos ugdymo kokybės. 
Neteisinga būtų Rytų Lietuvos jauni
mo kokybiško išsilavinimo problemą 
sumenkinti iki dviejų kalbinių aplin
kų dvikovos. Rytų Lietuvoje gyvena 
įvairių tautybių žmonės — ne tik len
kai ir lietuviai, bet ir baltarusiai, ru
sai, ukrainiečiai ir daugelis kitų", — 
rašoma prezidento laiške. 

Valstybės vadovas pabrėžė, kad 
valstybės įstaigų padarytos ir pa
skelbtos išvados kelia rimtas abejo
nes, ar šiame regione išties užtikrina
mos lygios mokymosi galimybės vi-

nėjui Marco Materazzi smūgiavo gal
va į krūtinę ir už tai buvo pašalintas 
iš aikštės. Z. Zidane teisinosi, jog inci
dentą išprovokavo M. Materazzi, įžei
dęs iš Alžyro kilusio prancūzo motiną 
bei seserį. FIFA, neįžvelgusi įžeidime 
terorizmo apraiškų, diskvalifikavo 
prancūzą trejoms oficialioms tarp
tautinėms rungtynėms bei nubaudė 
jį 7,500 Šveicarijos frankų bauda. M. 
Materazzi bus priverstas praleisti 
dvejas oficialias rungtynes bei turės 
sumokėti 5,000 Šveicarijos frankų 
baudą. 

* Vienas geriausių Europos 
metikų 26 metų 192 cm Lietuvos 
nacionalinės rinktinės gynėjas 
Arvydas Macijauskas ketvirtadienį 
pasirašė ketverių metų kontraktą su 
Pirėjo „Olympiacos" (Graikija) ko
manda. Graikų žiniasklaidos žinio
mis, A. Macijauskas per sezoną už
dirbs po 2.2 milijono eurų ir taps vie
nu geriausiai Europoje apmokamų 
krepšininkų. Lietuvio sutartyje nėra 
numatyta sąlyga išvykti į NBA. 

šiems. Vieši ginčai ir V Adamkaus 
gaunami skundai liudija, kad kai ku
rių mokyklų bendruomenės jaučiasi 
diskriminuojamos, šeimoms nėra są
lygų ramiai ir informuotai parinkti 
tinkamiausią mokymosi aplinką savo 
vaikams. 

„Manau, kad atėjo laikas valsty
biniu lygiu svarstyti, kaip būtų gali
ma užtikrinti skaidresni ir viešesni 
šio ypatingo regiono švietimo valdy
mą ir finansavimą. Svarbu, kad atei
tyje visuomenė aiškiai ir argumen
tuotai būtų informuota apie princi
pus, kurių pagrindu priimami spren
dimai dėl mokyklų steigėjų, jų pert
varkos, jų finansavimo, renovavimo, 
vadovų skyrimo", — rašo V Adam
kus. 

Prezidentas G. Kirkilui priminė, 
kad kitą savaitę sukaks 10 metų Rytų 
Lietuvos rajonų socialinio plėtojimo 
programai, paskatinusiai regioninių 
mokyklų tobulinimą. Ši programa jau 
baigėsi, todėl būtina numatyti prie
mones, užtikrinančias galimybes vi
siems valstybės piliečiams siekti pri
einamo ir kokybiško išsilavinimo val
stybine kalba. 

Lietuva — mažos rizikos šalis 
Atkelta iš 1 psl. 
nekilnojamojo turto mokestis komer
ciniam turtui, {mokos socialinės ap
saugos sistemai yra didelės — darb
daviai moka 31 proc. nuo darbo už
mokesčio įmoką, o darbuotojai sumo
ka dar 3 procentus. 

EIU vertinimais, darbo rinkos ri
zika yra nuosaiki, tačiau didėja. Dar
bo jėga iš esmės turi gerą išsilavinimą 
ir darbo ginčų nėra daug. 

Profsąjungos neturi ypač didelių 
galių ir paprastai bendradarbiauja su 
darbdaviais, o kolektyvinės derybos 
dažniausiai vyksta tik įmonių lygyje. 

Šalyje kuriama daug darbo vietų, 
taip pat vyksta darbuotojų kaita — 
daugiausia dėl besitęsiančios įmonių 
restruktūrizacijos. 

Tačiau, nors kai kuriuose šalies 
regionuose vis dar išlieka didelis 
nedarbo lygis, atskiruose sektoriuose 
pasireiškia darbo jėgos stygius — 
daugiausia dėl toliau taikomų struk
tūrinių apribojimų darbo rinkoje, 
taip pat dėl aktyvios emigracijos, Lie
tuvai tapus Europos Sąjungos (ES) 
nare. 

EIU vertinimais, kitos svarbios 
darbo rinkos problemos — griežtas 
darbo valandų reguliavimas, pagal 
kurį ribojamas darbo ne visą darbo 
dieną ir viršvalandžių taikymas, taip 
pat sunkumai samdant laikinus dar
buotojus. 

Darbo užmokesčio lygis nuosai
kus, tačiau pastaruoju metu užmo
kesčio augimas paspartėjo. 

EIU nuomone, infrastruktūros 
rizika Lietuvoje yra nuosaiki. Kelių 
sistema yra gerai išplėtota ir prižiūri
ma, todėl vežimas keliais šalyje yra 
labiau pažengęs, negu kaimyninėse 
šalyse. 

2003 metais liberalizuota oro 
transporto rinka pastebimai išaugo. 
Taip pat buvo gerokai patobulinta 
neužšąlančio Klaipėdos uosto infra
struktūra. 

Telekomunikacijų sistema yra 
pakankamai gerai išplėtota, tačiau 
fiksuoto ryšio tarifai vis dar dideli. 

Šalis vis dar atsilieka nuo kai ku
rių naujų ES narių pagal interneto 
paslaugų teikimą ir prieigą. 

Elektros energijos tiekimas yra 

patikimas, o kainos palyginti nedide
lės. 

Nepaisant politinės įtampos, Lie
tuva nepatyrė jokių sunkumų dėl du
jų tiekimo iš Rusijos. Manoma, kad 
dujų kainos augs toliau, tačiau dėl 
mažesnių išlaidų transportavimui ne
sieks 15 senųjų ES narių lygio. 

Saugumo rizika Lietuvoje, EIU 
vertinimais, yra nedidelė — konflikto 
su kaimynais pavojaus praktiškai nė
ra. 

Priešingai negu Latvijoje ar Es
tijoje, rusakalbių mažumos (kuri Lie
tuvoje yra kur kas mažesnė, verti
nant pagal gyventojų procentinę dalį) 
asimiliacija nekelia sunkumų. 

Su Sovietų Sąjungos okupacija 
1945—1991 metais susiję neišspręsti 
klausimai vis dar kuria įtampą Lie
tuvos diplomatiniuose santykiuose su 
Rusija. 

Rusijos susisiekimas su Kalinin
grado sritimi taip pat gali sukelti 
įtampą, ir, nors 2003 metais įsigaliojo 
naujas ES paremtas tranzito susitari
mas, Rusija vis reikalauja tolesnių 
nuolaidų, ypač krovinių tranzito 
klausimais. 

Visgi narystė ES ir NATO, prie 
kurios Lietuva prisijungė 2004 me
tais, apsaugo šalį nuo nederamo 
spaudimo. 

Teroristų išpuolio rizika yra ne
didelė, nors Lietuvos atstovų tarnyba 
JAV vadovaujamose stabilizacijos pa
jėgose Irake reiškia, kad tam tikras 
pavojus egzistuoja. 

Politinio stabilumo rizika, EIU 
vertinimais, yra nedidelė. Per penke
rius rinkimus, kurie buvo surengti 
šaliai atgavus nepriklausomybę, rin
kėjai balsavo prieš valdžią turėjusią 
vyriausybę, taip reikšdami savo nepa
sitenkinimą ūkio plėtra ir vis naujais 
korupcijos skandalais. 

Be to, nemažai vyriausybių nesu
laukė eilinių rinkimų — nuo neprik
lausomybės atkūrimo Lietuvą valdė 
13 vyriausybių, ir nė viena iš jų ne
išsilaikė valdžioje visą parlamento 
kadenciją. 

Tačiau toks nestabilumas, EIU 
nuomone, paskatino šalį siekti atvi
ros ekonomikos ir vakarietiško sti
liaus užsienio politikos. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Rytų Europa raginama paviešinti komunistines bylas 

Atkelta iš 1 psl. 
atminties instituto. — Vienintelis ke
lias pirmyn yra visiškas bylų atvėri
mas". 

Buvusi Rytų Vokietija su slapto
sios policijos „Stazi" bylomis susi
tvarkė 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. 
Čekai uždraudė buvusiems agentams 
ir kolaborantams užimti valstybinius 
postus, o slovakai buvusių agentų pa
vardes paskelbė internete. 

Rumunija, kur slaptoji policija 
,,Securitate" šnipinėdama savo šalies 
piliečius pasitelkė pusę milijono ka
rininkų ir milijonus informatorių, 
pernai baigė atverti visas bylas. 

Kitose buvusiose komunistinėse 
valstybėse, pavyzdžiui, Lenkijoje ir 
Vengrijoje, šios bylos pasirodė esan
čios tikri politiniai minų laukai. Jų 
klausimas buvo plačiai aptarinėja
mas, bet nieko nebuvo nuveikta. 

Dėl šios aklavietės neseniai turė

jo trauktis Lenkijos finansų ministrė. 
Vengrijoje socialistų vadovaujama vy
riausybė paskelbti bylas pažadėjo po 
to, kai buvo demaskuotas ne vienas 
veikėjas, įskaitant aukštus politikus, 
religinius vadovus, sporto ir pramogų 
verslo žvaigždes. 

Bulgarija, kuri iki komunizmo 
žlugimo 1989 m. buvo viena paklus
niausių Kremliaus vasalių, lėčiausiai 
sprendžia šį klausimą ir sako, kad 
tam trukdo techninės kliūtys ir būti
nybė apsaugoti privačius duomenis. 

Bulgarijos vidaus reikalų minis
tras Rumen Petkov pakartojo, kad ša
lis yra pasiryžusi paviešinti archyvus, 
bet sakė, kad reikia skirti politinius 
informatorius nuo agentų, dirbusių 
„valstybės saugumo labui". 

,,Visiškam bylų atvėrimui — 
taip. Bet ar tai reikš agentų, kovoju
sių su terorizmu, pavardžių pateiki
mą?" — klausė jis. 

Anglija siekia peržiūrėti teismų sistemą 
Londonas, liepos 20 d. 

(„Reuters'VBNS) — Didžiojoje Bri
tanijoje augant visuomenės nepasi
tenkinimu teismų sistema, kuri lai
koma pernelyg švelnia rimtiems nusi
kaltėliams, ketvirtadieni vidaus rei
kalų sekretorius John Reid paskelbė 
apie ketinimus sugriežtinti bausmės 
skyrimo ir vykdymo gaires. 

Susirūpinta aukų teisėmis 

Tai J. Reid pareiškė po kelių di
delio atgarsio visuomenėje sulau
kusių žmogžudysčių ir seksualinių 
nusikaltimų, kuriuos padarė anks
čiau laiko iš kalėjimo paleisti asme
nys. 

Bendruomenių Rūmams pateik
tuose pasiūlymuose numatyta, kad 
bausmę atliekantys pavojingi nusi
kaltėliai įpusėjus kalinimo laikui 
neteks teisės į lygtini paleidimą da
vus pasižadėjimą. Nusikaltimo vieto
je sučiupti ir savo kaltę pripažinę nu
sikaltėliai nebegalės tikėtis trečdaliu 
sutrumpinto bausmės laiko. Bausmės 
bus sugriežtintos ir smurtautojams. 

„Pirmas ir pagrindinis šios per
žiūros tikslas — užtikrinti, kad bau
džiamosios teisės sistema kiekviena
me etape būtų pritaikyta ginti visuo
menę ir i pirmą vietą iškeltų Įsta
tymų paisančios daugumos bei aukos 
interesus, — teigė J. Reid. — Per
nelyg dažnai atrodo, kad baudžiamoji 
teisė yra pažeidėjo pusėje, gina jo, o 
ne aukos ir Įstatymų paisančios dau
gumos interesus bei asmens teises. 
Tokia padėtis turi keistis. Laikau tai 
ne būtinybe elgtis švelniau ar griež
čiau, o būtinybe elgtis sąžiningiau, 
protingiau ir, užvis svarbiausia, — 
geriau ginti visuomenę nuo rimtų 
pažeidėjų". 

Išėję į laisvę vėl griebiasi 
nusikaltimų 

Bausmės skyrimo rekomendaci
jos ir lygtinio paleidimo procedūros 
dėmesio centre atsidūrė pernai, kai 
pirma laiko iš kalėjimo paleisti asme
nys Londone nužudė finansininką 
John Monckton bei paauglę Mary-
Ann Leneghan. 

Dar daugiau klausimų dėl jų kilo 

pasirodžius pranešimui, jog kalinio, 
kuris buvo už pasižadėjimą paleistas 
pirma laiko ir gegužę Winchester 
nužudė 40-metę moterj, žmogaus 
teisėms buvo skiriama pernelyg daug 
dėmesio. 

Praėjusi mėnesi visuomenę pa
piktino nuosprendis, paskelbtas pe-
dofilui Craig Sweeney, kuris pagrobė 
ir seksualiai išnaudojo trejų metukų 
mergytę, bet prisipažino kaltas ir ga
vo mažiausią, vos penkerių metų lais
vės atėmimo bausmę. 

J. Reid pareikalavo peržiūrėti pa
starą)} nuosprendį, kuris, pasak jo, 
buvo per švelnus, nors ir sulaukė kal
tinimų, jog politikai kišasi į teismų 
darbą. 

Tačiau išnagrinėjęs bylą iš naujo, 
generalinis prokuroras Peter Gold-
smith pareiškė nesieksiantis sugriež
tinti bausmės, kadangi teisėjas ją 
skyrė vadovaudamasis oficialiomis 
gairėmis. 

„Lengvos" bausmės 

Šiuo metu galiojantys įstatymai 
numato, kad teisėjai nustato trum
piausią terminą, kurį atsėdėję nu
teistieji iki gyvos galvos gali prašytis 
paleidžiami už pasižadėjimą. 

Bausmės trukmė skiriama re
miantis gairėmis, kuriose atsižvelgia
ma į nusikaltimo sunkumą ir tai, ar 
kaltinamasis pripažįsta savo kaltę. 

Dabar dėl tolesnių veiksmų J. 
Reid ketina konsultuotis su lordu 
kancleriu ir generaliniu prokuroru. 
Be to, vidaus reikalų sekretorius pa
skelbė, jog iki 2012 metų šalyje keti
nama įsteigti dar 8,000 naujų laisvės 
atėmimo vietų. 

Naujuosius pasiūlymus J. Reid 
pateikė po trečiadienį Bendruomenių 
rūmuose perskaityto pareiškimo, 
kuriame teigė ketinąs iš pagrindų 
pertvarkyti problemų kamuojamą Vi
daus reikalų departamentą ir atkurti 
prarastą pasitikėjimą šia institucija. 

Pastaraisiais mėnesiais šią iške
rojusią žinybą, atsakingą už saugu
mo, kalėjimų ir imigracijos reikalus, 
sudrebino virtinė skandalų, kurie pa
kenkė ne tik vyriausybės, bet ir mi
nistro pirmininko Tony Blair reputa
cijai. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijoje šių metų pirmąjį pus

metį pastebimai sumažėjo įsilaužimų 
ir automobilių vagysčių, pranešė ša
lies policijos vyriausiasis komendan
tas Marek Bienkowski. Pernai per tą 

: patį laikotarpį buvo įvykdyta 110,000 
įsilaužimų, o šiemet — 88,0D0, tai 

1 yra, 19 proc. mažiau. Pernai pirmąjį 
pusmetį šalyje buvo įvykdyta 150,000 
vagysčių, o šį pusmetį — 20,000 ma
žiau. Policiją ypač džiugina tai, kad 
net 30 proc. sumažėjo automobilių 
vagysčių. 

Lenkijos prezidentas Lech Ka-
czynski per radiją pareiškė, kad retai 
rodysis viešumoje su premjeru — 
savo broliu dvyniu Jaroslaw, tačiau 
pridūrė, jog bus ir išimčių. Lenkijos 
vadovas sakė, kad kartu su broliu da
lyvaus nacionalinių švenčių minėji
mo renginiuose. Klausimas dėl dvy
nių bendrų pasirodymų iškilo tada, 
kai prezidentas nepasirodė Seime 
premjerui pristatant vyriausybės 
veiklos programą. L. Kaczynski pat
virtino, jog tai buvo suderinta su bro
liu. 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vike-

Freiberga ir žmogaus teisių organi
zacijos sukritikavo pareigūnų spren
dimą uždrausti gėjų paradą, kuris šį 
savaitgalį turėjo įvykti sostinėje Ry
goje. „Atsisakymas išduoti leidimą 
šiam paradui demokratinėje šalyje 
yra nepriimtinas", — sakė V Vike— 
Freiberga. Latvijos konstitucija „su
teikia teisę žmonėms reikšti savo 
nuomonę ir valstybė turi užtikrinti 
šią galimybę", — pridūrė ji. 

TBILISI 
Gruzijos prezidentas Michail Sa-

akašvili penktadienį atšaukė savo ke
lionę į Maskvą, nes prezidentas Vla-
dimir Putin atsisakė susitikti su juo 
ir aptarti kilusią įtampą dėl separa
tistinio Gruzijos regiono. „Rusijos ša
lis atsisakė surengti Gruzijos ir Ru
sijos prezidentų susitikimą akis į 

akį", — sakė M. Saakašvili adminis
tracijos vadovas Georgij Arveladze. 
M. Saakašvili tikėjosi pasikalbėti su 
V Putin apie Pietų Osetiją, kur, kaip 
teigia Tbilisi, Maskva remia separa
tistų vadovybę. 

BRIUSELIS 
Europos Komisija uždraudė 22 

plaukų dažuose naudojamus chemi
kalus, kurių ilgas naudojimas, kaip 
parodė tyrimas, gali sukelti šlapimo 
pūslės vėžį. Tačiau Komisija pabrėžė, 
kad šie chemikalai paprastai nėra 
naudojami Europos rinkoje esančiuo
se plaukų dažuose. Naudoti šias me
džiagas uždrausta, nes pramonė ne
pateikė jų saugumo įrodymų. 

AZIJA 

PHNOM PENH 
Buvęs raudonųjų khmerų kari

nis vadas Ta Mok, vienas negailestin
giausių Pol Pot pakalikų ir svarbus 
atsakovas būsimose bylose dėl „žudy
mo laukų", penktadieni mirė armijos 
ligoninėje. Vienakojis 82 metų Ta 
Mok, pramintas Skerdiku dėl to, kad 
prižiūrėjo masinį naikinimą per ket
verius ultramaoistų režimo valdymo 
metus, į ligoninę dėl sutrikusio kvė
pavimo buvo paguldytas praėjusį mė
nesį. Prieš savaitę jį ištiko koma, sa
kė jo advokatas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BEIRUTAS 
„Hezbollah" penktadienį pareiš

kė atmetanti Jungtinių Tautų (JT) 
generalinio sekretoriaus Kofi Annan 
planą, kuriame siūloma sudaryti pa
liaubas su Izraeliu ir raginama pa
leisti šios Libano šiitų kovotojų 
grupuotės du izraeliečių karius. „Tai 
normalu, kad mes atmetame šį pla
ną. Vienintelis mums priimtinas da
lykas yra besąlyginės paliaubos ir ne
tiesioginės derybos dėl mainų į kali
nius", — sakė „Hezbollah" narys 
Hussein Hajj Hassan. 

BAACOUBA 
Irake penktadienį per ataką 

prieš įtariamą sukilėlių slėptuvę JAV 
kariai nužudė šešis civilius gyvento
jus. Naujienų agentūros AFP foto
grafas netoliese esančioje ligoninėje 
matė šešis žuvusiuosius, tarp jų vie
na vaiką. 

1 Automobiliu pirkimas bei 
i siuntimas į visas pasaulio šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708 599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 TeL 1 800-775-7363 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.csnedofsurgefyanctXBasJreaRn.corr. 

D r V I L I U S M I K A I T I S 
D r . A N D R I U S K U D I R K A 
D r . J U S T Y N A S T E N G E L E 

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 Orland 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. GR1NIS, MD 
Inkstų,pūsles ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.vKenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

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

Center for Health 
1200 S. York Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

0h iropra kti ka ir I Stuburo ir skausmo ligos 
manualine terapija 

Amber Telefonas (708) -239-0909 
Health 
Center 

• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chi roprakt ikos gydy to ja 

6420 West 127th Street, Palos Hetghts, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Heatthy Connection 
Chiropractjc & Rehab Cirnc 

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

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

16547 W. 159 Street 
Lockport,IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

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

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samantan, Central DuPage. 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-940C 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK3S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

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

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIjUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT21NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Odos ligų specialstai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 

120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 60523 
T e l . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 50 

D R K J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 

3235 W. 111 St Chcagc. 'L 60655 
-"• 7 33-0^44 3 ^ g ' 7 3 . 4 e 9 . 4 4 4 ' 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 
Ruošia: Aldona Šmulkstienė 
2711 We$t71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 775-476-2655; fax. 773-436-6906 

NAUJAUSIAS SUKČIŲ TRIUKAS 
„CALLER ID" 

Ilgus metus žmonės džiaugėsi, 
kad telefonų numerius gali pasi
tikrinti per „Caller ID" ir t ada at
sakyti t ik į tuos skambučius, kurie 
j iems pr i imtini . Bet technologijos 
žengia pirmyn ir tuo naudojasi suk
čiai, manipuliuodami telefonų nu
meriais ir prisistatydami kaip atsto
vai ar tarnautojai iš įvairių instituci
jų ir įstaigų. 

Pasinaudodami „spoofing" (tele
foninė kompiuterinio „phishing" ver
sija, kuomet sukčiai naudoja suklas
totus ei. laiškus, prisistatydami esą 
iš kokios nors įstaigos ir išgaudami 
iš žmonių asmeninę informaciją, 
kurią vėliau panaudoja savo naudai) 
sukčiai telefonu bando išgauti 
asmeninę informaciją, tokią kaip 
„sočiai securi ty" numer is , banko 
sąskaitos a r kredito kortelės nu
meris ir pan. „phishing" palyginus 
su „spoofing" yra jau pasenęs da
lykas, nes prasidėjo maždaug prieš 3 
metus. Šiandien jau daugelis žmo
nių žino apie „Phishing suktybes. O 
„spoofing" dar prieš metus visai neb
uvo žinomas, net ir daugeliui tų, 
kurie t ir ia įvairias suktybes. 

Š. m. birželio mėn. JAV Atstovų 
Rūmai (U.S. House of Representa-
tives) pr iėmė įstatymą „Truth in 
Caller ID Act in 2006", kuriuo pra
nešama, kad parduoti klaidinančią 
„Caller ID" informaciją su tikslu ką 
nors apgaut i ir padaryti žalos yra 
laikoma nusikalt imu. 

Yra daug įmonių, kurios specia
lizuojasi „spoofing" srityje. Pvz., „Be 
who you wan t to be" už 10 dol. gali
ma nusipirkti „Spoof Card" ir kalbėti 
60 minučių. Tokia kortelė tur i tam 
tikrą nemokamą ilgų distancijų tele
fono numerį. Žmogus, besinaudojan
tis kortele, surenka PIN kodą ir 
norimą „Caller ID" numerį. 

Tokios kortelės naudotojas gali 
pas i r inkt i vyrišką ar moterišką 
balsą ir nors j is kalba normaliu 
balsu, asmuo, kuriam jis skambina, 
girdi pakeistą balsą. Pvz., sukčiai 
prisistato kaip teismo tarnautojai ir 

reikalauja sumokėti baudą už neat
siliepimą atvykti į J u r y duty", arba 
sakosi, kad jie atstovauja kokiai nors 
bažnyčiai, norėdami išgauti asme
ninę informaciją. 

Tuo tarpu „Spoof Card" atstovai 
sako, kad jų verslas yra legalus ir 
juo naudojasi detektyvai, policija, 
advokatai, norėdami susekti nusi
kaltėlius, ištirti nusikaltimą. Bet tai 
daugiau išimtis, nei taisyklė. 75 
proc. „spoofcard" naudotojų yra tie, 
kurie siekia savo tikslų - pasipelny
mo, apgavystės. Šiuo metu Senate 
yra svarstomas įs tatymas, lei
džiantis teisėtus pakeitimus naudo
jant „Caller ID". Jie galiotų teisėt
varkos darbuotojams ir „domestic 
violence" aukoms. 

Abejojama, ar įstatymai suvar
žys „Spoof Card" naudojimą sukčia
vimo tikslais. Gal tik jų naudojimas 
gali kiek sumažėti, žmonės žinos 
apie tai ir bus atsargesni, nors nu
sikaltėliai, kurie iš to gyvena, nebi
jos ir toliau laužyti įstatymų. 

Apsisaugoti nuo „spoofing" pa
tariama: 

1. Nemanyti, kad reikia būtinai 
suteikti asmeninę informaciją, jei to 
prašo „Caller ID" iš žinomo šaltinio, 
pvz., banko. 

2. Jei telefonu prašoma suteikti 
asmeninę informaciją, reikia pap
rašyti skambintojo telefono numerio 
ir adreso ir pasitikrinti paskambi
nant nurodytai institucijai, ar rei
kalavimas suteikti asmeninę infor
maciją yra teisėtas. Galima pranešti 
ir savo valstijos generaliniam pro
kurorui, vietinei policijai ar „Better 
Business Bureau". 

3. Illinois valstijos gen. proku
rorė Lisa Madigan skatina nuken
tėjusius nuo identiteto pasisavinimo 
skambinti Identity Theft Hotline 
877-844-5461, arba žiūrėti internete 
wwAV.IllinoisAttorneyGeneral.gov 

(Pasinaudota „Chicago Tribū
ne" medžiaga) 
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„LAGAMINĄ KRAUNU" 
LIETUVIŲ PATIRTIS 

EMIGRACIJOJE 
Netrukus (liepos pabaigoje) 

Lietuvos knygynuose pasirodys „Ty-
to alba" išleista Kotrynos Gailiūtės 
knyga apie išeiviją „Lagaminą krau
nu". Joje — dvi apžvalgos apie lietu
vių emigraciją, jos priežastis, tikslus 
ir naudinga informacija vykstan
tiems svetur, daug dokumentinės 
medžiagos (užsienyje gyvenančių 
lietuvių pasakojimai). 

Pagrindis knygos tikslas — 
padėti svetur vykstančiam Lietuvos 
gyventojui orientuotis užsienio šaly
je, išvengti daugybės ten tykančių 
„spąstų", laiko gaišimo ir nemalo
numų. 

Knyga parengta bendradarbiau
jan t su užsienio Lietuvių Bend
ruomenėmis, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentu (TMID) prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
kitomis valstybinėmis institucijomis 
ir nevyriausybinėmis organizaci
jomis. 

Keletas duomenų apie lietuvių 
emigraciją iš Manto Adomėno (Pi
lietinės visuomenės institutas) pra
tarmės: „Per penkiolika nepriklau
somybės metų lietuviai, patys to 
beveik nepastebėdami, tapo dias
poros tauta. Panašiai kaip žydai, ar
mėnai ar airiai — pasklidę pasauly
je nebesutapatinami su vienu žemės 
lopinėliu prie Baltijos krantų, besi-
kabinantys į gyvenimą Londono East 
Ende, Rytų Anglijos kaimuose, Dub
lino apylinkėse, Amerikos Vidurio 
Vakaruose. Skandinavijos šalyse, 
Vokietijoje, skinantys apelsinus Is
panijoje, aptarnaujantys turistus 
Turkijoje... Tikslių emigracijos 
mastų dabar įvardyti neįmanoma, 
nes po 2000-ųjų metų gyventojų 
surašymo jokių patikimų statistikos 
duomenų nėra. Tačiau netgi ofi
cialiais duomenimis, ženkliai mažes
niais negu tikrieji migracijos mastai, 
nuo 1990 m. Lietuvą paliko 334,000 
jos gyventojų; tai sudaro beveik de
šimtadalį (9,8 proc.) Lietuvos gyven
tojų 2006 m. pradžioje. O tikrieji 
skaičiai gali būti iki pusantro karto 
didesni. Paprasta matematinė pro
jekcija pasakys, kad jeigu emigracija 
toliau vyks tokiu pačiu tempu, 
paskutinis lietuvis iš Lietuvos išvyks 
maždaug apie 2170 metus". 

Apie knygą 

Šia knyga autorė jokiu būdu 
neskatina paskutinio lietuvio išva
žiuoti. Tačiau tas. kuris jau apsis
prendė, nusipirko bilietą, tarkim, į 
Dubliną ir susikrovė lagaminą, kny
goje ras daugybę informacijos, kuri 
padės geriau susigaudyti ir įsikurti, 
o tikri tikrų žmonių pasakojimai leis 
įsivaizduoti, kas laukia svetur. 

Tikimasi, kad ne vienas pas
kaitęs šią knygą geriau pagalvos, 
kaip pasiruošti kelionei, kur važiuoti 
ir ar išvis važiuoti. Beje, knyga gali 

būti įdomi ir daugybei tėvynėje 
liekančių žmonių — darbdaviui ar 
valdžios vyrui ji padės supras t i , 
kodėl žmonės išvyksta ir ko jiems 
trūksta, kelionių aistruoliai joje ras 
informacijos apie šalį, o smalsuoliai 
galės prisiskaityti nepaprastų gy
venimiškų istorijų. 

Knygoje aprašoma 12 valstybių, 
į kurias dažniausiai t rauk ia Lie
tuvos piliečiai. Pateikiama atvykė
liui svarbiausia informacija apie 
kiekvienos šalies vizų režimą, įsi
darbinimo galimybes, apsigyvenimą, 
transportą, ryšius, kultūrą, lietuvių 
telkinius. 

Po informacinės dalies pateikia
mi toje šalyje gyvenančių (ar gyve
nusių) lietuvių pasakojimai, pa
rengti pagal išsiuntinėtą klausimy-
ną (amžius, išsilavinimas, šeimyninė 
padėtis, išvykimo iš Lietuvos prie
žastys, pasirinkta šalis, k a s ten 
patinka ir nepatinka, kaip sekasi 
dirbti, bendrauti su šalies gyvento
jais ir atvykėliais iš kitų šalių ir t.t.). 
Laiškai dedami į knygą nepagražin
ti, tokie, kokius žmonės ats iuntė — 
išreiškiantys įvairius požiūrius, ats
pindintys skirtingą patirtį. 

Knygos pradžioje pateikiamos 
dvi išsamios studijos apie lietuvių 
emigraciją, jos mastą, pr iežast is , 
padarinius ir perspektyvą. 

Apie a u t o r ę 

Kotryna Gailiūtė gimė 1984 m. 
Vilniuje, 2006-aisiais baigė eko
nomikos bakalauro studijas Vilniaus 
universitete. Vasaromis išmaišiusi 
pusę Europos, kartu su dideliu būriu 
meksikiečių rūšiavusi braškes JAV 
ir dvejus metus studijavusi Vokie
tijoje, autorė pati savo kailiu patyrė 
ne vieną tų rūpesčių, su kuriais gali 
susidurti ir lagaminą k raunan t i s 
šios knygos skaitytojas. 

TMID ir „Tyto a l b a " 
i n fo rmac i j a 

Čia vieta jūsų reklamai! 

f f f 
SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Khgery Hwy, Wtowbrook 
Tel. 630-323-5050 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
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. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 S t 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 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, 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 

DR. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T V G Y D Y T O J A 

T R Y L I K O S M E T Ų P A T I R T I E S 
p e r s i k ė l ė į n a u j ą k a b i n e t ą 

318 W . Touhy A ve nu e 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. (847) 692-2303 

www.parkridgesmiles.com 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

D E M E S t O ! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau 

skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? 
Ne beda. DRAUGAS fūsų skelbimą išspausdins 

nemokamai. Tereikia paskambinti 
tel. 773-585-950O 
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VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

(vairių 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@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 
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JAUSMŲ, DAINŲ, MINČIŲ VITRAŽAS 
NIIOLE BENOTIENE 

Liepos 2-ąją Čikagos padangė 
buvo pripildyta gražiausių 
garsų, muzikos akordų ir 

širdies meilės, nes vyko 8-oji išei
vijos dainų šventė. Joje dalyvavo 
daugiau kaip tūkstantis daininin
kų, o, pridėjus ir klausytojus, pa
viljono stogą kilojo keli tūkstančiai 
balsų. Grįžus namo visos mintys 
buvo užpildytos šventės emocijomis, 
skambinom ir kalbėjom telefonais, 
rašėme vieni kitiems laiškus, dali
nomės įspūdžiais ir patys netikė
jome, kad vieningai ir nuoširdžiai 
dirbant, galima kalnus nuversti. 
Šventės recenzijų rašyti nesiruo
šiame, bet, dalyvavę šventėje norime 
pasidalinti savo jausmais ir min
timis, ką ši šventė reiškė mums, 
dainininkams, dainininkų globė
jams, vadovams. 

„Na vajau ir grįžom iš kelionės į 
Čikagą. Tad noriu dar sušukti 
triskart valio! šventės rengėjams ir 
dalyviams. Atmušiau delnus beplo
dama, prisilingavau, prisimojavau 
balta skepeta ir netgi prisidainavau 
— tam kartui pasikroviau savo 
lietuviškas baterijas. Nuostabu buvo 
stebėti šventės vadovę Ritą Klio-
rienę.— nenustygo nė minutei, visą 
laiką lingavo, dainavo, judėjo. Iš kur 
tiek energijos?! Netoli manęs sėdė
jusi, kokių 45 metų moteris, karts 
nuo karto, azarto apimta, susikišda-
vo du pirštus į burną ir imdavo ga
lingai švilpti. Turiu pasakyti, kad ir 
man buvo kilęs noras prie jos pri
sidėti. Deja, deja, neturėjau laimės 
to išmokti, tad turėjau pasitenkinti 
lingavimu ir plojimu. Net ir 'banga' 
iki mano sparno ateidavo visiškai 
nuslopusi. Hm, kitą kartą reiks 
pirkti bilietus dešiniajame sparne. 
Kada pradeda pardavinėti bilietus į 
Toronto Dainų šventę?" — šventės 
įspūdžiais dalinasi Siga Pliodžins-
kienė iš Houston, Texas. 

„Šventė buvo nuostabi. Rezul
tatai daug įspūdingesni negu tikė
jausi. Buvo matyti, kad nepaprastai 
daug pasiruošimo ir dėmesio įdėta 
smulkmenom. Kas patiko: šventės 
inteligentiška nuotaika, ji skyrėsi 
nuo šokių švenčių, kuriose jaučiasi 
mažiau tvarkos tarp jaunimo; atidu
mas smulkmenom: autobusų paruo
šimas; visur prisistatė pagalbinin
kai; gražiai paruoštos Mišios; raguo
lis ir lietuviški saldainiai pokylio 
metu; jautėsi tęstinumas: giesmė 
prieš vakarienę pokylyje; publikos 
dainavimas pokylio intarpuose; va
dovų prisidėjimas prie bendro dai

navimo šventės metu, „Jazz Land" 
koncertas nuostabus. Ačiū už mil
žinišką darbą! Stebiuosi jumis 
visais", — rašo Marytė Nevvsom, Šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyklos 
vedėja iš Los Angeles. 

Chorų vadovams buvau išsiun
tusi keletą klausimų į kuriuos vieni 
atsakė, kiti tik šiaip savo jausmus 
išsakė. 

— Ko tikėjotės, vykdami į 
šventę? 

— Ko tikėtasi?.. Gal tiksliau, ko 
nesitikėjome? Tikrai ir garantuotai 
nesitikėjome to, kas įvyko Univer-
sity of Illinois at Chicago paviljone 
liepos 2-ros saulėtą popietę! Nega
lėjo būti geriau, įspūdingiau, didin
giau, ar pranašiau po 15 metų dai
nos festivalio sausros! 

Šventės didingumą ir prana
šumą komentarais daugelis apipils 
dar ilgai. Gali atsirasti dar ir kritika 
(nepateisintai, kaip ir dėl choristų 
aprangos — 'nesvarbu, kaip dainuo-
sit, bet prakaituokit ir dar... pasi
skolintais rūbais...'), tačiau niekas 
neįstengs paneigti 200 proc. 8-tos 
Dainų šventės didingo pasisekimo! 
Gailėkitės ir dramblių ašaromis ver
kite visi, kurie, galėdami būti daino-
riais ar klausytojais, nebuvote! 
Išsipirkti tegalėsite tik dalyvaudami 
9-toje Dainų šventėje Toronte! — 
džiaugsmingai baigia E. Petrauskas, 
o jo mintis toliau tęsia choro iš 
Klaipėdos ilgametė dainininkė, pe
dagogė — Žydrė Sinkevičiūtė: 

— Jau esu sakiusi visiems, su 
kuo tik kalbėjausi apie Dainų šven
tę, kad nesitikėjau tokio puikaus 
rezultato. Labai nudžiugino, kad 
šventėje dalyvavo nuo mažo iki seno, 
kad visi noriai repetavo visą dieną. 
Man net pasirodė, kad repeticija 
buvo emociškai stipresnė už šventę. 

Žinojau, kad daug žmonių kas
met išvažiuoja į didžiąją Ameriką 
gyvent, bet nemaniau, kad jų tarpe 
tiek gerų choro vadovų ir dirigentų. 
Man buvo labai gražu, kad šventė 
turėjo vieną, man atrodė Baltijos jū
ros spalvą; skraistės, vyrų kakla
raiščiai, vėliava, ženkliukai, knyga. 
Tai lyg ir suvienijo visus bendrai 
minčiai. Dar labai patiko, kad reper
tuaras sudėtas taip, kad atspindėtų 
šių dienų išeivio nuotaiką: su 
žvakelėm prisiminėm kažkada liūd
ną Lietuvą ir džiaugėmės dabartimi, 
— baigia Žydrė Sinkevičiūtė. 

— Kokios nuotaikos, atsilie
pimai, emocijos? 

— Visiškai tokios pat kaip ir 
visų kitų, norisi gerai išsiverkti iš 
džiaugsmo! — sako E. Petrauskas. 

Muzikė ir nuolatinė Vili Dainų šventės 
Toronto (Canada). 

— Noriu dar kartą pasidžiaugti 
jūsų vieningu darbu ir tuo, kad teko 
tą viską pamatyti ir pajausti pačiai 
būnant čia. Tik gaila, kad tiek 
nedaug mūsiškių iš Lietuvos galėjo 
būti kartu tokioje šventėje. Ačiū už 
suteiktą garbę atstovauti Lietuvos 
choristams visoms toms ir visiems 
tiems, kurie to siekė. Visokeriopos 
sėkmės — Ž. Sinkevičiūtė, Klaipėdos 
choras „Aukuras". 

— Pradedam atsigauti po tokios 
įstabios šventės. Karts nuo karto 
pažvelgdama į mūsų dainuojančias 
drauges maniau, kad negalėsim visi 
dainuoti, nes ne vien tik akys pilnos 
ašarų visiems, bet kai kurios net 
turėjo išsilaikyti nuo garsaus verks
mo. Kai suvažiavom į salę ir pra
dėjom dainuoti, ir visi balsai kartu 

V!ll Dainų šventes finalas dž iaugsminga i nusiteikę šventes dir igentai , pasipuošę gražiomis juostomis ir šypsenomis 

garsintoja „Drauge" Nijolė Benotienė iš 
D. ir R. Puterių nuotrauka. 

sudainavo — tai nėra žodžių net ir 
lietuviškai išreikšti tą gilią širdies 
meilę lietuviškai dainai. Buvo įspū
dinga ir miela. Pasikalbėjom su se
niai nematytais draugais, pajutom, 
kad ypač per vaikučių chorus, mūsų 
dainos išliks gyvos. Jos per mielos ir 
per gražios, kad būtų pamirštos. 
Puiku, kad galėjo visa publika su 
mumis dalyvauti, — visuomet su 
daina, Irena Urbonienė, choras „Kal
nų aidai" Denver, Colorado. 

— Mane stebino vieningumas: 
šventės dalyviai buvo lietuviai, karo 
pabėgėlių vaikai ir šeimos, naujai 
atvykę lietuviai anksčiau ir visai 
neseniai, Lietuvos prezidentas ir 
konsulai, seniai nematyti draugai, 
choristai iš Lietuvos, lietuviai iš 
didžiulių kolonijų, ir iš mažiausiųjų, 
sužlugusių, pamirštų, tie kurie kal
ba „su akcentu", kurie kalba ame-
rikanizuota lietuvių kalba, kurie 
kalba, kiek gali geriau. Ir niekad ne
pajutau to „nerangumo", kuris pap
rastai jaučiasi, kai susiburia visokių 
„tipų" lietuviai ir tada pasąmonėn 
pradeda lįsti mūsų skirtumai. Galiu 
prisipažinti, kad šventės metu ir 
dabar nejaučiau jokių skirtumų, tik 
bendraujant pagalvodavau: šitie 
lietuviai iŠ Lietuvos, „cool", šitie iš 
Montrealio, „coor, šitie iš Toronto, 
„cool", panelės iš Kalifornijos, žavin
gos, „cool", šis, kuris prie manęs 
stovi, dabar gyvena Minnesota, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, „cool". 
Viskas buvo gera, gražu, jautėsi 
tikras darnumas", — Saulius Klio-
rys jaunimo choro „Naujoji intri
ga" įkūrėjas ir vadovas iš Cleve-
land, OH. 

Nukelta i I I psl. 
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Atkeltais 10 psl. 
— Turiu prisipažinti, kad buvau 

labai įsijungusi į visą renginį, nors ir 
nesu lietuvė. Aš puikiai galėjau 
pajusti jūsų visų pasididžiavimą 
savo tradicijomis, sava muzika. 
Palaima buvo sėdėti kartu su vyro 
pusbroliais, kurie dabar jau septintą 
dešimtį pradėję, ir kurie turėjo pro
gos dalyvauti keliose šventėse 
anksčiau, dabar jie irgi dainavo, 
plojo, juokėsi, verkė ir aš kartu su 
jais dainavau, juokiausi, plojau ir 
verkiau. Buvo taip nuostabu ir nepa
pras ta . Mano sveikinimai meno 
vadovei ir visiems žmonėms, kurie 
kartu su ja dirbote dėl tokio nuos
tabaus renginio, — su meile Judy 
Laukevičienė. 

— O man maloniausias visos 
šventės momentas buvo, kai pirma
dienio rytą paėmiau savo 18-metę 
Viją iš Sheraton viešbučio ir ji, įlipus 
į mašiną, iš karto man pasakė: — 
„mama, man buvo taip smagu!" 
Maniau, kad kalbėjo apie vakarykš
čius šokius ir kad jos nuotaika turėjo 
ką nors bendra su kokiu berneliu. — 
„Vakar šokiuos?" — aš paklausiau. 
„Ne — šventėj! Dainuoti!" — ji at
sakė. Ko daugiau gali norėt? — 
kiekvienai motinai širdį glostančiais 
dukros žodžiais pasidalino Taura 
Underienė iš Detroit. 

— Kas šventė je patiko/ne
patiko? 

— Kas galėjo net trupinėliu 
nepatikti? Tiesa, buvo (neduok Die
ve, jei dar liko) „labai susijaudinu
sių" dėl tautinių rūbų, bet patys jų, 
juos net turėdami jiems tinkančius, 
nedėvėjo! Nepaisant ką ir kiek gerai 
darai, — jei ne sulig manimi, — 
negerai! Ar tai mūsų savotiška, ne
pagydoma lig šiol net mediciniškai 
neįvardinta liga? Be to, gerai yra 
žinoma, kad joks geras darbelis, pas
tangos, nepraeina 'nenubausti', — 
sako E. Petrauskas. 

— Nustebino, — sako Nijolė 

Sinkevičiūtė, kompozitorė, koncert
meisterė, choro „Aukuras" daininin
kė, — galvojau, kad gali būti daug 
verksmingo sentimentalumo, pras
mių nusaldinimo, tuščio išaukštini
mo, — todėl labai maloniai nustebi
no geras skonis, sugebėjimas jį 
įdiegti ir išlaikyti, sumažinant iki 
minimumo privalomus reglamentui 
aspektus. Tai apima visą renginį: re
pertuarą, apipavidalinimą, informa
ciją, koncertinę aprangą. Labai gerai 
išspręstas rūbų klausimas, juk tauti
nis rūbas — labai pretenzingas reiš
kinys, — neteisingai sukomplektuoti 
ir dėvėti tautinį rūbą, — tas pats, 
kas atlikti meno kūrinį su klaido
mis. Labai patiko apipavidalinimas 
ekranuose, ypatingai vaikų dalyje. 

— Patiko orkestras ir taiklios 
orkestruotės, nudžiugino geras dai
nininkų pasirengimas ir j au pri
trenkė jų troškimas dainuoti bei 
nuostabus vienybės jausmas. 

Visa tai ir papasakosiu grįžusi į 
Lietuvą. Ar jūs esate šaka, ar medis? 
— Šventės metu Lietuva keturiom 
valandom buvo persikėlusi į Ame
riką. Ačiū, kad galėjau joje būti... 

Neieškokit trūkumų. Pasidžiau-
kit savo darbu ir sėkme, —jausmin
gai savo mintimis pasidalino su 
mumis Miss TaTaTo (titulą suteikė 
Amerikos lietuviai), Nijolė Sinke
vičiūtė. 

— Manau, kad visiems patiko 
gandras — nebent, kas nors turėjo 
gandrų „phobia", — parašė Aleksan
dra Brittain, V. Krėvės, lituanis
tinės mokyklos, Philadelphia moki
nukė. 

— Kokie patobulinimai? 
— Jiems neturėtų būti galo. 

Kas, be abejonės, bus 100 proc. 
įrodyta Toronte 9-oje išeivijos Dainų 
šventėje! Jos nekantriai laukiame. 
Kaip greitai sulauksim dainų gaidų 
ir įrašų? — Edmundas Petrauskas. 

— Patobulinimams tikrai, netu
rėtų būti ribų, nes tik stengimasis ką 

Tai t ik dalelė milžiniško, iš daugiau kaip 1,000 dainininkų sudaryto choro, kuris 
dalyvavo VIII Dainų šventėje liepos 2 d. Čikagoje. 

nors pagerinti sudaro augimą, to
bulėjimą bet kurioje srityje. Tam 
pri tar ia ir choro vadovė Renata 
Armalaitė iš Floridos, bet — „prašau 
nekritikuoti, o jeigu kas nori kri
tikuoti, tai tegu daro patys, nes 
visad tie, kurie moka tik kritikuoti, 
tai patys nieko nesugeba. Mano 
merginos-dainininkės grįžo labai 
patenkintos ir sakė — 'taigi, kada 
vėl, vadove, vykstam į Kanadą?' 
Ačiū! Ačiū! Ačiū už nuostabią šven
tę! — su pagarba, R. Armalaitė. 

— Dainų šventė liks istoriniu 
įvykiu, nes po ilgo apsnūdimo atsi
budo visi ir parodė, kad snausti ne
verta, kadangi „Atsiliepk daina" 
paragino visus atsiliepti, renginys 
įrodė, kad mes lietuviai galime 
atsiliepti , kai darbštūs asmenys 
paskatina ir moka sušaukti tokiam 
garbingam renginiui. Jau praėjo ne 
viena savaitė, o dar ausyse skamba 
dainos, kur ias keturių valandų 
renginyje galėjome atlikti. Didelis 
valio visiems organizatoriams, — su 
didele pagarba Vytautas Pečiulis iš 

vyrų choro „Aras", Torontas. 
Didžiosios Britanijos Šv. Kazi

miero bažnyčios choristai, grįžę į 
savo namus, visiems nori padėkoti 
už nuostabią šventę, už galimybę 
įsilieti į gausų būrį išeivijos dai
nininkų, pajusti a r tumą ir šiltą 
priėmimą, tegu jungia daina visus 
lietuvius, viso choro vardu linkė
jimus atsiuntęs Kostas Malinauskas 
rašo: „Mes sugrįžom į Londoną, 
pasisėmę jūsų stiprybės, jūsų neiš
senkančio ryžto, tikim, kad ir ateity
je nenutrūks užmegzti ryšiai, stip-
rėsim ir augsim, daina garsindami 
Lietuvos vardą toli nuo tėvynės". 

Ši šventė nebūtų įvykusi be 
jūsų, mieli skaitytojai, kurie ne t ik 
sekėte visą spaudą, bet gausiai daly
vavote pačioje šventėje, kar tu su 
mumis dainavote, džiaugėtės, ir šyp
senomis linkėjote visiems ir toliau 
atsiliepti daina bei tęsti prieš 50 
metų pradėtą Dainų švenčių tradici
ją išeivijoje. Devintoji šventė jau 
paskelbta. Vienybėje mūsų stiprybė, 
todėl dainuokim ir toliau. 

TIKROSIOS ŠVIESOS KELIU 
KUN. V. RIMŠELIS. MIC 

Mūsų pažintosios tiesos yra 
mums kaip šviesa. Pažinimu atran
dame daiktų buvimą. Nepažintoji 
tikrovė yra tikrovė, bet ji mūsų 
atžvilgiu yra nebuvimo tamsoje. Iš 
tos tamsos daiktai išeina, kai mes 
juos pažįstame. Pažinimą, kuris 
ieško atsakymo į daiktų buvimo 
keliamus klausimus, vadiname 
mokslu. Žmogaus dvasia visa savo 
prigimtimi yra linkusi klausti ir 
ieškoti daiktų buvimo ir jų veikimo 
priežasčių. Ji visa savo prigimtimi 
yra mokslininkė, nutarusi eiti tiesos 
keliu. 

Iš čia, atrodo, sektų, kad žmogus 
siekia tiktai tiesos. Betgi gyvenime 
matome, kad tiesa eina drauge su 
klaida, teisybė drauge su melu, kaip 
šviesa su tamsa ir diena su naktimi. 
Galbūt, klaida išryškina tiesą, kaip 
tamsa šviesą ir naktis dieną. Kont
rastai ir priešybės siekia ryškios 
gyvenimo formos. Iš kieno nors klai
dos gali išryškėti jos priešininke 
tiesa, bet kodėl apskritai šiame pa
saulyje turi būti klaida, kai žmogaus 
dvasia ieško tiesos? Iš apreiškimo 
žinome, kad iš gimtosios nuodėmės 
atsirado mūsų pažinime tarsi žaiz
da. Todėl mes lengvai galime priimti 
klaidą už tiesą. Žmogus savo paži
nimu pasidarė smalsus. Jam rūpi 
patirti, kas yra anapus erdvių, su
žinoti prigimties daiktų paslaptis be 
ryšio su jų Kūrėju, pirmąja prie

žastimi. 
Šių laikų mokslo didžioji nesėk

mė yra ta, kad visuose slaptinguose 
atradimuose apsilenkiama su prie
žastingumo dėsniu. Žmogaus dvasia, 
stebėdama medžiagos energiją, ne
mato jos Kūrėjo visagalybės, ir, siek
dama apvaldyti erdvės platybes, 
neatranda jose beribes Dievybės. J i 
nori mokslo keliuose pasijusti visai 
nepriklausoma, kai tiesa įpareigoja. 
Yra dvasios puikybė atmesti pirmąją 
priežastį, kuriai turime priklausyti 
su visa kuo, kas mes esame ir ką mes 
veikiame. Tokia puikybė veda žmogų 
į dvasios apakimą. 

Kristus daug kartų yra kalbėjęs 
apie dvasinį fariziejų aklumą: „Var
gas jums, Rašto žinovai ir fariziejai, 
veidmainiai, kurie duodate dešim
tinę iš mėtos, krapų ir kmynų, o 
apleidžiate svarbesnius įstatymo da
lykus, teisingumą, pasigailėjimą ir 
ištikimybę... Akli vadai, kurie ieš
kote uodo, o praryjate kupranugarį" 
(MT. 23, 23-24). Šių laikų dažnas 
„mokslininkas" mokslo vardu bando 
teigti, jog nėra Dievo, visos prigim
ties Kūrėjo. Atradęs dangaus kūnų 
judėjimo kelius, nemato juose die
viškos minties, kuriančios viso ju
dėjimo planą. 

Žinia, gimtoji nuodėme nesuga
dino proto taip, kaip protestantai ir 
jansenistai mokė, sakydami, jog pro
tas negali pats vienas tiesos pažinti, 
bet be apreiškimo labai sunku at
rast i pirmąją priežastį - Dievą. 

Negalime išvengti klaidų, jeigu nesi
vadovausime apreiškimo šviesa. Ti
kėjimo tiesos yra nepaprasto aukštu
mo šviesa, kuri žmogui savo jėgomis 
yra neprieinama. Šv. Povilas sako, 
kad Dievas gyvena neprieinamoje 
šviesoje. Šia šviesa apšviečiamas 
žmogaus protas, kai jį pasiekia ap
reiškimo tiesos, turinčios paskirtį 
žmogaus sielą atvesti į Dievo vaikų 
kelius. 

Tos apreikštosios tiesos turi ten
denciją nuolat augti. Jos auga ne 
naujų tiesų atsiradimu, bet jų vis 
didesniu atpažinimu. Kai žmogaus 
protas bręsta medicinos, technikos 
mokslų pažinimu, tai jis turi augti 
taip pat ir religijos tiesų suprati
mu. Religijos 
tiesos visiems 
m o k s l a m s 
turi lyg ir at
perkamosios 
r e i k š m ė s . 
Visi mokslai 
s u s i t i n k a 
viename ke
lyje, kuriuo 
reikia žmo
gaus dvasiai 
daryti šuolį į 
a p r e i š k i m o 
šviesą, nu
š v i e č i a n č i ą 
visą žmogaus 
g y v e n i m ą . 
Atmetęs ne
k l a i d i n g a s 

tikėjimo tiesas, žmogus, būdamas 
nors ir labai žymus atradėjas ir 
mokslininkas, vaikščioja dvasinėje 
gyvenimo tamsoje. Be apreikštųjų 
tiesų, nusakančių visos žmogiškosios 
buities paskirtį, visas mūsų mokslas 
praranda giliąją prasmę - ta rnaut i 
žmogui, einančiam pas savo Kūrėją. 
O kas gi pagaliau nurodys tą kelią, 
kuris veda į mūsų Kūrėją? Argi ne 
Viešpats Jėzus, kuris savo apašta
lams pasakė: „Aš esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas. Niekas nenueina pas 
Tėvą kitaip, kaip tik per mane" (Jn. 
14, 6-7). O tai yra mūsų gyvenimo 
tikslas ir visos dieviškos amžinybės 
laimėjimas. 

Vytauto Maželio nuotrauka. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS PASKOLOS 

Drake 
Did 

lt Again! 
£»> E^» Hooang Oppor̂ jmty 

5 S Prospect. Clarendon 
Hilis. HlincMS 60514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
• asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reaitor 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lavm, Iliinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

M i n d a u g a s 
651-343-0286 Cell 

mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com 
vwvw.wfhm.com/weststpaulbranchmn 

IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
-pa .,•.,.- First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis @ usa. com 

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas j 
* Pardavimas ^M 
* Surandame 
optimaliausią finansavimą 
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IŠNUOMOJAMAS 
2 miegamųjų butas New York, arti 
prie Brooklyn College. Pusrūsyje, 

pilnai išklotas kilimine danga. 
Lietuviškai: 1-917-496-9079 
Angliškai: 1-718-377-5873 

2 Bed. Condo for rent in 
Willowbrook. 

Pool, Fitness, Sauna. $880 per 
month. Close to 55 (Hwy.) and 

Kingery Rd. 
Call 630-960-1068 

SIŪLO DARBĄ 

ĮVAIRUS 

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ -
GYVENSITE 100 METŲ 

Mano bitelių surinktas medus iš Illinois 
pievų ir miškelių yra skanus ir turi daug 
gydomųjų savybių. Jo galima gauti PL 
centre gegužinių metu. K. Laukaitis 

Te l . 6 3 0 - 5 2 3 5 3 2 6 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

PARDUODA 

PARDUODAMAS 
3 miegamųjų, 2 vonių namas Chicago 
Ridge miestelyje. Naujas 4 automobilių 

garažas. Kaina $324.900. 
Tel. 630-235-3521 

Suteikiama privati ps ichoterap inė 
pagalba Niujorke. Konsultuoju 
depresijos, imigraci ios,šeimos, 

karjeros ir kitais klausimais. 
Teiraukitės te l . 1 - 9 1 7 - 5 1 7 - 9 2 9 6 
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti j darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

(VAIRUS 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones, mėgsta gaminti valgyti, anglų 
kalba buitinė, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-512-6875. 

* Parduodu automobilj Acura Integra 
1994 m. Mechaninė greičių dėžė Kaina 
$ 1,000. Tel. 708-476-78297. 

* Vyras ieško senelių priežiūros darbo 
arba pakeitimuose. Rekomendacijos, 
vairuotojo teisės, susikalba angliškai. 
Tel. 773-254-2516 arba 773-843-8303. 

* Moteris, turinti patirties ir puikias re
komendacijas, ieško prižiūrėti pagyve
nusius žmones ar vaikus ir gyventi kartu. 
Gera anglų kalba, vairuoja automobilj. 
Tel. 847-715-7047 arba mdalia66@hot-
mail.com 

* 60 m. moteris, gali išleisti atostogų 
arba ieško darbo lietuvių šeimoje. Bui
tinė anglų kalba, rekomendacijos, patir
tis, nevairuoja. Tel. 630-553-0980 arba 
630-212-9098. 

S K E L B I M Ų S K Y R I A U S 
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Darbui reikalingi dažytojai, 
su darbo patirtimi ir žmogus, 

mokantis Įvairius darbus. 
Būtina turėti mašiną. Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
T e l . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 . 

. autotradeusa .com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

r \i*-i » * « * 

Į •OtV IANU 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, 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 VVest 95th St., 

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

r — — — — — — - — — — — «- — — — j 
STATE FARM INSURANCE 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556S.KedaeCrtcago,L60629 
Prekyba, rstašavimas, aptarnavimas 

— Ucensed — Bonded— Insured 
Km 

ISTIMATE 

7 dienos 
per savaitę 

773-778-4007 
773-531 1833 

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 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Always With Flowers 
N a u j a p a s l a u g a — a t r i b u t i k o s n u o m a p o k y l i a m s 
• Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
• Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas 

1 1 2 0 S. S t a t e S t , L e m o n t , IL, t e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9 
8 0 1 5 W . 7 9 St . , Jus tke , IL, t e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

• : • : - ; • : • : • : : • : 

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

w w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 

s = HL'UUM i.ijnnnijiirgaą 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 VV. A r c h e r Ave . , Ch icago , IL 6 0 6 3 8 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguo l ia i 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetaine — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6 3C v.r ik: 4 3C v c D 

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 1 v.p.p. 

mailto:mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
http://vwvw.wfhm.com/weststpaulbranchmn
mailto:onapr@yahoo.com
http://mail.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.racinebakery.com
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Lietuviškas identitetas, arba pamąstymai 
Pasaulio Lietuvių jaunimo kongreso proga 

TOMAS MACKEVIČIUS 

Neseniai pasibaigė 12-asis Pa
saulio lietuvių Jaunimo Kongresas 
Kanadoje. Jame įvairiose pasaulio 
šalyse veikiančių lietuvių jaunimo 
organizacijų vadovai svarstė savo 
pasiekimus ir ateities planus. Kokie 
gi yra pasiekimai ir kokie planai ves 
mūsų jaunimo organizacijas į ateitį? 
Koks šių organizacijų vaidmuo, 
siekiant suburti po pasaulį išsi
barsčiusius lietuvių jaunuolius? 

Priešistorė 

Idėja parašyti šį straipsnį kilo 
prieš gerą pusmetį, kai sumanęs 
pažiūrėti, kas įdomaus vyksta JAV 
lietuvių jaunimo gyvenime, aplan
kiau jaunimo sąjungos internetinę 
svetainę (www.javlj.orgJ. Įdomu
mas prasidėjo tada, kai vedamas 
tiesioginės nuorodos su prierašu 
„Check out this fine site for pictu-
res in the mean time" patekau į 
kitą JAV lietuvaičių tinklalapį 
www. l i thchat .com Čia turėjau 
rasti nuotraukas iš praėjusių jauni
mo renginių ir kt. Tai, ką radau, iš 
tiesų pranoko visus mano lūkesčius. 
Aišku buvo viena, lietuvių jaunimas 
gyvena linksmai ir tikrai nevengia 
žodžio „skandalas". 

Tikriausiai verta eiti tiesiai prie 
reikalo ir pašnekėti apie virtualią 
šios svetainės lietuviškos atributikos 
parduotuvę „Krautuvėlę", arba kaip 
jos kūrėjai dar vadina — Skandalų 
mugę. Čia galima rasti marškinėlių 
ir moteriškų kelnaičių kolekciją, 
kuri kiekvienam(-ai) tikrai leis pasi
justi turint lietuviško kraujo. Marš
kinėliai su užrašu „girtas" — puikus 
pavyzdys. Ar geria tiktai vyrai? Tik 
ne tarp lietuvių... Todėl merginos 
taip pat nebus pamirštos, jos galės 
įsigyti marškinėlius su užrašu 
„girta" (http:/ /www.cafeshops. 
com/litchat Kad tautinis motyvas 
būtų dar stipresnis, užrašas pa
dabintas trispalvės spalvomis, kad 
niekam nekiltų abejonių dėl mūsų 
lietuviškumo. „Made in USA" — toks 
prierašas užtikrina jus, kad gami
niai tikrai geros kokybės. Apie lietu
viško identiteto kokybę čia jau nėra 
ką kalbėti... 

Matydamas savo tautiečių at

žalas tokiais marškinėliais, senelis 
Valančius tikriausiai ka r s t e apsi
verstų iš sielvarto. Belieka pridurt i , 
kad anksčiau šioje parduotuvėje 
buvo galima įsigyti marškinėlių ir su 
„riebesniais" užrašais rusų kalba. 

Tikriausiai taip j a u yra , kad 
XXIamžiuje viskas apsivertė aukš
tyn kojom. Seneliai ir tėvai nekentė 
okupantų ir jų kalbos, j aun imui tai 
— patrauklus būdas išsiskirti iš ap
linkos. Nevalia prisimenu kažkieno 
pasakotą istoriją, kad Vokietijos Va
sario 16-osios gimnazijoje gimnazis
tai pirmiausiai išmoksta rusiškai 
keiktis ir tik vėliau bando išmokti tą 
nelengvą lietuvių kalbą... 

Sakytume, kas čia tokio? Kas ką 
nori, tas tą pardavinėja. Galbūt , 
tačiau šiuo atveju nuorodą į 
l ithchat.com puslapį buvo galima 
rasti (past. šiuo metu nuoroda išim
ta) JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
svetainėje, kuri pasaul io akyse 
atstovauja visam JAV gyvenančiam 
mūsų jaunimui. 

Ar reikia dėl to kalt int i JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos svetainės 
ar lithchat.com puslapio kūrėjus? 
Tiesiog nuoroda buvo išimta ir audra 
stiklinėje nurimo. Tačiau šioje si
tuacijoje galima įžvelgti ku r kas 
daugiau nei viešą lietuviško iden
titeto menkinimą. Šis pavyzdys 
tiesiog leidžia pamatyti pačią prob
lemą — senosios vertybės pamirštos, 
ir jaunimo pastangos išreikšti savo 
tautinę tapatybę eina bloga krypti
mi. Kyla klausimas, kas tur i (gali) 
jiems parodyti reikiamą kryptį ir 
įtikinti, kad ji teisinga... Nors ir sub
rendęs jaunimas, bet be vyresniųjų 
pagalbos tikriausiai neapsieis. 

Mūsų internet inis v e i d a s 

Peržiūrėjus daugumos panašių 
JAV lietuvių organizacijų inter-
netines svetaines pastebim liūdnus 
panašumus: visur skrupulingai iš
rašyti įstatai, valdybų sudėtys, atei
nančių metų darbo planai, naujienų 
skyreliuose puikuojasi kelerių metų 
senumo įvykiai arba mirusių senųjų 
narių nekrologai. Didelius darbų 
planus rasime visur, o štai kažko 
panašaus į nuveiktų darbų sąrašą ar 
ataskaitą rasti nelabai pavyks. Taip 
ir belieka spėlioti, kas gi nuveikiama 

šiose organizacijose. 
Visiems tikriausiai teko girdėti 

tokį posakį: j e i tavęs nėra internete, 
tavęs nėra niekur". Ypač šis posakis 
aktualus šiais laikais, kai internetas 
neginčijamai yra tapęs pagrindine 
jaunimo susisiekimo ir bendravimo 
priemone. Vien sausos ideologijos ir 
pasenusių šūkių pripildytos sve
tainės t ikrai nepritrauks jaunų žmo
nių. Jauniems žmonėms reikia Jau 
nų" organizacijų, kurios skelbtų savo 
idėjas su gyvybinga ir šviežia jėga. 
Norisi naujų idėjų ir priemonių. 
Nejaugi tik tai, kad vilkime tau
tinius rūbus, mosuojame trispalvę ir 
geriame lietuvišką alų, padaro mus 
tikrais lietuviais? Jei praeities laikai 
daugiau buvo bandymas išlikti, šie 
laikai turi būti lydimi naujojo lietu
viško „evangelizmo", pasitelkiant 
pačias moderniausias priemones, 
nes tik taip siunčiama žinia pasieks 
j aunus adresatus. 

Darbai ir veikla 

Kaip bebūtų gaila, bet dauguma 
jaunimo organizacijų organizuojamų 
renginių apsiriboja taip vadinamais 
baliais a r kitos formos linksmybėmis 
(čia kalbama apie JAV lietuvaičius). 
Jei pagrindinis jaunimo organizaci
jos tikslas būtų susitikti ir linksmoje 
aplinkoje atnaujinti senus ryšius 
tarp draugų, ši veikla drąsiai galėtų 
vadint is lietuvių jaunimo klubu. 
Pati organizacijos sąvoka reikalauja 
st ipresnių idėjų ir veiklos sričių. 
Vien tik „baliavodami" daug lietu
viškumo neįgausime. 

Senieji lietuviai teisingai galėtų 
mūsų paklausti: „O ką jūs padarėte, 
kad būtų geriau, kaip jūs prisidėjote 
prie lietuvių jaunimo veido kūrimo?" 
Jei mes nesame patenkinti, kaip yra 
atstovaujamas mūsų veidas, tikriau
siai esame patys dėl to kalti. Nes jei 
norime kažką pakeisti ar patobulin
ti, tai taip reikia ir padaryti — įsilie
ti į veiklą, išsakyti savo nuomonę, 
dalyvauti kūrimo procese ir valdy

me. 
Kita didelė problema — ben

dravimo nebuvimas tarp senbuvio ir 
naujai atvykusio jaunimo. Atrodytų, 
visos organizacijos yra įkurtos ir 
atvėrusios vartus tik ir laukia mūsų 
— naujojo pastiprinimo — ateinant 
ir prisijungiant prie veiklos. Nežinia 
kodėl, bet tas kvietimas nėra iš
girstas. Mes stovime, kaip tas avi
nas , ir įtariai žiūrime į naujus var
tus.. . Vien faktas, kad esame laukia
mi, neįtikina mūsų. Tiesa tokia, kad 
matome tuos pačius dalykus skirtin
gai ir mąstome tikriausiai dar skir-
tingiau. Galima tik spėti, kad be 
naujų projektų, kurie pabandytų 
sujungti abiejų grupių interesus, 
susijungimo nebus. Kita priežastis 
gali būti ta, kad atėjus į kažkieno 
„namus", bus reikalaujama elgtis 
pagal senas tų namų taisykles, 
kurios mums gali būti nelabai pri
imtinos ir riboti saviraišką. Belieka 
pasidžiaugti, kad jau yra keletas 
sėkmingų bandymų apeiti visas 
kliūtis ir sujungti abi jaunimo gru
pes, kaip lietuvių meno ansamblis 
„Dainava" ir Čikagos Lietuvių krep
šinio lyga. Visa tai tapo įmanoma 
nenuilstamų ir pasišventusių savo 
veiklai šių projektų vadovų dėka. 

Galbūt šis straipsnis — tik 
šauksmas tyruose, nes mūsų (trečios 
bangos) jaunimui visai neįdomūs 
tokie dalykai kaip visuomeninė ar 
kultūrinė veikla... Jei mums nerūpi 
niekas daugiau tik noras užsidirbti 
daugiau pinigų, tai patys kalti esa
me dėl tokios situacijos. Tiesiog 
nekreipkime dėmesio ir eikime to
liau linksmintis — mes savo va
karėliuose, jie savo... 

Nesitikiu, kad šiuo straipsniu 
išeis visiškai objektyviai apibūdinti 
esamą padėtį, jo tikslas pradėti 
diskusiją, išgirsti kitų nuomonę ir 
tikėtis, kad tai mums visiems padės 
geriau vienas kitą suprasti ir pradėti 
bendradarbiavimą, kuris bus nau
dingas mūsų, kaip lietuvių gyve
nimui. 

NUO KRYŽIAUS KALNO 
IKI GOLGOTOS (2) 

Lietuviškas jaunimas Čikagoje — Čikagos lit. mokyklos XIV laidos abiturientai 
(2005-2006 m m . ) . I eil. iš kairės: Austėja Kaveckaitė, Agnė Maskoliūnaitė, 
Cinvilė Stonkutė; II eil.: Arūnė Ribikauskaitė, Vita Loginaitė, Monika Juknaitė, 
Justas Ramonas, Šarūne Steckytė, Tadas Einikis, Audra Miliūnaitė, Gintarė 
Viršinskaitė. L. Apanavičienės nuotr. 

Būrys Lietuvos maldininkų ge
gužės 6 d. pradėjo piligriminę ke
lionę su kryžiumi iki Golgotos kalno. 
Iki šiol jie nuėjo daugiau kaip pu
santro tūkstančio kilometrų. Sėk
mingai perėjo Baltarusiją. Birželio 
25 d. kirto derlingosios Ukrainos 
sieną ir šiuo metu kelionę tęsia 
Vengrijos keliais. 

Piligrimus kiekvieną dieną pa
sitinka ne tik bažnyčių bei cerkvių 
varpai, bet ir pakelėse žmonės su 
gėlėmis. Kai kur senutės laukdavo 
su gira, vaisvandeniais, pyragaičiais 
ir kitais skanumynais. Atsisveikin
dami žmones braukdavo ašaras, į 
krepšius įdėdavo savo išaugintų gė
rybių, stiklainius pieno, pasiūlydavo 
apavo, drabužių ir prašydavo už 
daug ką pasimelsti. 

„Kai 'Marijos radijas' paklausė, 
kas mus labiausiai sudomino ir krito 
į akis Ukrainoje, nereikėjo ilgai 
galvoti: žmonių nuoširdumas, jų 
papras tumas ir jų neveidmainiškas 
pamaldumas , pagarba kryžiui ir 
atėjusiam iš tolo nepažįstamajam. 
Pasitaikė, kad, pakliuvus į nuošalią 

parapiją, senutė, atsivedusi per
nakvoti į namus mūsų grupės vieną 
a r kitą keliauninką, pati užleisdavo 
savo lovą, kad tik galėtų ramiai pail
sėti keliasdešimt kilometrų saulės 
kepintas, kartais rūstaus vėjo gai
rintas, vandens gurkšnio pasiilgęs 
Kryžiaus šeimos narys". 

Piligrimus su kryžiumi žmonės 
pasitinka iš tolo. Šalia kryžiaus pili
grimai neša Vatikano, Lietuvos tris
palvę, „Marijos radijo" ir to krašto 
vėliavas. Vėjai, žaibai, perkūnai 
nuolat lydi piligrimus, bet keliauto
ja i giedodami Marijos giesmes, gar
bina Kristų, kalba rožinį, tarsi ne
būtų nei triukšmingo vėjo, nei nuo 
medžių plėšiamų lapų. Pasitaiko, 
kad seselės, vaikai ar net senutės, 
permirkusiais drabužiais brisdami 
per balas, noriai padeda nešti Kry
žių, kurio net nenori maldininkams 
grąžinti. Keliautojai karšta malda 
prisimena visus, kurie juos remia ir 
už juos meldžiasi. 

(Pasinaudota „XXI amžiaus" infor
macija). 

M.R. 

http://www.javlj.orgJ
http://www.lithchat.com
http://www.cafeshops
http://lithchat.com
http://lithchat.com
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Dr. prof. J. Meškausko šimtasis gimtadienis 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Liepos 21-oji Beverly Shores, IN 
gyvenančiam žinomam gydytojui, 
medicinos daktarui Juozui Meš
kauskui yra viena iš svarbiausiųjų 
datų. Tą dieną sukanko šimtas metų 
— tai aukštas gyvenimo laiptas, kurį 
retai kam pasiseka pasiekti. 

Kuomet su jubiliatu teko kal
bėtis telefonu praėjusį sekmadienį 
(liepos 16 d.), jis buvo sugrįžęs iš Šv. 
Onos bažnyčioje lietuvių kalba lai
kytų šv. Mišių (jas aukojo iš Čikagos 
atvykęs kun. A. Gražulis). Pamaldų 
metu skaitovas Vytautas Kasniūnas 
paminėjo šią garbingą J. Meškausko 
sukaktį, visi tikintieji jam sugiedojo 
„Ilgiausių metų". Sužinojome, kad 
didesnis sukaktuvininko pager
bimas įvyks šeštadienį, liepos 22 d. 
Ateitininkų namuose Lemonte, kur 
laukiama nemažo būrio svečių. 

Malonu pažymėti, jog dr. prof. J. 
Meškauskas, nepaisant garbaus 
amžiaus, šiandien dar yra stiprus. 
„Mano galva veikia gerai, tik kojos 
jau atsisako tarnauti", — sako su
kaktuvininkas, tačiau per daug dėl 
to nenusimena. 

Skaudžiausiu savo gyvenimo 
įvykiu jis laiko pasitraukimą iš 
tėvynės. J. Meškauskas papasakojo 
apie savo aktyvią ateitininkišką 
veiklą. Studijuodamas mediciną 
Vytauto Didžiojo" universitete (buvo 
studentų ateitininkų sąjungos pir
mininku), būtent dėl šios veiklos tu
rėjo nukentėti nuo to meto valdžios. 
Jis buvo suimtas ir vokiečių okupaci
jos laikotarpiu, nes būdamas Medi
cinos fakulteto dekanu nevykdė na
cių reikalavimo — raginti studentus 
stoti į jų kariuomenę. 

Apie daug ką teko su dr. prof. J. 
Meškausku pasikalbėti ir nemažai 
sužinoti. Apie jį gana plačiai aprašy

ta neseniai Lietuvoje išleistoje stam
bioje knygoje „Beverly Shores lietu
viai prie Mičigano" (jos autorius vil
nietis docentas Remigijus Nauže-
mys). 

Štai, ką jis rašo apie J. Meš
kauską, šį pasaulį išvydusį 1906 m. 
liepos 21 d., Utenos apskrities, 
Anykščių valsčiuje. 

„Gimė ūkininko šeimoje. Baigęs 
pradžios mokyklą netolimuose De
beikiuose jis gerai pasirengė egza
minams, ir nuvažiavęs į Uteną įstojo 
į šio miesto gimnazijos antrąją klasę. 
Vėliau jis sužinojo, kad ir Anykš
čiuose atidaryta aukštesnė mokykla 
— progimnazija, todėl nedelsdamas 
grįžo į tėviškę, įstojo į tą Anykščių 
progimnaziją ir ją sėkmingai baigė. 
Tai buvo pirmoji šios mokyklos laida 
(dabar yra išleistas leidinys apie šią 
Anykščių vidurinę mokyklą, kuria
me pasakojama ir apie gerb. prof. 
Juozą Meškauską). 

Anykščių valsčius priklausė 
Utenos apskričiai. Utena Juozukui 
arčiau, bet tuomet ten tebuvo tik še
šios gimnazijos klasės, todėl ber
niukas nusprendė važiuoti mokytis į 
Ukmergės gimnaziją ir ją 1927 m. 
sėkmingai baigė. Tais pačiais metais 
Juozas įstojo į Kauno universiteto 
Medicinos fakultetą (vėliau šis uni
versitetas buvo pavadintas Vytauto 
Didžiojo universitetu). Pasirinkti 
gydytojo profesiją lėmė didelis noras 
padėti žmonėms, nes tais laikais 
buvo daug skurstančių, vargstančių 
ir sergančių. Gimdytojai, ypač tėvas, 
norėjo, kad Juozukas būtų kunigu. 
Sūnus apsisprendimo nekeitė ir tė
vui paaiškino: 'Nežinau ar aš būčiau 
geras kunigas, bet manau, kad tikrai 
būsiu geras daktaras'. 

Mokydamasis universitete, Juo
zas aktyviai dalyvavo visuomeninėje 
veikloje, tęsė veiklą studentų atei-

Prof. dr. Juozas Meškauskas. 

tininkų sąjungoje (šią sąjungą pa
sirinko dar gimnazijoje). 

Universitete buvo daug studen
tų ateitininkų, todėl nutarta steigti 
savarankišką medikų korporaciją. 
Savarankišką todėl, kad medicinos 
studentai buvo labai užimti, jiems 
reikėjo itin daug mokytis, nemaža 
laiko atimdavo teorinės bei prak
tinės studijos ir su kitų fakultetų 
studentais bendrauti ne visada leis
davo galimybės. Savarankiška stu
dentų medikų korporacija 'Gaja' 
buvo įkurta 1928 m. Jos tikslas — 
sujungti bendram darbui visus 
Medicinos fakulteto studentus, kurie 
mokėsi trijuose skyriuose: medici
nos, odontologijos (dantų gydytojai), 
farmacijos. Visi jie įsitraukė į 'Gajos' 
korporacijos visuomeninę veiklą 
(dabar J. Meškauskas kartu su dak
taru K Ambrozaičiu JAV rengia 
'Gajos' korporacijos istoriją). 

Per tą aktyvų 'ateitininkavimą' 
studentas J. Meškauskas buvo pate
kęs į smetoninės valdžios veikėjų 
nemalonę bei specialią įskaitą". 

O apie sukaktuvininko Ameri
koje praleistą laikotarpį bei jo dar
bus knygoje taip rašoma: 

„Juozas Meškauskas į Ameriką 
iš Vokietijos persikėlė 1949 m. bū
damas 43 metų. Ir 20 metų (bemaž 
iki 65 metų) vadovavo Alkoholikų ir 
narkomanų medicinos institutui bei 
vertėsi privačia gydytojo praktika. 
Kai dirbo šio instituto direktoriumi, 
Juozo Meškausko žinioje buvo ne
maža gydytojų ir pagalbinio perso
nalo, o pačioje gydymo įstaigoje nuo
lat būdavo apie 70 pacientų. 

Paklaustas, kokios gydymo me
todikos ir gydymo priemonės buvo 
taikomos šių pacientų gydymui ir 
reabilitacijai, profesorius paaiškino: 
'Šie pacientai, be alkoholizmo, turėjo 
ir kitų ligų, kurias stengėmės gydyti 
įvairiais vaistais. Kaip žinote, nuo 
alkoholizmo vaistų nėra — išgijimas 
daugiausia priklauso nuo paties 
paciento. Pacientai išklausydavo 
gydytojų paskaitų, pokalbių ciklą, 
psichologai juos taip pat įtaigodavo. 
Taikydavome jiems specialius tes
tus, darbinę veiklą ir kitas prie
mones'. 

Vėliau prof. J. Meškauskas, išė
jęs iš užimamų pareigų institute, dar 
keletą metų vertėsi privačia medici
nine gydymo praktika ir, sulaukęs 
bemaž 80 metų, nutarė pasitraukti 
iš aktyvios profesionalios gydytojo 
veiklos". 

Reikia pažymėti, jog prof. J. 
Meškauskas yra išleidęs dvi knygas 
apie Lietuvos mediciną, prie vienos 
iš jų dirbo net 15 metų. Yra nemaža 
rašęs į dienraštį „Draugas" bei kitus 
žurnalus. 

Linkime šiam ilgaamžiui mūsų 
tautiečiui sulaukti dar daug sveikų 
metų! 

MŪSŲ ŠEIMOSE fKt 

JAV LB Tarybos p i rm. Regina ir Bernardas Naručiai 
VIII Dainų šventėje liepos 2 d. 

Romas ir Lietuvos Respublikos garbės konsule 
Clevelancl. OH. Ingrida Bubliai, džiaugiasi galėję 
dalyvauti Daing šventėje Čikagoje 

Nuotraukos Indrės rijūnėlienės 
Muz Darius Polikaitis su sūnumi Kovu, kuris taip 
pat dainavo VIII Dainų šventėje. 
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STASIUI BIRUČIO 

mirus, brolį, Tautos fondo tarybos narį JURGĮ BI
RUTĮ bei visus gimines ir artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Tautos fondas 

NAUJIENOS APIE DVIGUBĄ 
PILIETYBĘ 

ARMINAS LYDEKA 
LR Seimo narys 

Nuo 2006 m. balandžio 1 d. įsi
galiojus Lietuvos Respublikos Pi
lietybės įstatymo kelių straipsnių 
pakeitimo nuostatoms, lietuvių kil
mės asmenys, įgiję kitos valstybės 
pilietybę, gali likti ir Lietuvos Res
publikos piliečiais. 

Lietuvos Respublikos Pilietybės 
įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje įtvir
tinta Lietuvos Respublikos piliečio 
teisė, bet ne pareiga atsisakyti pi
lietybės. Pagal Lietuvos Respublikos 
Pilietybės įstatymo 18 straipsnį, LR 
piliečiai, įgiję kitos valstybės piliety
bę, netenka Lietuvos Respublikos pi
lietybės, tačiau numatyta išlyga Lie
tuvos Respublikos piliečiams, įgi
jusiems kitos valstybės pilietybę po 
2003 m. sausio 1 d., jeigu jie yra: 

1. Asmenys, iki 1940 m. birželio 
15 d. turėję Lietuvos pilietybę, jų 
vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, 
jeigu jie nerepatrijavo. 

2. Lietuvių kilmės asmenys, 
kurių tėvas (tėvai) ar senelis (sene
liai) yra ar buvo lietuviai ir patys 
asmenys pripažįsta save lietuviais. 

Asmenys, atitinkantys anksčiau 
išvardintas sąlygas, gali kreiptis su 
prašymu į Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų ministrą per kon
sulinę įstaigą arba Vidaus reikalų 
ministro įgaliotą instituciją (Mig
racijos departamentą prie LR Vi
daus reikalų ministerijos) palikti 
jiems Lietuvos Respublikos piliety-
bę. 

Tame pačiame Respublikos Pi
lietybės įstatymo 18 straipsnyje nu
rodoma, jog lietuvių kilmės asme
nys, įgiję kitos valstybės pilietybę iki 
2002 m. gruodžio 31 d. laikomi nete
kusiais Lietuvos Respublikos piliety
bės nuo kitos valstybės pilietybės 
įgijimo dienos. Tačiau Lietuvos Res
publikos Pilietybės įstatymo 20 
straipsnyje ir šiems asmenims nu
matyta galimybė susigrąžinti Lietu
vos Respublikos pilietybę, netaikant 
12 straipsnyje nustatytų sąlygų (kal
bos, LR Konstitucijos pagrindų egza
minai, gyventi pastaruosius 10 m., 
turėti legalų pragyvenimo šaltinį 
Lietuvoje ir kt.). Šie lietuvių kilmės 
asmenys taip pat gali kreiptis su 
prašymu į Lietuvos Respublikos Vi
daus reikalų ministrą per konsulinę 
įstaigą arba Vidaus reikalų ministro 
įgaliotą instituciją grąžinti jiems 
Lietuvos Respublikos pilietybę. 

2006 m. kovo 29 d. Lietuvos Res
publikos Vyriausybės nutarimu Nr. 
312 patvirtintose Lietuvos Respub
likos pilietybės dokumentų rengimo 
taisyklėse detaliai yra išvardinta, 
kokie dokumentai turi būti papildo
mai pateikti su prašymu palikti ar 
grąžinti Lietuvos Respublikos pilie
tybę. 

Migracijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 
ministerijos, pagal suteiktus įgalio
jimus, leidžia įsakymus dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės asmenims 
palikimo, grąžinimo, atsisakymo, 
netekimo, kurie yra spausdinami lei
dinyje „Valstybės žinios". 

Margumynai 

BĖGIMAS SU AUKŠTAKULNIAIS BATELIAIS 
Tokių lenktynių turbūt dar nėra 

buvę — lenkiškas moterų žurnalas 
„Glamour" Varšuvoje surengė mo
terų 100 metrų bėgimą su aukšta
kulniais bateliais, kurių kulnai 
negalėjo būti žemesni nei 7 centime
trai. 

Bėgimas, kaip rašo „Zycie War-
szawy", vyko Varšuvos pėsčiųjų 
gatvėje Novy Sviate. Nugalėtojos 
laukė 10,000 zlotų (8,600 litų) 
prizas, tačiau . laimingoji grynųjų 
pinigų negavo — už tokią sumą ji 
galėjo nusipirkti kosmetikos, bižu
terijos ir papuošalų. 

Susidomėjimas buvo milžiniš
kas. Pasak dienraščio, nors bėgimo 
dalyvių registracija prasidėjo tik 12 
vai., pirmosios merginos su aukš
takulniais bateliais gatvėje pasirodė 

jau 8 vai. ryto. Per 20 minučių buvo 
užregistruota 100 bėgimo dalyvių. 

Bėgimo organizatoriai labai ati
džiai išmatavo visų dalyvių batelių, 
kurių nebuvo galima pasikeisti iki 
pat finišo, kulnus. 

Nuaidėjus starto šūviui, visas 
šimtas bėgikių pasileido netikėtai 
dideliu greičiu. Po keliolikos sekun
džių jos pasiekė finišą. Pirmoji buvo 
aukštaūgė, šviesiaplaukė Monika 
Pyzel, kuri avėjo aukštakulnius auli
nukus. 

Antrosios vietos nugalėtojai bu
vo skirta 2,000 zlotų, o trečios — 
1,000 zlotų. Tačiau, kaip dienraščiui 
sakė viena bėgimo dalyvė, buvo tie
siog smagu dalyvauti tokioje links
moje pramogoje. 

ELTA 

Giliai liūdintiems artimiesiems, 

A t A 
STASIUI BIRUČIUI 

mirus, broliams ALGIRDUI su žmona JOLITA, JUR
GIUI su žmona DANGUOLE ir jų šeimoms, reiš
kiame gilią užuojautą. 

Dana Bazienė 
Vanda Petkuvienė 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

Kilniam patriotui, mūsų operos žvaigždei, aktyviam 
veikėjui 

A t A 
STASIUI BARUI 

užbaigus žemiškąją kelionę, giliai liūdinčias žmoną 
ELENĄ, dukras RITĄ KISIELIENĘ ir DAINĄ 
AUKŠTUOLIENĘ su šeimomis bei artimuosius, 
nuoširdžiausiai užjaučiame ir dalinamės jų netekties 
skausmu maldoje. 

Stasė Semėnienė 
Marija Remienė 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAIVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

,,DRAUGAS i n f o r m u o j a , „DRAUGAS" formuoja; 

DRAUGAS išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

..DRAUGAS l ie tuvybės švyturys ir sargas1 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 VV. ARCHER AVE. 

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

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

• Sekmadienį , l iepos 23 d., 12 v. 
p.p., po lietuviškų šv.. Mišių, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje JAV LB Vidurio Vakarų apy
garda ruošia metinį JAV LB Mar-
ąuette Park ir artimųjų apylinkių 
susirinkimą. Dalyvaus naujai išrink
ta apygardos valdyba ir Lietuvos 
Respublikos generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius, vyks nauji 
JAV LB apylinkės valdybos rinki
mai. Kviečiame gausiai dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime. 

• L i e p o s 31 d., pirmadieni , Dan
tų gydytojų sąjungos narės ir 
artimieji melsis šv. Mišiose už miru
sias ir gyvas nares. Šv. Mišios bus 
aukojamos 8 v. r. Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte. Valdyba 
prašo nares ir šeimas prisiminti 
mirusiąsias, kurių jau nemažai paly
dėjome į Amžinybę. Po pamaldų 
vyks pabendravimas ir pasitarimas 
dėl ateities veiklos. 

• R u g p j ū č i o 5 d., šeštadieni , Gin
taro vasarvietėje, 15860 Lakeshore 
Rd., Union Pier, MI, nuo 5 p. p.— 10 
v. v. rengiama Union Pier Lietuvių 
draugijos gegužinė. Visi maloniai 
kviečiami atvykti ir pabendraut i 
gražioje Gintaro pakrantėje. Bus 
galima pasivaišinti , veiks baras , 
loterija. Prizus loterijai galima pa
aukoti Gintaro vasarvietėje arba 
Mildos parduotuvėje iki liepos 30 d. 

Pristačiusiems pyragą arba pyra
gaičių — pirmas gėrimas nemoka
mas! Pietūs bus siūlomi nuo 5:30 v. 
p. p. iki išpardavimo, tad nevėluo
kite! 

• R u g s ė j o 2-3 d., Darbo d ienos 
savaitgalį, Dainavoje, Manchester, 
MI, 50-ojo Dainavos įkūrimo jubilie
jaus proga stovyklos administracija 
rengia Dainavos rėmėjų ir bičiulių 
šventę. Numatyta įdomi programa, 
kurią vainikuos „Dainavos" ansam
blio vyrų okteto koncertas. Norintieji 
galės pernakvoti Dainavoje ir pasi
džiaugti rudenėjančia gamta. Dėl 
registracijos ir informacijos prašome 
kreiptis į dr. Marių Laniauską, 
tel.: 440-205-9273 a rba ei. paštu 
mmldds@comcast .net Kviečiame 
visus buvusius stovyklautojus, rė
mėjus, svečius atvykti į Dainavą ir 
kartu pasidžiaugti atl iktais darbais. 
Aukas steigiamam Dainavos fondui 
prašome siųsti: „Camp Dainava 
Foundation", c/o Albertas Sušinskas, 
5348 Richards Dr., Mentor, OH, 
44060. 

• M i e l i skaitytojai , j a u pradėjo 
veikti Lietuvos generalinio konsula
to New York tinklalapis www.lt -
consny.org (anglų kalba www.lt-
consny .org /EN/ index .htm) . Tad 
dabar informaciją apie naujausius 
šio konsulato įvykius, renginius 
galėsite rasti ir internete. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai . nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 63O-257-O200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 

• A. a. Otilijos Paa lksnytės 
Marchert ienės atminimą pager
biant dr. Algirdas ir Raminta Mar-
chertai a ts iuntė „Saulutei" $360, 
kuriuos 2006.07.08 suaukojo M. R. 
Baldauskas $50, S. N. Juškus $50, 
B. R. Kronas $20, A. V. Namikas 
$40, D. A. Norkaitis $50, A. R. Ostis 
$50, D. R. Panaras $50, N. P. 
Stelmokas $50. „Saulutė" reiškia 
užuojautą dr. Algirdui Marchertui, 
jo šeimai ir artimiesiems ir padėką 
už šeimos paskirtas aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikučiams 
Lietuvoje. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenantiems vai
kams bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: Anonimas (D) $100; tęsiant 
vaikų metinę paramą Beatričė ir 
Linas Čepelė $240, Rita ir Charles 
Rackmil $20. Labai ačiū. „Saulutė" 
(„Sunlight Orphan Aid"), 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 
te l . (630) 243-7275. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak RoadL 

TeL (773) 847-7747. 

• A.a. Kazimiero Vainiaus 
atminimui laidotuvių proga Tautos 
fondui aukojo: Cannizzaro L., NY; 
Dimienė, dr. Stefa, NY; Kumpikas, 
dr. Giedrė, NY; Norvilai, Kostas ir 
Juzė, NY; Paliai Pet ras ir Marta, 
NY; Penikai, Romualdas ir Vida, 
NY; Vainienė, Elena, NY; Vainius, 
Monika, NY; Vainius , Rita, NY; 
Vainius, Tomas, Singapore; Vedec-
kai, Algis ir Roma, NY; Wrozina, M. 
Viso suaukota $1,040. Visiems 
artimiesiems Tautos fondas reiškia 
gilią užuojautą. 

VIH Dainų šventėje apsilankė ir buvęs ilgametis Draugo fondo direktorių 
tarybos pirmininkas bei DF iždininkas Bronius juodelis, dėl sutrikusios 
sveikatos iš Šių pareigų pasitraukęs. Džiugu matyti Bronių taip gerai atro
dantį ir linksmai nusiteikusi. Linkime kuo greičiau pasveikti ir Įsijungti i 
visuomenini lietuvišką darbą. |o labai pasigendama. 

Edvardo Šulaičio nuotrauka. 
L 

Miesto panorama 
ROŽINIS TRAUKINĖLIS 

Amerikiečiai apie optimistą 
žmogų sako, kad jis „žiūri į pasaulį 
pro rožinius akinius", o Čikagoje ga
lima pasivažinėti rožinės spalvos 
traukinėliu (CYA Pink Line). Miesto 
ir priemiesčių gyventojai, be abejo, 
gerai susipažinę ir daug kartų pasi
naudoję „žaliais", „mėlynais" ar ki
tos spalvos traukinėliais, o neseniai 
10-ies mylių ruožu, tarp Cicero ir 
Čikagos vidurmiesčio, pradėjo kur
suoti vadinamoji „Pink Line". Kodėl 
būtent „pink" (rožinė)? Atrodo, kad 
ta i labai nelogiška spalva viešajai 
miesto susisiekimo priemonei, ypač, 
ka i traukinėlio vagonai nudažyti 
ryškiai rožine spalva (primenančia 
„Pepto Bismol" vaistus). Ogi tokiu 
vardu pavadinta dėl to, kad buvo su
ruoštas konkursas parinkti spalvą 
naujai traukinėlių susisiekimo lini
ja i ir jį laimėjo viena pradžios 
mokyklos mokinė, pasiūliusi rožinę 
spalvą, nes ji „linksma, gyvastinga 
ir judri , kaip pats Čikagos miestas". 
Vienaip ar kitaip, traukinėlio vago
nai visiškai nauji, švarutėliai, o jis 
važiuoja pro nuolatiniams miesto 
susisiekimo priemonių naudotojams 
nepažįstamas vietoves — tad sudaro 
gerą progą pamatyti kitas apylin
kes, geriau pažinti miestą ir patį 
artimiausią jo priemiestį — Cicero, 
kur iame dar tebegyvena nemažai 
lietuvių. Tikima, kad šia „CTA Pink 
Line" važiuojant į Čikagos vidur-
miestį sutaupoma nemažai laiko ir 
taip pat neužkemšami „Green", ar
ba „Blue" linijų traukinėliai. 

KNYGŲ MUGĖ 

Liepos 27 d., nuo 8 vai. r., o 
liepos 28 d., nuo 10 vai. r. iki 6 vai. 
po pietų, Čikagos Newberry Library 
(bibliotekoje), esančioje 60 W. Wal-
ton Str., tel. 312-255-3510, vyks 
kasmetinė vartotų knygų mugė. 
Paprastai šiose mugėse pirkėjams 
pasiūloma tūkstančiai įvairiausių 
knygų, išskirstytų keliose salėse 
(pagal turinį) ir įsigyjamų labai pri
einama kaina. Verta šia muge susi
domėti ir apsirūpinti įdomiomis, ver
tingomis knygomis. 

PERU TAUTINIS FESTIVALIS 

Smagu, kai dalyvaujame savo — 
lietuviškose — šventėse, bet labai 

įdomu pamatyti ir kitų tautų kul
tūros apraiškas, nes juk gyvename 
daugiakultūrinėje, daugiatautėje 
visuomenėje. Trečiadienį, liepos 28 
d., nuo 11 vai. r. iki 3 vai. p.p., Daley 
Plaza aikštėje, Čikagos miesto cen
tre (50 W. Washington Str.) vyks 
Peru tautinis festivalis, kuriame bus 
galima paragauti šios tautos valgių, 
pamatyti šokėjus, pasipuošusius 
tautiniais kostiumais, pasiklausyti 
muzikos ir dainų. 

„DUPAGE COUNTY FAIR" 

Kiaulių lenktynės, rodeo, na
minių gyvulių paradas, menas , 
rankdarbiai, kulinarijos įvaireny
bės, pasivažinėjimai, karuselės, dau
gybė užkandinių ir kitokių pramogų 
laukia visų, apsilankysiančių Du-
Page apskrities žemės ūkio parodoje: 
festivaly] e-mugėj e, kuri vyksta iki 
liepos 30 d. DuPage County Fair-
grounds, 2015 W. Manchester Rd, 
Wheaton, IL. Tai puiki pramoga vai
kams, gyvenantiems mieste ir retai 
matantiems naminius gyvulius. Jei 
norite daugiau informacijos galite 
skambinti tel. 630-668-6636. Vaikai 
iki trejų metų įleidžiami nemoka
mai, kitiems reikia pirkti bilietus, 
kurių kaina nuo 1 iki 6 dol. 

I DANGŲ KYLANČIOS 
ŽVAIGŽDĖS 

Ar žinojote, kad vasaros metu 
kiekvieno trečiadienio ir šeštadienio 
vakarą (iki rugsėjo 3 d.), Michigan 
ežero pakrantėse, ypač prie Navy 
Pier (600 E. Grand Ave), galite 
nemokamai klausytis muzikos ir ste
bėti fantastiškiausias ugnies salves, 
kylančias į padangę? Programos 
pradžia — trečiadienį 9:30 vai. vak., 
o šeštadienį — 10:15 vai. vak. Prog
ramų trukmė apie 10 minučių. 

SENŲ FILMŲ 
FESTIVALIS 

J a u kelintą vasarą Čikagos 
Grant Park Butler Field (100 S. 
Lake Shore Drive) kiekvieną antra
dienio vakarą lauko ekrane rodomi 
filmai — nemokamai. Gera nusivež
ti užkandžių, pasitiesti antklodę ant 
žolės ir stebėti seniai matytus, kai 
kuriuos net nespalvotus, filmus. 
Seansų pradžia 8:15 vai. vak. 

Paruošė R«A. 
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