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Užsieniečiams bus sunkiau įsivaikinti Lietuvoje

Griežtės įsivaikinimo taisyklės.

Vilnius.lt nuotr.

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) —
Užsieniečiams bus sunkiau įsivaikin
ti vaikus iš Lietuvos.
Vadovaujantis Socialinės apsau
gos ir darbo ministro įsakymu, nuo

rugpjūčio 1 dienos nebebus priimami
užsienio valstybių institucijų nauji
prašymai dėl įgaliojimų veikti vyk
dant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje
suteikimo, pranešė Valstybės vaiko

Mirė literatūros tyrinėtoja J. Žėkaitė
Vilnius, liepos 28 d. (BNS) —
Vilniuje ketvirtadienį, eidama 81uosius metus, mirė žinoma literatū
ros mokslininkė, habilituota daktarė
Janina Žėkaitė.
Kaip pranešė Tėvynės sąjunga, J.
Žėkaitė kilusi iš Panevėžio, baigusi
universitetą 1951 m., įstojo į aspiran
tūrą ir liko Literatūros institute
moksline bendradarbe. Su institutu,
kuriame praleido visą savo, kaip
mokslininkės, gyvenimą, atsisveikino
tik 2001 metais.
1955 m. literatūros mokslininkė
J. Žėkaitė apsigynė mokslų daktaro
kandidato disertaciją, o vėliau ir Ha
bilitacijos disertaciją.
J. Žėkaitė yra išleidusi monogra
fiją „Lietuvių romanas", „Impresio

nizmas ir ekspresionizmas lietuvių
prozoje", monografiją „Šatrijos Ra
gana", „Žemaitės kūryba", „Jurgis
Savickis", „Ignas Šeinius", „Moder
nizmas lietuvių prozoje". Ji yra pa
ruošusi ir išleidusi Jurgio Savickio
raštus, Šatrijos Raganos laiškus, do
kumentinę knygutę apie Jurgį Sa
vickį. Literatūros mokslininkė yra
parašiusi nemažai skyrių „Literatū
ros istorijai". Paskutinis jos didelis
darbas — monografija apie išeivijos
lietuvių rašytoją Aloyzą Baroną.
J. Žėkaitės sūnūs — žinomas po
litikas, dešiniosios Tėvynės sąjungos
pirmininkas Andrius Kubilius. J. Žė
kaitės vyras, garsus literatūros moks
lininkas, habilituotas daktaras Vy
tautas Kubilius žuvo 2004 metais.

Daugėja stichinės sausros zonų

Lenkai nori
skaldyti
„Mažeikiu naftą / /

Šiame
numeryje:
•Iš ateitininkų veiklos.
•Per didelis kąsnis.
•Ar ilgai žavėsime s
svetimais blizgučiais.
•Menas, literatūra, mokslas.
•Pirmieji žingsniai
Amerikoje.
• Kokios pošventinė s
nuotaikos.
•Marina City „kuku^ūzai,^
•Mūsų šeimose.
•Paskutinis sudiev
af a Stasiui Barui.
•PLJS kongresui
pasibaigus.
Valiutų santykis
1 USD — 2.720 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Vilnius, liepos 28 d. (BNS) —
Lenkijos naftotiekių eksploatavimo
grupės „Pern" vadovo pareiškimus
apie siekį įsigyti Biržų naftotiekį
„Mažeikių naftą" perkanti „PKN
Orlen" vadina per ankstyvais, o Lie
tuvos pareigūnai tikina, kad naftos
įmonės pardavimo sutartyje yra nu
matyti saugikliai, jei investuotojai
imtųsi šaliai nenaudingų veiksmų,
rašo „Verslo žinios".
„Pern" planuose — įsigyti Biržų
naftotiekį, priklausantį susivieniji
mui „Mažeikių nafta", kurį dar šie
met planuoja nupirkti Lenkijos ben
drovė „PKN Orlen".
„Pern" valdybos narys Marcin
Jastrzebski Lenkijos spaudai tvirti
no, kad grupė nori nupirkti Lietuvos
naftotiekį ir tapti jo operatore.
„PKN Orlen" šios informacijos
nei patvirtino, nei paneigė.
Lietuvos pareigūnai sako apie to
kius „Pern" ketinimus nėra girdėję,
tačiau garantuoja, kad „Mažeikių
naftos" pirkimo—pardavimo sutar
tyje yra numatyti saugikliai, kad ne
būtų priimti sprendimai, galintys pa
kenkti šalies nacionaliniams intere
sams.
„Jei investuotojams ateitų į gal
vą mintis ką nors išnuomoti ar ope
ratoriui atiduoti, sutartyje turime
vadinamąją veto teisę sprendimams,
kurie gali pakenkti Lietuvos nacio
naliniams interesams. Tokiu atveju
per 5 dienas valdybos ar stebėtojų ta
rybos susirinkimo sprendimą gali
anuliuoti Lietuvos ūkio ministras",
— aiškino premjero patarėjas.

Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos duomenimis,
pernai Lietuvoje buvo įvaikinti 197
vaikai. 81 Lietuvos piliečių šeima
įvaikino 87 be tėvų globos likusius
vaikus, dar 110 vaikų tėvais tapo 77
užsieniečių poros.
Šiemet 50 beglobių vaikų įvaiki
no Lietuvos piliečių šeimos, o 55 ma
žyliai rado naujuosius namus užsie
nyje. Daugiausiai vaikų įvaikina JAV,
Prancūzijos ir Italijos piliečiai.

...II

zona buvo paskelbti Biržai.
Kaip teigia sinoptikai, nors pas
kutinėmis liepos dienomis turėtų lyti
daugelyje Lietuvos rajonų, tačiau dėl
netolygaus kritulių kiekio ir jų pasi
skirstymo bei numatomų labai šiltų
orų išlieka tikimybė, jog pirmosiomis
rugpjūčio dienomis Šiaulių bei Vil
kaviškio rajonuose sausra pasieks
stichinio reiškinio kriterijus.
Išdžiūvę žolynai.
Pagal Vyriausybės nustatytą
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr
tvarką, stichinės sausros zona skel
Vilnius, liepos 28 d. (BNS) — biamos tos vietovės, kuriose kaitra be
lietaus laikosi 30 parų.
Dėl ilgą laiką Lietuvoje tvyrančių
Lietuvos žemdirbiams dėl saus
karščių dar keturios teritorijos pa
ros patyrus milijoninių nuostolių,
skelbtos stichinės sausros zonomis.
Stichinės sausros zonomis penk premjeras Gediminas Kirkilas kitą
tadienį paskelbti Šilutės ir Panevėžio savaitę rengia pasitarimą dėl jos pa
rajonai bei Nidos ir Palangos savival sekmių likvidavimo.
dybės. Antradienį stichinės sausros
Nukelta į 6 psl.

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny
ba.
Per vienerius kalendorinius me
tus tokį įgaliojimą anksčiau gavusi
kitos šalies įvaikinimo organizacijos
gali pateikti ne daugiau kaip dviejų
užsienio šeimų ar asmenų prašymus
įvaikinti vaiką arba vaikus iki šeše
rių metų iš Lietuvos. Be apribojimų
užsieniečiai galės Lietuvoje įsivaikin
ti tik specialių poreikių vaikus.
Anot pranešimo, šiuo apribojimu
siekiama operatyvesnio ir efektyves
nio tarptautinių įvaikinimo procedū
rų vykdymo, o taip pat sumažinti be
reikalingą užsienio piliečių, pagei
daujančių įvaikinti mažus vaikus,
laukimą eilėje.
Šiuo metu 16 užsienio valstybių
įvaikinimo organizacijų turi įgalioji
mus veikti vykdant tarptautinį įvai
kinimą Lietuvoje. Didesnis tokių ins
titucijų skaičius keltų pavojų koky
biškam ir skaidriam įvaikinimo vyk
dymui, todėl stabdoma naujų įvai
kinimo organizacijų akreditacija.
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Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Visi keliai veda į Panevėžį
XV Ateitininkų federacijos kongreso ruošos darbai žengia pirmyn
msm

Registracija Kongresui
XV Ateitininkų federacijos kongresas vyks rugpjūčio 18-20 d. Panevėžyje. Tai
yra svarbiausias viso pasaulio ateitininkų suvažiavimas. Aišku, Šiaurės Ameri
koje gyvenantiems, ilga brangi kelionė į Lietuvą suvaržo dalyvavimą, tačiau
jei būsite Lietuvoje rugpjūčio gale, esate skatinami kongrese dalyvauti. Dar
neužsiregistravusieji yra kviečiami skubiai užsiregistruoti. Daugiau informaci
jos ieškokite tinklalapyje: w w w . l i e t u v o s a t e i t i s . o r g .

Kandidatai j Federacijos pirmininkus
Ateitininkų federacijos sekretoriatas praneša, kad šiuo metu jau yra užre
gistruoti trys kandidatai i Ateitininkų federacijos pirmininkus: Vygantas Ma
linauskas, Irma Kuliavienė ir Liutauras Serapinas. Naujas Federacijos pirmi
ninkas bus renkamas per XV Ateitininkų federacijos kongresą. Visi dalyvau
jantys ateitininkai turės teisę už naująjį pirmininką balsuoti.

Nustatyta galutinė kongreso programa
Vaizdelis iš .Panevėžio krašto prieškongresinės stovyklos: „Kur aš keliauju?" At
sakymas: | kongresą! Panevėžiečiai yra pasiruošę priimti ateitininkus iš viso pa
saulio. Viduryje žygiuoja kongreso organizacinio komiteto pirmininkė Irena Bikulčienė.

Kongreso programą rasite tinklalapyje w w w . l i e t u v o s a t e i t i s . o r g . Prelegentų
ir simpoziumo dalyvių tarpe: kun. Kęstutis A. Trimakas, Paulius Subačius, Vy
tautas Ališauskas, Petras Kimbrys, ses. Daiva Kuzmickaitė, kun. Gintaras Vit
kus, Aurimas Šukys, Gediminas Navikas, Vygantas Malinauskas, Irma Kulia
vienė, Arimantas Raškinis, Ramūnas Aušrotas. Kongrese bus pristatyta nauja
kun. Stasio Ylos „Ateitininkų vadovo" laida.

„Ateitis" laukia ir
skaitytojų, ir rašytojų

DRAUGAS
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inutė galimiems ir b u s i m i e m s ,Ateities" žurnalo
korespondentams. P a s i ų s k i t e savo vasaros sto
vyklų a p r a š y m u s bei n u o t r a u k a s ! Medžiaga ren
kama iki XV Ateitininkų kongreso (rugpjūčio 18-20 d.)
Redakcijos adresas: A t e i t i s " , T r a k ų g. 12a, Vilnius LT01123. Redakcijos e-adresas: zurnalas@ateitis.lt Redak
torė: Reda Sopranaitė

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholk
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $1 35.
Postmaster: Send address changes to

Norintys užsiprenumeruoti A t e i t į " , rašykite :
Laurai Lapšytei, 2444 9 t h Street # 1 ,
Boulder, CO 80304 ei.p. lapsyte@yahoo.com
Prenumeratos mokestis vieneriems metams tik 25 JAV
dol. Čekius rašyti: Lithuanian Catholic Federation
Ateitis

Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimu už
prenumerata, nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.

Ištuštinkite savo spintas

JAV
Metams J I 20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
MetamsJI 35.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00

A

r jusų spintose tunoja seniai u ž m i r š t a
atei
tininkų archyvinė medžiaga? Laikraštėliai? Pro
tokolai? Nuotraukos? Š. Amerikos ateitininkų ta
rybos iniciatyva, visa tokia medžiaga d a b a r bus kaupia
ma vienoje vietoje — ALKoje. J e i atrasite savo palė
pėse įdomesnių ateitininkiškų radinių, prašome, tinka
mai pažymėję, siųsti tiesiai į ALKą, adresu: 600 Liber
ty Hwy., P u t n a m , CT 06260.
Vaizdai iš š.m Jaunųjų ateitininkų sto
vyklos Dainavoje Berniukai su kirmi
nu: Juozas Mikužis, Kajus Kavaliaus
kas, Romukas Paulius ir Zigmas Kisie
lius. Mergaitės Dainavos paplūdimyje:
Monika Siliūnaitė, Ariana Žliobaitė,
Kristina Narbutaitė ir Gabrytė Raz
maitė.
Nuotraukos Kazio Razgaičio

Skelbiami ASS rinkimai
ŠAAT ketina šį rudenį rengti rin
kimus į Ateitininkų sendraugių są
jungos centro valdybą. Norintys
kandidatuoti, ar kitus pasiūlyti (ga
vus kandidato sutikimą) yra prašo
mi kandidatų pavardes pateikti iki
rugsėjo 15 d. Loretai Grybauskienei,
72 Šilo Ridge Rd., Orland Park, IL
60467 USA, Fakso nr.: 708-4032556, e-paštas: Vlasr@aol.com

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 «1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopija
El-paštas:
rastineOdraugas.org
skelbimaKS>draugas.org
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AR ILGAI ZAVESIMES
SVETIMAIS BLIZGUČIAIS?
LINA VALAITYTE
KRISTINA DVIRNAITE

Neseniai r a š ė m e apie lietuvių
kalbos konsultacijų centro, kuris
veikia VDU patalpose, veiklą bei
problemas, iškilusias jį uždarius.
Šiame straipsnyje pratęsime mintį
apie lietuvių kalbos svarbą mūsų
v i s u o m e n ė s gyvenime bei jos iš
saugojimo reikšmę. Pavartę Čika
goje leidžiamo lietuvių laikraščio
„Draugas" puslapius, susidarėme
nuomonę, kad kalbos išsaugojimo
problema labai j a u d i n a ir užsienyje
gyvenančius mūsų tautiečius.
JAV istorikas C. J. Hayes apie
gimtąją kalbą sako: „Svarbiausias
skiriamasis t a u t y b ė s požymis yra
kalba, nulėmusi naujų laikų tauty
bių atsiradimą, nes kalbos vienodu
m a s padeda kurtis dvasiniam pa
našumui, pateikia visą komplektą
idėjų ir žodžių, o tokios dvasios žmo
nės linkę išugdyti grupės sąmonin
gumą, pergyventi bendro intereso
j a u s m ą ir taip sudaryti gentį ar tau
tybę. Be to, gimtoji kalba nutiesia
tiltą t a r p dabarties ir ateities, ir
sujungia šios dienos tautą su tos
pačios grupės senovės pasakų hero
jais".
Įvairiais mūsų tautos ir valsty
bės gyvavimo laikotarpiais lietuvių
kalba ne kartą balansavo tarp išliki
mo ir išnykimo ribos, nes pirmenybė
buvo teikiama kitoms kalboms —
lotynų, lenkų, rusų, o gimtoji kalba
neturėdavo jokių teisių. Kažin ar ku
ri kita kalba patyrė tiek išbandymų
bei turėjo tiek priešų, kurie visaip
stengėsi ją sunaikinti, įbrukti sve
timą žodį? Lietuvių kalba buvo uja
ma iš mokyklų, valstybinių įstaigų, o
ypač — iš bažnyčių. Svetimšaliai
dvasininkai visaip įtikinėjo lietu
vius, kad jų kalba — tai mužikų
kalba, kad net -„Dievas mužikų kalba
siunčiamų maldų neišklauso". O
neretai ir patys lietuviai į savo kalbą
prisėdavo piktžolių.
Pagaliau 1990 m. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, lietuvių kalba
oficialiai buvo įteisinta kaip valsty
binė kalba. Bandomąją apvalyti nuo
rusicizmų, kurie per tuos 50 oku
pacijos metų nuolat skverbėsi ne tik
į kasdieninę kalbą, bet ir į knygų,
laikraščių puslapius. Tačiau dabar
visi jaučiame kylant naują susiža
vėjimo „anglicizmais" bangą. Šios
kalbos žodžiai skverbiasi į mūsų
kasdienybę per sportą, muziką, kul
tūrą, o ypač per radiją, spaudą, elek
troninį paštą, internetą. Jaunimui
tai lyg nauja bendravimo mada, no
ras atrodyti š a u n i a u už kitus. Taip
mūsų kalboje prigyja visokie „šou",
„reisai", „reidai", „reitingai" ir t.t.
„Patogus butas" virsta „komfortabi
liu a p a r t a m e n t u " , „pasaulio pra
monę" vadiname „globaline industri
ja"... Akis bado iškabos, ypač di
džiuosiuose miestuose, kuriuose ne
rasi nė vieno lietuviško žodžio, pa
vyzdžiui: klubas „Zepelinus", resto
ranas „Deep Light", viešbutis „Crown
Plaza", kino t e a t r a s „Cinamon". Net
nesusimąstome, kaip tokiais pava
dinimais ir p a s a k y m a i s darkome
savo kalbą, rodome nepagarbą jai, o
tuo pačiu ir savo valstybei...
Tokia „anglicizmų" banga įrodo,
kad Lietuvoje, kaip ir kitose Europos
Sąjungos šalyse, šiuo metu vyrauja
anglų kalbos kultas. Visi supran

tame, jog anglų kalba labai reikalin
ga šiuolaikiniame pasaulyje, kad be
jos — nė žingsnio. Tačiau reikia ne
pamiršti ir savo gimtosios kalbos.
J u k tik vieną ją — tokią unikalią,
melodingą ir gražią — t e t u r i m e .
Todėl t u r ė t u m e j a didžiuotis, o ne
visaip teršti.
Šią problemą nuolat kelia ir
Amerikos lietuviai, kurie labai
susirūpinę lietuvių kalbos likimu. J ų
pastangos visokiais būdais išsaugoti
savo gimtąją kalbą tikrai vertos
pagarbos, nes žinant, kokiomis sąly
gomis gyvuoja lietuvių kalba Ame
rikoje, tai tikrai atrodo nelengvas
uždavinys.
Štai ką rašo vieno seniausių
JAV lietuvių laikraščių „Draugas"
korespondentas Antanas Klimas:
„Aš vis dar tikiuosi, kad ši 'tarptau
tinių anglicizmų' vartojimo m a d a
kada nors baigsis. Gal lietuvių kalba
vėl pamažu nusikratys per didelių
svetimų plunksnų. (...) Tikėkimės:
lietuvių kalba ir 21-ame šimtmetyje,
'pasigardžiavusi' svetimais blizgu
čiais, atsilaikys ir atsibus".
Pavarčius šio laikraščio n u 
merius, matyti, kad gimtosios kalbos
išsaugojimo, jos puoselėjimo proble
mos labai rūpi tiek ilgametei „Drau
go" redaktorei p. Danutei Bindokienei, tiek gausiam jo koresponden
tų būriui. Šiai temai skirtų straip
snių galima rasti beveik kiekvie
name šio laikraščio numeryje. Vie
name iš savo vedamųjų redaktorė
rašė: „2004-aisiais minėjome lietu
viškos spaudos draudimo panaikini
mo šimtmetį, tačiau taip parodėme
tik 'žodinę' meilę gimtajai kalbai.
Turime konkrečiais darbais įrodyti,
kad lietuviška kalba ir s p a u d a
mums labai svarbi, kad tai mūsų
pačių išlikimo šiame pasaulyje ir
svetimuose kraštuose laidas, gyvy
bės kraujas, saitai, kurie j u n g i a
visus tautiečius, plačiai išsisklai
džiusius po pasaulį". Būtent „Drau
go" puslapiuose buvo pradėta skam
binti pavojaus varpais, pastebėjus,
kaip darko lietuvių kalbą... kompiu
teris! Jo korespondentas rašė: „Šiuo
metu vienas didžiausių lietuvių kal
bos priešų yra kompiuteris. Be abejo,
jis pasitarnauja kaip nuostabi žinių
ir tarpusavio bendravimo priemonė.
Parašei kam laiškelį, palietei pirštu
atitinkamą klavišiuką ir tavo žodžiai
bematant atsiduria už tūkstančių
mylių. Patogu ir lengva. Deja, dau
guma kompiuterių neturi progra
mos, kuri perduotų tą laiškelį lietu
viškais rašmenimis. Taip raidės lie
ka be nosinių, 'paukščiukų', brūkš
nelių, taškų. Jaunesnieji džiaugiasi
nereikia atsiminti, mokėti, rūpintis,
jeigu ne ten nosinė prikabinta. Vy
resnieji apsipranta ir po kiek laiko
visai lengvai skaito 'beženklius'
žodžius. O iš tiesų toks lietuvių kal
bos niokojimas yra nauja 'graž
dankos' forma. Nes žodžiai — nors ir
lietuviški, tačiau neatpažįstamai
pasikeitę, įvilkti į svetimą mūsų tau
tai ir kalbai rūbą".

DANUTE BINDOKIENE

Per didelis kąsnis?

A

trodo, kad Izraelis, pul
damas Libaną, atsikando
per didelį kąsnį, kurį sunku
praryti ir nepatogu išspjauti.
Dabar Izraelio kariuomenės vadai,
besistebėdami Libano „Hezbollah"
armijos stipriu pasipriešinimu,
išsitaria, kad galbūt (tik galbūt)
nereikėjo taip stipriai reaguoti į
šios karingos grupuotės išpuolį ir
poros karių pagrobimą. Panašiai
(kol kas tik puse lūpų) kalba ir kai
kurie „Hezbollah" vadovai, prisipažindami, kad tikrai nesitikėjo
tokios Izraelio reakcijos į minėtus
išpuolius...
Bet šiuo metu tokios kalbos
yra bevertės, nes kelio atgal ne
matyti. O kur jis ilgainiui nuves,
taip pat sunku spręsti — galbūt tik
į dar didesnį abipusį sunaikinimą,
pasinaudojant gausia užsienio
„pagalba". Niekam nėra paslaptis,
kad „Hezbollah" ginklais ir kito
kiais reikmenimis aprūpina Sirija
bei Iranas, o Izraelį — JAV. Tai
pripažino ir Didžiosios Britanijos
užsienio reikalų ministrė (Brita
nijoje, kaip ir JAV, vyriausybės
kabinetų vadovai vadinami sekre
toriais) Margaret Becker, žadė
dama pareikšti oficialų protestą
dėl JAV karinių lėktuvų, gabe
nančių bombas Izraeliui, trumpo
sustojimo Anglijos oro uoste. Ir
kaip šlykščiai veidmainiška, kai
JAV prez. Bush ne tik žada, bet ir
siunčia nuo karo veiksmų nuken
tėjusiems libaniečiams visokeriopą
humanitarinę pagalbą, kai Ameri
kos ginklai (nors žydų rankomis)
juos įstūmė į šią padėtį!
Praėjo tie laikai, kai karas
vykdavo „pusiau slaptai" — kore
spondentai iš fronto siųsdavo savo
laikraščiams reportažus raštu, o
fotografai parūpindavo vieną kitą,
dažniausiai nespalvotą nuotrauką.
Nors žmonės skaitydavo tuos ra
šinius ir matydavo nuotraukas, bet
vis dėlto tai buvo kažkaip toli,
kažkur kitur ir nepadarydavo ypač
gilaus įspūdžio. Kas kita dabar,
kai kone tuo pačiu metu, kai
sprogsta bombos ir liejasi kraujas,
karo žiaurumą mato visas pasau
lis. Tų vaizdų ir garsų jau niekas
negali ignoruoti, todėl žmonės
susidaro stiprią nuomonę, kieno
pusėn kreipti daugiau užuojautos,

kas iš esmės yra tikrasis agreso
rius. Atrodo, kad visgi daugelio
simpatijos dabar krypsta Libano
gyventojų link, m a t a n t sugriautus
ištisus miestų kvartalus, ilgiausias
voras pabėgėlių, vaitojančius su
žeistus civilius, ypač mažus vai
kučius.
Šios savaitės trečiadienį Ro
moje pasibaigė Europos valstybių,
JAV, Egipto, Jordano ir Saudo
Arabijos atstovų pasitarimas, ieš
k a n t būdų užbaigti Izraelio-Libano karinius veiksmus. Deja, buvo
daug kalbėta, bet nieko nepasaky
ta ir problema liko neišspręsta.
Dauguma užsienio šalių atstovų
dairėsi į JAV Valstybės sekretorę
Condoleezza Rice, tikėdamiesi iš
girsti, kad Vašingtonas griežtai
pasakys Izraeliui sustabdyti Li
bano bombardavimą ir kitus karo
veiksmus. Tačiau Amerika tebetyli
ir teberemia Izraelį, galbūt tikė
damasi, kad žydams visgi pavyks
sunaikinti „Hezbollah" armiją ir
tuo būdu ilgiems laikams įgyven
dinti taiką tarp Libano bei Izrae
lio. (Beje, jeigu užsieniui „Hezbollh" yra teroristai, libaniečiams
ji didvyriai, nes daug padeda nu
kentėjusiems.)
C. Rice tvirtino,
kad neverta sustabdyti karo veiks
mų, jeigu nėra galimybių įgyven
dinti ilgalaikės taikos. Vašingto
nas taip pat atsisakė į IzraelioLibano pasienį siųsti savo karius,
jeigu būtų ilgainiui n u t a r t a sukur
ti tarptautinę armiją, kuri atskirtų
besipešančius kaimynus, kad būtų
išvengta naujų išpuolių. (JAV turi
pakankamai „skylių", kur kariuo
menė reikalinga, įskaitant rezer
vus, saugančius Meksikos-JAV
sieną, kad per ją nesiveržtų nele
galūs imigrantai.)
Pasitarimo Romoje dalyviai
išsiskirstė kas sau, nieko nenu
tarę, nieko neišsprendę, kaip pa
p r a s t a i šiais atvejais atsitinka.
Tarp Libano ir Izraelio įtampa ir
kariniai veiksmai kasdien didėja.
Arabų pasaulyje lygiagrečiai auga
ir priešiškumas Amerikai, kad ji
atsisako sutramdyti savo „draugą
Izraelį". Tai tikrai neišeis į naudą
nei Amerikai, nei prez. Bush. Siauražiūriškas ir vienašališkas Va
šingtono žvilgsnis daro Amerikai
didelę žalą.

Ir tada imi, žmogus, ir pagalvoji
— ar tokiu dėmesiu lietuvių kalbos
problemoms gali pasigirti mūsų žiniasklaida. Kada paskutinį kartą
skaitėte straipsnį šia tema kuriame
nors save labai populiariu besivadi
nančiame Lietuvos dienraštyje?
„Universitas Vytauti M a g n i "
2006 m. birželis

T r a k u pilis

Jono Urbono nuotr.
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PIRMIEJI ŽINGSNIAI AMERIKOJE
SES. ONA MIKA1LAITE
Kelionės mus ir baimina, ir
traukia. Kelionių nuotykiai palieka
neišdildomus įspūdžius, kuriuos ir
po daugelio metų mėgstame pasa
koti. Kai kurių kelionių reikšmę ge
riau suvokiame tik d a u g vėliau,
kuomet gyvenimo patirties šviesoje
suprantame, jog jos buvusios lemtin
gos, davusios mūsų gyvenimui naują
kryptį. Tikėjimo šviesoje galime įžiū
rėti dar daugiau: Dievo Apvaizdos
vedimą.
okia lemtinga kelionė įvyko
prieš 70 metų, kai penkios jau
nos lietuvaitės vienuolės pa
liko savo tėvynę Lietuvą ir per
plaukė Atlanto vandenyną į tolimą,
nepažįstamą Ameriką. Šių 2006 m.
rugpjūčio 18 d. sukanka 70 metų nuo
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų,
išeivijoje populiariai vadinamų „Putnamo seselėmis", įsikūrimo Ame
rikoje.
Šios vienuolijos steigėjas, palai
mintasis arkiv. J u r g i s Matulaitis,
pats Amerikoje lankėsi du sykius:
1913 m. įkurdinti jo atnaujintus ma
rijonus ir 1926 m. dalyvauti Eucha
ristiniame kongrese Čikagoje. Ta
proga jis lankė daugelį lietuviškų
parapijų-ir, būdamas marijonų vie
nuolijos vyriausias vadovas, lankė ir
38 JAV dirbančius savo vienuolijos
narius. Pertvarkęs jų skyrius, jis pa
rinko kun. Joną Navicką vadovauti
Marian Hills seminarijai, įkurtai
Hinsdale, Illinois.
Kunigas Jonas Navickas buvo
įstojęs į Seinų kunigų seminariją,
bet nepatenkintas jos lenkiška dva
sia, 1913 m. išvyko į Ameriką, kur
baigė seminariją ir buvo įšvęstas
kunigu La Salette vienuolijoje. Tik
1925 m. perėjo į marijonų vienuoliją.
Matulaitis 1926 m. jį, kaip gerai
pažįstantį lietuvių ir amerikiečių
kultūrą, paskyrė vadovauti mari
jonų vedamai seminarijai. Nuo
1931-1941 jis vadovavo Marianapoliui, kitai marijonų vedamai
mokslo įstaigai. Ši lietuvių kilmės
berniukams auklėti skirta įstaiga
apėmė gimnazijos ir kolegijos lygio
kursą, buvo įkurta buvusiuose tur
tuolių rūmuose Thompson, Connecticut.

T

Kvietimas i A m e r i k ą
Marianapolio kolegijos rektorius
kun. dr. Jonas Navickas tarėsi su
Lietuvos Vargdienių seserų vadove,
motina Terese (Uršule Novickaite),
kviesdamas į Ameriką atsiųsti se
serų talkinti marijonams jų veda
mose įstaigose ir tokiu būdu pačioms
įsikurti. Sumanymas buvo kilęs iš
paties arkiv. Jurgio Matulaičio, no
rėjusio, kad abiejų, jo rūpesčiu išug
dytų vienuolijų nariai darbuotųsi ne
vien Lietuvoje, bet ir Amerikos lietu
vių gerovei. Amerikoje jis numatė
plačią religinio ir kultūrinio darbo
dirvą. Jo svajonė buvo visiškai įgy
vendinta tik po jo mirties.
Kai Lietuvos Vargdienių seserų
vadovybe nusprendė priimti kun.
Navicko kvietimą į Ameriką, vie
nuolija jau ejo aštuonioliktus savo
gyvavimo metus: buvo išaugusi
skaičiumi, jos vidaus gyvenimas
buvo nusistovėjęs, o apaštalinė veik
la išplitusi įvairiose
Lietuvos
vietovėse. Vadovybe parinko penkias
seseris Amerikos misijai ir jas rengė
tam darbui, dar joms pačioms nieko
apie tai nežinant. Keturios Amerikai

skirtos seserys gimė ir augo Lietu
voje: ses. M. Augustina (Ona Novic
kaite), ses. M. Apolonija (Marijona
Pocevičiūtė), ses. M. Consolata (An
gelė Paplauskaitė) ir ses. M. Tarcizija (Elena Navickaitė). Penktoji —
ses. M. Aloyza (Ona Šaulytė) buvo iš
Pennsylvania kilusi Amerikos lietu
vaitė. Būdama keturiolikmetė mer
gaitė, ji pati viena 1928 metais at
vyko į Lietuvą stoti į vienuolyną.
Lietuvoje gyveno ir mokėsi aštuone
rius metus ir 1932 m. Marijampolėje
p a d a r ė vienuolės įžadus. Keliau
dama į JAV, ji teturėjo dvidešimt
vienerius metus. Visų penkių vy
riausia amžiumi buvo ses. Augus
tina, o kitos — tarp 24 ir 28 metų.
Jos keliavo į visišką nežinią, nenu
tuokdamos, jog savo tėvynės ir arti
mųjų nematys keturiasdešimt ar
penkiasdešimt metų ir bus palaido
tos Amerikos žemėje.
1936 metų pradžioje marijonas
kun. Juozas Vaškas, tuo metu dėstęs
Marianapolio kolegijoje, buvo rekto
riaus kun. Navicko pasiųstas į Washington, DC, parūpinti seserims
vizas atvykti į Ameriką. Rugpjūčio
11 d. penkios seserys, vyr. vadovės
motinos Teresės lydimos, iš Cherbourg uosto šiaurės Prancūzijoje
išplaukė į tolimą Ameriką kariuo
menės laivu „Aąuitania". Keliavo
linksmai nusiteikusios — giedojo,
dainavo. Po septynių dienų, rugpjūčio 18 d., pasiekė New York uos-

1936 m. rugpjūčio 18 d. seserys išlipo New York uoste, kur jas pasitiko t. mari
jonai, kiti kunigai ir būrelis lietuvių. Nuotraukoje (iš kairės): kun. j . Vaškas, MIC,
kun. A. Morkūnas, MIC, ses.M. Aloyza, kun. M. Ražaitis, ses. M. Augustina, ses.
M. Consolata, ses. M. Tarcizija, E. Šaulytė, ses. M. Teresė (vadovė), Kiverienė,
ses. M. Apolonija, J. Valantiejus.

mėgo su šeimininkėmis pajuokauti:
prašydavo atnešti šaltos košės, bū
tent ledų. Kai seserys atnešdavo nuo
pusryčių likusios manų košės, būda
vo daug g a r d a u s juoko.
Darbo dienos buvo ilgos — nuo 5
vai. ryto iki 11 valandos vakaro.
Darbas nelengvas, bet seserys dirbo
noriai, nesiskųsdamos. Vos apšilus
naujojoje vietoje, marijonai prašė
seserų perimti šeimininkavimą ir
Marian Hills seminarijoje Hinsdale,
netoli Čikagos. Trys seserys ten nuvyko 1937 metų pradžioje. Abiejose

Seserų būrelis Marianapolio rūmų priekyje 1940 metais.

tą. Čia jas pasitiko tėvai marijonai,
kun. J. Vaškas su kun. A. Morkūnu,
keli kiti kunigai bei būrelis Ame
rikos lietuvių. Kunigas Vaškas auto
mobiliu seseris nuvežė į Connecticut
valstijos šiaurę, kur buvo Thompson
miestelis. Marianapolyje atvykėles
šiltai tėviškai priėmė kun. Jonas
Navickas. J i s ir liko rūpestingas
seserų globėjas iki savo mirties —
mirė širdies liga 1941 m., nesu
laukęs 46 metų. Marijonai ir seserys
liūdėjo, netekę pasišventusio vienuo
lio, gabaus administratoriaus ir
didelio lietuvio patrioto.
Pirmieji darbai
Atvykusios seserys apgyvendin
tos Marianapolio rūmų a n t r a m e
aukšte, buvusiuose tarnų kamba
riuose. Šiuos rūmus, mat, marijonai
buvo pirkę 1931 m. iš turtuolių
Ream šeimos ir pritaikę savo mokslo
įstaigai. Seserims buvo paskirta ir
koplytėle, kur jos kas dieną dalyvavo
Mišiose ir galėjo laisvu laiku ramiai
pasimelsti. To laisvo laiko nebuvo
daug: trečią dieną po atvykimo jos
jau stojo į darbą kolegijos virtuvėje ir
skalbykloje. Tuo metu mokėsi per 80
studentų — drauge su profesoriais,
seserims teko kasdien valgydinti
daugmaž šimtą žmonių. Studentai

tėvų marijonų įstaigose seserys
išdirbo 17 metų.
Motina Teresė, padėjusi sese
rims apsiprasti naujomis sąlygomis,
1937 metų pavasarį grįžo į Lietuvą,
nežinodama, jog n e t r u k u s k r a š t ą
užgrius okupacija, vienuolynai bus
uždaromi ir jai pačiai teks aštuone
rius metus kentėti Sibiro tremtį. Dar
prieš karą ji Amerikoje likusioms
seserims į pagalbą spėjo atsiųsti
daugiau darbininkių. 1937 metais
atvyko šešios, o iki 1940 metų — dar
aštuonios seserys.
1938 metų rugsėjo mėnesį Marianapoly dirbančioms seserims teko
išgyventi uraganą. Atūžęs iš Floridos, jis nusiaubė visą Atlanto pak
raštį. Marianapolio sodyboje išvartė
medžius; n u p l ė š ė stogus ir visa
apylinkė kelias savaites neteko elek
tros. Studentai lankė kaimynų na
mus, siūlydamiesi, ar gali kuo jiems
pagelbėti.
Pirmasis vienuolynas
Vienuolijos vadovybė Lietuvoje
1939 m. paskyrė seserį Aloyzą Amer
rikos skyrių administratore. Tais
pačiais metais seserys įsigijo seną
ūkininkų namelį Thompson, netoli
Marianapolio. Po s u n k a u s dienos
darbo kolegijoje, seserys iki pusiau-

naktų valė, tvarkė savo būsimus
n a m u s . Kelios j a u čia buvo apsigy
venusios. Prireikė ir didesnių re
montų, nes medinis namelis buvęs
prastos būklės. Galop namas su
tvarkytas, įkurta koplytėlė ir šis pir
masis vienuolynas, pavadintas Villa
M a r i a vardu, buvo pašventintas
Marijos Nekalto Prasidėjimo šventėje 1939 m. gruodžio 8 d.
Lietuvaitėms vienuolėms įsikū
r u s šiame nuošaliame Naujosios
Anglijos kampelyje, k u r katalikų
nedaug, apylinkės gyventojai jas ste
bėjo pradžioje šiek tiek prietaringais
žvilgsniais, nes vienuolių nebuvo
matę, nei su jomis reikalų turėję. Ir
Naujosios Anglijos lietuviams sese
rys dar nebuvo pažįstamos. Ir štai
vieną dieną į vienuolyną ateina
laiškas tokiu adresu: „Sisters of
Inaccurate Conception" — kažko
kioms neaiškaus prasidėjimo sese
rims!.. Seserims gražiai susitvarkius
namą ir sodelį bei maloniai pasi
sveikinus su kaimynais, jų nuomonė
pagerėjo. Ir lietuvių telkiniuose skli
do žinia, jog čia įsikūrusios lietu
vaitės vienuolės. Marianapolio stu
dentų šeimos ypač vertino seserų
globą jų vaikams ir iš jų tarpo atsir
ado pirmieji seserų geradariai bei
rėmėjai, norintys neturtingoms sese
rims padėti.
Mažasis b ū r y s auga
Hartford vyskupas Maruice F.
McAuliffe mažai seserų bendruo
menei 1940 m. davė leidimą steigti
noviciatą, būtent priimti ir auklėti
naujas nares. Prieš tai kelios kandi
datės buvo nuvykusios į Lietuvą ir
Marijampolėje atlikusios noviciatą,
davė vienuolių įžadus, o tada grįžo į
Ameriką darbuotis. Karo metu nut r ū k ę ryšiai su Lietuva privertė
Amerikos seserims pačioms rūpintis
naujomis narėmis.
Pirmosios į Amerikos noviciatą
1941 m. vasarą įstojo dvi Amerikos
lietuvaitės: Bronė Kriaučiūnaitė iš
Lavvrence ir Birutė Račkauskaite iš
Boston — abi iš lietuviškų parapijų.
1942 m. rugpjūčio 15 d. jos davė pir
muosius vienuolių įžadus Villa
Maria koplyčioje, tapdamos seserimi
Marija Celina ir seserimi Marija
Benigna. Įžadų apeigoms vadovavo
marijonų provincijolas kun. Kazi
mieras Rėklaitis. Ta proga amžinuo
sius įžadus davė keturios seserys, į
vienuoliją įstojusios Marijampolėje:
ses. M. Juozapa, ses. M. Laurencija,
ses. M. Palmira ir ses. M. Vincenta.
Nukelta į 5 psl.
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dradarbiavo visuomeniniame darbe,
Iš jų sesuo Palmira tebegyvuoja abi slapta perėjo sieną į Punską,
ir ryškiai prisimena, kokios džiugios paskui pateko Vokietijon. Iš ten
buvo šios iškilmės. Maža koplytėlė plaukė laivu į Ispaniją, tada į Ar
negalėjo sutalpinti 70-ties svečių — gentiną, kur Buenos Aires mieste
seserų giminių ir bičiulių, lietuvių prisiglaudė pas seseris salezietes.
1942 m. JAV seserų rūpesčiu galop
kunigų ir kitų, atvykusių į šventę.
Šventė bent kiek atsvėrė di buvo gautas leidimas seserims at
džiulę širdgėlą, išgyventą sužinojus, vykti į Ameriką. 1943 m. vasario 5 d.
kad 1940 m. liepos mėnesį Lietuva seserys Augusta ir Felicija atskrido į
Raudonosios armijos okupuota, o Miami ir iš ten traukiniu atvyko į
liepos 25 d. bolševikai užėmė vie Connecticut. JAV Lietuvių Bend
nuolyną Marijampolėje. Ši žinia ruomenė padėjo sutelkti lėšas šiai
seseris Amerikoje pasiekė tik daug kelionei. Čikagoje tėvų marijonų
Dambrausko ir Kulikausko dėka,
vėliau.
Vienuolijos Lietuvoje ateitis liko 1942 m. įkurta Rėmėjų gildija teikti
neaiški. Motina Teresė siūlė ses. seserims finansinę paramą. Joms
Augustai Sereikytei, žinomai kata laimingai atkeliavus į JAV, Čikagoje
likų moterų ir ateitininkų veikėjai, buvo surengtas priėmimas su vai
jau karui prasidėjus, bėgti per sieną šėmis. Atsidėkodamos Amerikos lie ir bandyti pasiekti Ameriką. Ragi tuviams, seserys Augusta ir Felicija
nimas bėgti į užsienį ses. Augustai važinėjo ir po kitus lietuvių telki
tada atrodė lyg raginimas eiti į nius, pasakodamos apie Lietuvos ir
mirtį. Pasirinkusi sau draugę ses. vienuolijos padėtį karo metu ir apie
Feliciją Rogalskytę, su kuria ben besikuriančią Vargdienių seserų
šaką Amerikoje.
Atkelta iš 4 psl.

Tolimesnė veikla

Pirmoji mergaičių vasaros stovykla Putnam vienuo
lyno sodyboje 1944 m.

Ypatinga tragedija įvyko 1857 m., kai į rytines
Pietų Afrikos sritis prie Indijos vandenyno išsikėlė
tūkstančiai anglų išeivių, o vietinės Xhosa genties
burtininkai išpranašavo, kad neprašyti baltieji
atvykėliai išplauks atgal, jei Xhosa kovotojai išskers visus savo galvijus, ir sudegins visą savo der
lių. Kilo baisus badas, daug žmonių išmirė, o anglai
liko.
19-o amžiaus pirmoje pusėje vyko nuolatinės,
labai kruvinos kovos tarp įvairių pietinės Afrikos
tautelių, kol pagaliau anglai privedė jas prie šiokios
tokios, kad ir priverstos, taikos. Kai kurie istorikai
mano, kad tos kovos didele dalimi buvo skatinamos
ir įsibrovėlių europiečių. Karai su vietinėmis gen
timis pasibaigė tais pačiais 1879 m., kai paskutinis
Zulu vadas Cetshvvayo, nors ir pergalingas, pateko
į anglų nelaisvę.
Prie Indijos vandenyno

N

ors Zulu krašte yra keliolika mažesnių negu
Kruger parkų, kuriuose galima pamatyti
įvairiausių Afrikos žvėrių, ten nesilankėme, nes
pagal programą reikėjo skubėti į Durpan miestą,
sostinę Zulu krašto, kuris dabar oficialiai vadinasi
KvvaZulu-Natal provincija. Čia mes apsistojome
Protea Edvvard viešbutyje, prie pat Indijos van
denyno kranto. Tik už kelių minučių ir miesto cen
tras, kuriame stebėjomės ir džiaugėmės didžiuliu,
50 akrų ploto, botanikos sodu. Šalia jo dar bent tris
kartus didesnis Royal Durban golfo laukas.
Esant geram orui, vaikščiojome vandenyno
pakrante, vadinama Durban auksine mylia, stebė
dami ant didelių bangų burlente plaukiančius
jaunuolius. „Gal pabandysite?", — siūlė kažkoks
prekiautojas. Ne, jau nebe mums, — pagalvojau,
nors vanduo tikrai šiltas — beveik 85°F. Žinojome,
kad Atlanto vandenyno pusėje vanduo bus vos tik
55°F, bet nesusigundėme. Einam toliau, o savotiški
pakrantės bulvaro pavadinimai vis keičiasi: Bay of
plenty, Shell parade, Snake avenue, kol prieiname
prie Jewel of India circle. Nors Anton mums sakė,

Vienas pirmųjų se
serų geradarių Naujoje
Anglijoje, Jurgis Ru
dokas iš Waterbury,
1942 m. padėjo sese
rims nupirkti greta Vil
ią Maria esantį namą,
kuris pavadintas Šv.
Juozapo vardu. Šie du
namai paskirti senelių
ir pensininkų globai, o
seserims prireikė erd
vesnių patalpų jų au
gančiai veiklai.
1943 m. seserys įsi
gijo apleistą valdiš
ką našlaityną Putnam
miestelyje. Didelis, me
dinis, trijų aukštų na-

Pirmosios į Ameriką atvykusios seserys 1961 m. šventė savo jubiliejų. Iš kairės:
ses. Tarcizija, ses. Augustina, ses. Apolonija, ses. Aloyza, ses. Consuiata.

mas, išvalytas ir suremontuotas,
37-erius metus tarnauja kaip
Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų
JAV centrinis vienuolyas. Čia anks
čiau veikė mergaičių bendrabutis,
vasaros stovykla, lietuviškų leidinių
spaustuvė. Daugiau kaip 60 metų
liepos mėnesį Putnamo vienuolyno
sodyboje vyksta gausiai lankoma
lietuvių susitikimo šventė. 1980 m.
senuosius namus pakeitė naujas
vienuolynas ir dvasinio atsinaujini
mo centras, kur suvažiuoja pavieniai
asmenys ir grupės susitelkti, atlikti
rekolekcijas, pasimelsti. Vyksta ir
įvairūs suvažiavimai, susirinkimai,
posėdžiai.
Netoliese esantys Matulaičio
slaugos namai 38-erius metus globo
ja ligonius ir senelius, teikia jiems
fizinę ir dvasinę pagalbą. Čia dabar
gyvena iš pirmojo penketuko liku
sios dvi seserys — ses. Aloyza ir Tar
cizija, abi jau atšventusios garbingą
90-mečio sukaktį. Putnamo vienuo
lyno sodyboje, Dangaus vartų kapi
naitės, kurias 1961 m. pašventino il
gametis seserų kapelionas, kun.

ŽMONES IR ZVERYS
ALEKSAS VITKUS
Nr.9
t

kad Durban mieste juodųjų yra tik apie 20 proc.,
vaikštant vandenyno pakrante, taip neatrodė. Jų
visur pilna. Nors indų yra riet 40 proc., jų nematyti,
matyt, pagal savo reputaciją vėl prekiavo arba kalė
pinigą kitokiais būdais.
Išaušo gražus sekmadienio rytas, ir mes
išsirengėme į Durban miesto Shaka Marine World,
kažkas panašaus į mums pažįstamus Disney World
Amerikoje, gal kiek egzotiškesnis. Kol apeiname
ruonių stadioną, delfinų baseiną, vėžlių lagūną ir
pingvinų peryklą, jau ir popietė. Parke niekur
neleidžiama rūkyti, pastebėjome tik dvi specialias
vietas, kur kilo dūmų debesys.
Išalkę sustojame prie įmantraus „The Phantom Ship" restorano. Tai senas apgriuvęs, spalvą
praradęs laivas (iš lauko), o viduje — kokia pra
banga ir vaizdas! Sėdame prie staliuko, ir pro langą
stebime pro šalį plaukiančius ryklius, nors imk ir
užsisakyk jų savo vakarienei. Įspūdinga, nors ir ne
pigu. Bet ką padarysi, šiandien mano žmonos gim
tadienis, nesinorėjo jos marinti badu. Grįžtame į
viešbutį.
itą rytą išgirdome, kad mūsų grupės viena
pora, John ir Diana, simpatiški „italai" iš Sa
lem, Oregon, kuriuos mes juokais vadinome „iš Si
cilijos", matyt, nepavargę nuo Marine World pasi
vaikščiojimo, vakare nuėjo ir vėl prie vandenyno at
sigaivinti. Juos užpuolė trys jauni juodukai, atėmė
pinigus, fotoaparatą, ir net bandė Dianai numauti
žiedą. Nepavykus, juos abu apmušė. Tai tas pats
John, kuris man jau buvo pasigyręs turįs dvylika
anūkų, kuriems nežadąs palikti jokio palikimo, esą
praleisiąs visus pinigus kelionėse. Kai viešbutyje
vienas iš mūsų pasiskundė, jog kažkas netvarkoje
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Stasys Yla (ir pats dabar jose ilsisi),
amžinam poilsiui priglaudė 30 Ame
rikoje gyvenusių ir dirbusių seserų
bei nemažai vienuolijos artimų bi
čiulių, geradarių.
Darbai, dirbami jau 70 metų,
vyksta ir toliau, nors jau kiek paki
tusiomis sąlygomis. Seserų įkurtoje
„Neringos" stovyklavietėje Vermonte
vyksta vaikų, jaunimo ir šeimų
stovyklos. Stovyklauja vis didėjantys
trečiosios bangos lietuvių vaikų
skaičiai su išeivijos trečiąja ir ket
virtąja karta. Seserys dalyvauja vi
suomeninėje veikloje, dirba jaunimo
organizacijose ir spaudos srityje. To
ronto ir Lemonto skyriuose moko ti
kybą, ruošia vaikus sakramentams,
prisideda prie lietuviškų parapijų
veiklos.
Toje per 70-tį metų iš mažo grū
delio išsišakojusioje veikloje galima
įžiūrėti Dievo Apvaizdos ranką.
Apvaizdos vedimu giliai tikėjo pa
laimintasis Jurgis Matulaitis — jo
triūsu pasėta sėkla auga Lietuvoje ir
šiapus Atlanto.

su jo kambaryje užrakinama pinigų spintele, Anton
juokaudamas atsakė: „Turbūt ten per mažai pini
gų". Gal ir gerai, kad rytoj šį nesvetingą miestą jau
paliekame.
urban yra net Amerikos mastu labai jaunas
miestas, pradžioje vadintas Port Natai,
įsikūręs 1824 m., kai čia atsikėlė pirmieji europie
čiai. Miestas pradėjo smarkiai augti, kai 1886 m.
čia atrado aukso. Šiandien mieste gyvena apie
700,000 gyventojų. Ilgai vestos „apartheid" poli
tikos dėka, juodieji gyventojai turėjo tenkintis
miesto apylinkėmis, todėl dar ir šiandien Durban
yra apsuptas keliolikos „tovvnships", kuriuose gyve
na vien juodieji, nors jų jau atsiranda ir pačiame
mieste. Pats didžiausias priemiestis yra Umlazi, ir
čia knibžda net 300,000 juodųjų.
Durban yra žinomas, kaip didelis imigrantų iš
Indijos centras. Kai 1834 m. anglai Afrikoje pa
naikino vergiją, jie pradėjo verbuoti darbininkus iš
Indijos. Tokie turėjo atlikti savo kontraktines su
tartis ir tada galėjo pasilikti Pietų Afrikoje.
Susidarė trijų luomų visuomenė: baltieji su dau
giausia teisių, po to — indai, ir dar žemiau — vie
tiniai afrikiečiai. Kraštą valdžiusi Transvaal vals
tybė, o po to ir anglai, įstatymiškai ilgai nepripaži
no vedybų, išskyrus krikščioniškas.
Sako, kad indai ir dabar dar nelabai sugyvena
su Durban juodukais. Ta nesantaika kilo, kai 20
amžiaus pradžioje prasidėjo dar didesnė indų emi
gracija į Pietų Afriką. Juodukai pavydėjo indams,
ypač mokslo ragavusiems, palyginti greito, gero
ekonominio lygio pasiekimo. 1949 m. kilo žiaurios
riaušės, kuriose žuvo per šimtą žmonių. Lankėmės
ir garsiame Durban indų turguje. Nors lankytojai
yra ir vietiniai baltieji, ir juodukai, ir turistai, visos
parduotuvės, krautuvėlės yra indų. Ir ko ten tau
nesiūlo! Kaip sakoma, galėtum, jei reikėtų, ir patį
tėvą nusipirkti. Tik tie prekiautojai ne tokie įkyrūs
kaip arabai Maroke, ar turkai savo didžiuliame bazare Istanbule. Čia sakoma, kad indai niekada ne
miega. Jie tik bizniauja dieną ir naktį. Todėl jie to
kie turtingi. Gal ir teisybė.
Bus daugiau.
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R. Paksas apskrido pasaulį
——
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Pasauli apskridusį R. Paksą pasitiko žmona Laima ir sūnus Mindaugas.
Sauliaus Venckaus nuotr.

Vilnius, liepos 27 d. (ELTA) — taip pat virš negyvenamų Šiaurės ir
Rolandas Paksas, pirmasis lietuvis Pietų pusrutulių teritorijų, džiungapskridęs pasaulį vienmotoriu lėktu lių.
vu, ketvirtadienį vakare kartu su ko
Tarptautinės įgulos narius sieja
lega lakūnu Vladimir Makagonov sena draugystė ir akrobatinis skrai
(Rusija) sėkmingai nusileido Vilniaus dymas. Prieš trisdešimt metų V Ma
rajone esančiame Kyviškių oro uoste. kagonov rungtyniavo S. Dariaus ir S.
Iš jo šių metų birželio 10 dieną 50 Girėno taurės bei kitose Lietuvoje
metų jubiliejų šventęs ekspreziden- rengtose akrobatinio skraidymo var
tas R. .Paksas ir V. Makagonov žybose. Kartu su R. Paksu jis buvo
Sovietų Sąjungos rinktinės narys. Vė
pradėjo skrydį aplink pasaulį.
Sugrįžusį į tėvynę R. Paksą pasi liau apgynė disertaciją, baigė lakūnų
tiko partijos ir Seimo frakcijos „Tvar bandytojų mokyklą.
ka ir teisingumas" (liberalai demok
Lėktuvą SM—2000, kuriuo buvo
ratai) atstovai, artimieji ir draugai.
skrendama aplink Žemę, sukūrė Ru
Negalutiniais skaičiavimais, la sijos mokslinė—komercinė firma
kūnai nuskrido apie 54,000 kilomet „Technoavia". Jo konstruktorius —
rų, leidosi 50 kartų, aplankė 24 šalis, Viačeslav Kondratjev, kuriam prik
skrido virš 36 valstybių. Didelė šio lauso ir tokių populiarių lėktuvų kaip
maršruto dalis driekėsi virš vandenų, Jak—55 bei Su—26 autorystė.

Apsaugininkai vaikė girtus dainininkus
Vilnius, liepos 28 d. (BNS) —
Prie naujojo premjero Gedimino Kir
kilo namų apsaugos postą įrengu
siems Vadovybės apsaugos departa
mento (VAD) darbuotojams tenka pa
tirti ir rimtų išbandymų, ir nuotykių.
Penktadienio naktį premjero ap
saugininkai nuo premjero langų nu
vijo visa gerkle „serenadas" vokiškai
traukusius du jaunuolius ir taip
apsaugojo ne tik premjero šeimos, bet
ir aplinkinių daugiabučių gyventojų
ramų miegą.
Įkaušę vaikinai nusvirduliavo vi
są parą veikiančios alkoholio parduo
tuvės link, paskui grįždami vėl už
traukė dainas, tačiau pareigūnai juos
vėl nuvijo.
G. Kirkilas su žmona gyvena
daugiabutyje sostinės Šeimyniškių
gatvėje. Kai premjeras yra namuose,
po jo langais stovi VAD pareigūnų
mikroautobusas patamsintais stik

lais. Automobilyje pasikeisdami budi
keli apsaugos darbuotojai.
VAD direktoriaus pavaduotojas
Rimantas Mockevičius pripažino, kad
budėti mikroautobuse — ne pats
lengviausias apsaugos būdas, parei
gūnai susiduria su rimtais ištvermės
išbandymais ir su problema — kur
atlikti gamtinius reikalus.
„Jie stengiasi nevalgyti ir net
negerti skysčių, kad nereikėtų eiti į
tualetą", — sakė pareigūnas.
R. Mockevičius sakė, kad buvo
planuota įsirengti biotualetą arba ša
lia premjero būsto išsinuomoti butą,
tačiau dėl lėšų stygiaus teko to atsi
sakyti.
„Sėdi, vargsta žmonės, liko dar
mėnuo kentėti. Mes labai spaudžiam
valdininkus, atsakingus už visą šį rei
kalą Vyriausybėje, kad greičiau būtų
galima premjerui persikelti į Turniš
kes", — sakė jis.

* Antrąją pergalę Maskvoje
vykstančiame Europos beisbolo
čempionato
kvalifikaciniame
turnyre iškovojo Lietuvos rinktinė.
Ketvirtadienį Lietuvos beisbolininkai
lemiamose B grupės rungtynėse 8:5
įveikė Turkijos komandą ir, užsitik
rinę antrą vietą grupėje, pateko į
pusfinali, kur susitiks su A grupės
nugalėtoja turnyro šeimininke Rusi
jos rinktine.
* Sėkmingai Italijoje vyks
tančio Europos jaunių (iki 16
metu) teniso č e m p i o n a t o vaiki
nų vienetų varžybos*' runtrtyniauja

Ričardas Berankis. Ketvirtadienį de
vintas pagal skirstymą čempionate
perspektyviausias Lietuvos tenisi
ninkas Ričardas Berankis aštuntfinalyje 3:6, 7:6, 6:2 įveikė italą Davide
Delio Tommasino.
* Ketvirtadieni Graikijoje
prasidėjusiame baidarių ir kano
jų irklavimo Europos jaunių bei
jaunimo čempionate geriausiai sekėsi
Raimondui Labuckui ir Tomui Gadeikiui. Jaunimo (iki 23 metų) čem
pionate dviviete kanoja startavę R.
Labuckas ir T. Gad<ik;> pusfinalyje
nusileido tik Čekijos duetui

V, Uspaskicho apklausos
valanda dar neišmušė
Vilnius, liepos 28 d. (BNS) —
Darbo partijos (DP) finansinę veiklą
tiriančios Generalinės prokuratūros
prokurorai teigia kol kas nematantys
reikalo skelbti šios partijos lyderio
Viktoro Uspaskicho tarptautinę pa
iešką.
„Jeigu prokurorai nesiėmė jokių
veiksmų dėl V Uspaskicho paieškos,
tai ta valanda turbūt dar neišmušė",
— sakė Generalinio prokuroro pava
duotojas Gintaras Jasaitis.
Darbo partijos įkūrėjas V. Uspaskichas jau pustrečio mėnesio negrįž
ta iš Rusijos. Birželio pabaigoje, Dar
bo partijai pateikus įtarimus kaip ju
ridiniam asmeniui, jis nusprendė at
sistatydinti iš DP pirmininko posto.
Prokurorai anksčiau yra prisi
pažinę niekaip negalintys susisiekti
su Y Uspaskichu, jis ignoravo ir šau
kimą atvykti į apklausą. Tokį jo el

gesį prokurorai tada vertino kaip
slapstymąsi nuo teisėsaugos. Nepa
tvirtintais duomenimis, prokurorai
ketino V Uspaskichui pateikti įtari
mus.
Baudžiamojo proceso kodekse
yra numatyta, kad asmuo į apklausą
gali būti kviečiamas telefonu, šau
kimu arba skelbiama jo paieška, ir jis
parvežamas i savo šalį. Taip pat gali
būti siunčiamas teisinės pagalbos
prašymas užsienio šalies, kurioje yra
asmuo, teisėsaugai ir asmuo apklau
siamas užsienyje. Pastarųjų veiksmų
prokurorai taip pat dar nesiėmė.
G. Jasaičio teigimu, ikiteisminis
tyrimas dėl DP finansinės ir ūkinės
veiklos vyksta sparčiai, tačiau pro
kuroras pažymėjo, kad pagal įstaty
mus po 6 mėnesių tyrimo įtariamieji
byloje gali kreiptis į ikiteisminio tyri
mo teisėją, kad byla būtų nutraukta.

Kurs istorinės atminties forumą
Kijevas/Vilnius, liepos 28 d. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje",
(BNS) — Lietuvos ir Ukrainos inte — sakė Vilniaus universiteto Istorijos
lektualai steigia abiejų Šalių at fakulteto prodekanas Alfredas Bumb
minties forumą bendrai istorijai pri lauskas.
minti.
Anot jo, svarbu atkurti tai, kas
Ukrainoje viešintys istorikas Al buvo užmiršta, ne tik tam, kad būtų
fredas Bumblauskas, politologas Rai užpildyti istorijos vadovėlių pusla
mundas Lopata ir Lietuvos didikų piai, o tam, kad būtų sukurta istorinė
Gediminaičių palikuonis Saulius San- atmintis.
guška kartu su kolegomis iš Ukrainos
„Juk be įvairiomis pozicijomis
Kijeve ketvirtadienį įsteigė Lietuvos paremtos atminties, neįsivaizduojami
— Ukrainos atminties forumą.
demokratinių visuomenių pamatai",
Pagrindinis forumo tikslas, anot — svarstė istorikas.
iniciatorių, sukurti virtualųjį Lietu
„Kurdami šį forumą, bandome
vos Didžiosios Kunigaikštystės archy išmokti gyventi su gyvais LDK istori
vą Vilniuje.
jos paminklais. Ukrainoje tas taip pat
„Kai kalbame apie senesnius ry labai jaučiama. Ieškoma būdų visą
šius tarp Lietuvos ir Ukrainos, susi LDK archyvinę medžiagą virtualidaro įspūdis, jog teatsimename Mai zuoti ir kaupti Vilniuje, tuo užsiimti
ronį Kijevo universitetuose. O vis dėl planuoja Istorinės atminties akade
to turėjome ištisą epochą bendros mija", — forumo tikslus nusakė poli
istorijos, kai gyvenome toje pačioje tologas R. Lopata.

Politologas gali tapti prezidento patarėju
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) — Ži
nomas politologas, rinkimų ir partijų
specialistas Lauras Bielinis gali tapti
Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus
vidaus politikos patarėjų grupės va
dovu.
Kaip pranešė LNK televizijos ži
nios, tai patvirtino ir pats politologas,
kuris su kolegomis nesyk dalijo
patarimus prezidentui.
„Viskas spręsis rudenį, tada aš ir
galėsiu aiškiai pasakyti eisiu ar ne,
nes dabar nėra jokio įsakymo. Iš
principo, kodėl gi nepadėjus prezi
dentui", — televizijai sakė L. Bieli
nis.
Praėjusią savaitę per spaudos
konferenciją V Adamkus pareiškė ar
timiausiu laiku stiprinsiąs vidaus po
litikos grupės komandą, kurios veik
los efektyvumu jau seniai abejoja ži-

niasklaida ir politologai.
Anot pranešimo, jei prezidentas
priims sprendimą, Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų institute
dėstytoju dirbantis L. Bielinis pakeis
patarėjų grupei vadovaujantį Darių
Gudelį. Anot žiniasklaidos, preziden
tas nepatenkintas D. Gudelio veikla.
Tuo tarpu naujasis premjeras
Gediminas Kirkilas D. Gudelį ruo
šiasi kviestis į savo komandą.
D. Gudelis penktadienį patvirti
no sulaukęs G. Kirkilo siūlymo tapti
jo patarėju ir šiuo metu svarstąs to
kią galimybę.
Premjero patarėja viešiesiems
ryšiams Nemira Pumprickaitė pa
tvirtino, kad premjeras kalbėjosi su
D. Gudeliu, tačiau jokių sprendimų
nepriims, kol iš atostogų grįš prezi
dentas.

Daugėja stichinės sausros zonų
Atkelta iš 1 psl.
„Hidrometeorologų duomenimis,
karšti orai išsilaikys ir artimiausiu
metu, todėl situacija žemdirbiams
tampa ypač nepalanki — sausra akty
viosios augalų vegetacijos laikotarpiu
žada nualinti trečdalį Lietuvos. Dide
lių nuostolių išvengti nepavyks", —
pranešime spaudai sakė Žemės ūkio
sekretorius Vytautas Grušauskas.
Pasitarime pas premjera kita an
tradieni pakviesUi dalyvauti Žemes

ūkio ministrė Kazimira Prunskienė.
Žemės ūkio rūmų pirmininkas Bro
nius Markauskas, Lietuvos ūkininkų
sąjungos pirmininkė Genutė Staliūnienė, Žemės ūkio bendrovių asocia
cijos prezidentas Jeronimas Krau
jelis.
Pasitarimas šaukiamas, nes, pa
sak Vyriausybės spaudos pranešimo,
premjeras girdi vis daugiau ūkininkų
nuogąstavimų apie būsimą prastą
derliu ir su tuo susijusius bankrotus.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

nusprendė nekeisti strategijos

EUROPA

Jeruzalė, liepos 28 d. („Reu- giau nei 400 žmonių, daugiausia civi
KIJEVAS
ters'VAFP/BNS) — Izraelio ministrų lių, ir 51 izraelietis.
Julija Tymošenko blokas (JTB)
kabinetas ketvirtadieni nusprendė
,,Reikia panaudoti maksimalią
visiškai pritaria Ukrainos prezidento
tęsti dabar vykdomus Įsiveržimus i apšaudymo galią", — sakė teisingu Viktor Juščenko pasiūlytam „Nacio
Libaną, tačiau atsisakė didesnio mas mo ministras Haim Ramon Izraelio nalinės vienybės universalu", bet
to sausumos operacijos prieš „Hez- kariuomenės radijui.
kartu su kitomis parlamento jėgomis
bollah" šioje šalyje, pranešė šaltinis
„Mes turime pasinaudoti mūsų | jo nepasirašys. „Palaikydama šį 'Uni
vyriausybėje.
oro pajėgų ir artilerijos pranašumu versalą' galiu pasakyti, kad mes, kaip
Ministras pirmininkas Ehud 01- prieš 'Hezbollah" ir atsargiai naudoti . politinė jėga, stovėsime greta jūsų,
mert sušaukė savo saugumo komite sausumos karius", — sakė jis.
Viktor Andrejevič, palaikysime visa,
to susirinkimą, kai trečiadienį pietų
Pasak H. Ramon, prieš dieną Ro ką kalbės prezidentas, bet pasirašyti
Libane per susirėmimus žuvo devyni moje vykusios tarptautinės derybos, šito dokumento negalėsime, nes tai
izraeliečių kariai.
kuriose taip ir nepavyko pasiekti su bus paprasčiausiai visuomenės sukTai didžiausi kariuomenės patir sitarimo dėl paliaubų, suteikė Iz laidinimas", — sakė J. Tymošenko
ti nuostoliai per vieną dabartinio ka raeliui „įgaliojimą" dar labiau sustip ketvirtadienio vakarą, per šio doku
rinti puolimą.
ro parą.
mento aptarimą prie apvaliojo stalo
„Buvo nuspręsta nekeisti puo
Visas pasaulis žino, kad .,Hez Prezidentūros sekretoriate. „Nėra
limo strategijos ir tęsti tikslias ne bollah" pergalė reikštų tarptautinio vienybės strateginės vizijos", — sa
didelio masto sausumos ir oro atakas, terorizmo pergalę, o „tai būtų viso koma jos pareiškime, kurį perdavė
neįvedant i Libaną didelių pajėgų, — pasaulio ir Izraelio katastrofa", — sa JTB spaudos tarnyba.
sakė šaltinis. — Kol kas laikas ka kė jis.
riuomenės nespaudžia, ji turi tiek lai
H. Ramon taip pat perspėjo, kad
MINSKAS
ko, kiek prireiks".
Izraelio pajėgos kovotojais laikys vi
Latvijos ambasados Baltarusijoje
Tačiau šaltinis pridūrė, kad atei sus žmones, kurie pasiliks pietų Li darbuotojui iškelta byla už porno
tyje rezervo karių gali tekti pašaukti bane. Tuo jis leido suprasti, kad ir grafinės produkcijos platinimą. Iš jo
taip jau didelis civilių aukų skaičius paimta pornografinės medžiagos.
dar daugiau.
Kaip pranešė Izraelio radijas, mi čia ir toliau augs.
Teisėsaugos organų duomenimis,
nistrai nedviprasmiškai pareiškė ne
„Tai ne vieta civiliams, todėl mes diplomatas tuo užsiiminėjo seniai, tik
ketinantys aštrinti konflikto ir j jj ją turime laikyti karo zona", —sakė niekas jo negalėjo susekti.
įtraukti Sirijos, kuri palaiko „Hez- jis kalbėdamas apie „Hezbollah" tvir
bollah".
tove laikomą vieną pasienio miestelį,
VARŠUVA
Nuo liepos 12 dienos, kai šiitų kuriame gyvena iki 30,000 žmonių.
Lenkijos policininkai Plonsko
grupuotė pagrobė du izraeliečių ka
Tuo tarpu kitas kabineto minis mieste Mazovijos vaivadijoje už vaikų
rius, Izraelio pajėgos mėgina nustum tras, kurio žodžius perdavė kariuo pornografijos platinimą sulaikė 30
ti „Hezbollah" partizanus nuo sienos menės radijas, ragino „nušluoti gy metų vyriškį, kuris, kaip paaiškėjo
ir sustabdyti raketų leidimą į Izraelio venvietes pietų Libane, jeigu to pri vėliau, yra kunigas. Reikalas iškilo
teritoriją.
reiks".
aikštėn, kai Lenkijos sostinės polici
Svarstant sprendimo projektą Iz
„Bėgant laikui vis labiau atrodo, jos komendantūros specialus kovos
raelio saugumo kabinetas atrodė esąs kad vienintelis sprendimas yra masi su vaikų pornografija padalinys nus
pasiryžęs stiprinti operacijas prieš nis kariuomenės įvedimas iki pat tatė, kad iš Plonske esančio kompiu
,,Hezbollah", kai nuo nuožmių sau Avalio upės (esančios už daugiau nei terio buvo išsiųstos 364 pornografi
sumos susirėmimų Pietų Libane pra 60 km į šiaurę nuo sienos) ir visų vie nės nuotraukos, kuriose matyti vai
ėjo vos diena, per kurią žuvo devyni tovių, iš kurių leidžiamos raketos, su kai. Policininkams pavyko tiksliai
Izraelio kariai, tačiau vis tik tokio naikinimas".
nustatyti, iš kur buvo siųstos nuo
sprendimo nepriėmė.
Visuomenės apklausos duomenys traukos. Sulaikytas Jaroslavv N. pri
Keli komitetui priklausantys mi rodo, kad dauguma izraeliečių ir to sipažino, jog platino pornografines
nistrų kabineto nariai sakė, kad atėjo liau remia Izraelio veiksmus Libane. nuotraukas. Jam gresia laisvės atė
laikas išplėsti 16 dienų trunkančią Tiesa, tyrimas buvo atliktas dar prieš mimo iki penkerių metų bausmė.
operaciją, per kurią Libane žuvo dau devynių karių žūtį.

Karščiai nusineša vis daugiau aukų
Paryžius,
liepos
27
d.
(AFP/BNS) — Ketvirtadienį iš Pran
cūzijos ir Italijos pranešta apie naujas
mirtinos karščio bangos, pastarąsias
dvi savaites užliejusios Europą, au
kas, kuriu bendras skaičius jau pasie
kė 80.
Aukšta oro temperatūra toliau
laikosi šiaurinėje Italijoje, Vokietijoje
ir Europos pietryčiuose, tačiau sinop
tikai žada, kad vis didesnius plotus
apimančios audros ir lietūs į daugelį
kepančio žemyno rajonų atneš ilgai
laukto atokvėpio.
Lietus atneštų atgaivos ir dauge
lio šalių ūkininkams, pranešantiems
apie visiškai sudžiūvusį derlių, taip
pat kilstelėtų rizikingai žemai kritusį
vandens telkinių lygį.
Prancūzijos sveikatos stebėsenos
institucija „InVS", anksčiau skelbusi
apie 40 karščio aukų, atnaujintuose
duomenyse nurodo, jog jų esama jau
64. Karščiai kaltinami ir dėl dar trijų
žmonių mirties šiaurinėje Italijoje.
Šiemet išvengta didžiulio mirčių
skaičiaus, koks buvo 2003-aisiais, kai
vien Prancūzijoje karščiai nusinešė
15,000 žmonių gyvybių.
Manoma, kad šįkart mirčių skai
čių padėjo sumažinti keli veiksniai:

didesnis žmonių sąmoningumas, kiek
žemesnė oro temperatūra ir prevenci
niai vyriausybių veiksmai pagyvenu
siems žmonėms apsaugoti.
Prancūzijos sveikatos stebėsenos
institucijos „InVS" direktorius Gilles
Brucker Įspėjo, jog Prancūzijoje mir
ties atvejų skaičius gali išaugti nepai
sant to, kad ketvirtadienį palijus di
džiojoje dalyje šalies, orai atvėso.
„Karščio bangos padariniai gali
būti juntami 24 ar 48 valandas", —
teigė jis.
Iš 64 mirusiųjų — tiek jų suskai
čiuota šalyje. — 40 buvo vyresni nei
75 metų amžiaus.
Italijoje viena karščio aukų buvo
rasta nebegyva savo namuose Pa
dujoje. Salyje nuo karščio mirė ir dar
du vyresnio amžiaus žmonės.
Italijos žemės ūkio ir miškinin
kystės ministras Paolo De Castro,
duodamas interviu laikraščiui „La
Repubblica", pavadino karščio bangą
„dramatiška". Valdžios vertinimu, ji
šalies žemės ūkio sektoriui pridarė
nuostolių už maždaug 500 mln. eurų.
Skaičiai verčia nerimauti ir dėl van
dens lygio Italijos upėse. Per šiaurinę
Italiją tekančios Po upės vandens ly
gis nukrito 7 centimetrais.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV papiktino Izraelio teisingu-

ATLANTIC

mo ministro pastaba, kad Romos
konferencija davė Izraeliui leidimą
tęsti Libano bombardavimą, pareiškė
JAV valstybės departamento aukšto
rango pareigūnas. „Bet kuris toks
pareiškimas yra piktinantis", — sakė
Valstybės departamento atstovas
Adam Ereli. „Jungtinės Valstijos de
da visas pastangas, kad (ateitų) pat
vari ir ilgalaikė šio konflikto pabai
ga", — sakė A. Ereli.

RUSIJA
MASKVA
Rusija ketvirtadienį paskelbė
pardavusi Venesuela 24 lėktuvus ir
53 sraigtasparnius, nors JAV ragino
Maskvą nebeparduoti ginklų Ve
nesuelos prezidentui populistui Hugo Chavez. Rusijos ginklų eksporto
kompanijos vadovas, kuris kalbėjo
tuo metu, kai H. Chavez Kremliuje
susitiko su Rusijos prezidentu Vladimir Putin, sakė, kad šis susitari
mas dėl lėktuvų buvo sudarytas pa
gal ilgalaiki ginklų pardavimo kon
traktų su Venesuela paketą, vertą
daugiau kaip 3 mlrd. JAV dolerių.

Rusijos vyriausybės kolegoms
ketvirtadienį teko gelbėti ekonomi
kos ministrą German Gref, kad šis
nesulaužytų tabu ir nepavartotų žo
džio „doleris". Parlamentas šiuo me
tu priiminėja įstatymą, numatantį,
kad ministrai, užuot vartoję žodį
„rublis", ištarę „doleris", bus bau
džiami pinigine bauda — taip siekia
ma atkurti nacionalinės valiutos gar
bę. Spaudos konferencijoje buvo kal
bama apie naujas investicijas Sibiro
Tomsko mieste. G. Gref ėmė sakyti,
kad jos sieks „trisdešimt milijonų...",
bet paskui staiga sudvejojo, puolė
nervingai raustis užrašuose, kol ga
liausiai kolega pasufleravo tolesnį at
sakymą. Atgavęs savitvardą, G. Gref
tęsė: „Septynis šimtus milijonų rub
lių". Nervingai juokdamasis pridūrė:
„Trisdešimt milijonų nerublių".

AFRIKA
BAIDOA
Somalio Baidoa mieste penkta
dienį nežinomi užpuolikai nušovė ša
lies laikinosios vyriausybės ministrą
Abdallah Deerow Isaq, po pamaldų
išėjusį iš mečetės.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com

Ocea, ^JižTim
Kroviniu gabenimas
laivu i visas pasaulio šalis.

. . * • * •

Kroviniu gabenimas
'ektuvu į visas pasaulio šalis
•

•

^

s

Air Frelghi

11

~-^ Automobiliu

pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

/^Smatl Packa

&

>

Trucking
Smulk'u siuntiniu siuntimas bei
p' statybas i namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1 800-775-7363
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.•.ir šviesa, ir tiesa mus žingsnius telydi

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr.f Sulte A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

D r . VILIUS M I K A I T I S
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
D r . JUSTYNA STENCELE
Šeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143" 1 St Orland Par*, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Inkstų.pusles ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St.v Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6990

I Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLASPRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD

Amber
Telefonas (708)-239-0909
Health • Manualinė terapija
Center • Chiropraktika

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija

R.

KereJytė

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

Chiropraktikos gydytoja
6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

S

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Chiropractic & Rehab CSnic

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

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

Tel. (708) 636-6622

16547 W. 159 Street
Lockport,IL 60441
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Holy Cross Hospital, #41OS

Tel. (773) 884-7960
Dr. ELICIJUS LEUS
Akiu ligos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont IL 60439
1051 Essington Rd. #200
joliet, IL 60435

Ausų, nosies, gerkles
ligos

Tel.
/^~
(
)
C.
\

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

815-723-1854

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
m

Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

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

VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą

KARDIOLOGAS-ŠIFOES UGOS

HDMUNDAS VENAS, MD., SC.

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAILČ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES U G O S
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th S t Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Pnklauso Good Samaritan, Central DuPage.
Edward ir Elmhurst ligoninėms.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. StB 5 ir 6

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH. MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos r aaa s >sitarimą

ŠVENČIONIM RAJONO LAIKRAŠTIS

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0

www.centerfofsugeryandbreasJhealth.oom

Chiropraktika ir
manualinė terapija

1^7 141

Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0
DR

K

JUČAS

Odos ligų specialistas gydo odos auglius.
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.
3235 W. 111 St, Chcago. IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

200-ASIS IR PASKUTINIS
Nesulaikomai bėga metai ir ne
paprašysi jų palaukt. Viskas turi
pradžią ir pabaigą. Atėjo laikas su
stoti. Ir sustoti geriau tada, kada d a r
gali stovėti ir a p m ą s t y t i nueitąjį
kelią. Kai prieš 17 metų išėjo pirma
sis „Ryto" numeris, rajone dar buvo
„tarybų valdžia". Laikraštis buvo iš
spausdintas nelegaliai Fizikos insti
tute Vilniuje.
Per 17 metų rajone keitėsi val
džios, laikraščiai, jų pavadinimai,
redaktoriai. Tik „Rytas" išliko beveik
nepasikeitęs: t a s pats redaktorius,
laikraščio pavadinimas, ta pati kryp
tis.
Kol buvome Baltijos kelyje susi
kabinę už rankų, buvome visi vienin
gi, kai atsikabinome, nuėjome skir
tingais keliais. Vieni, aukštai iškėlę
moralės kartelę, ir toliau stengėsi
įgyvendinti Sąjūdžio idėjas, kiti su
sipurvinę lindo pro tos kartelės apa
čią, prichvatizavo visų mūsų sukur
tą turtą, grobė sklypus prie ežerų,
keitė smėlėtą žemę į miškus ir skly
pus prestižinėse vietose. Susikū
rusios partijos (joms priklauso tik
2 - 3 proc. respublikos gyventojų)
pradėjo kovą dėl valdžios, dėl postų.
Nors mes daugiau palaikėme deši
niąsias partijas, tačiau ypatingai ne
liaupsinome nė vienos. Vienai a r ki
tai palankesnius straipsnius dau
giausia rašė tų partijų atstovai. Mes
nesižavėjome A. Paulausko pažadais
(„Nusipelnėme gyventi geriau"), ne
tikėjome R. Pakso teiginiais („Bus
tvarka"), nėjome į Aukštąją suvirin
tojų akademiją baigusio V. Uspaskicho vaišes. Todėl daugelis rajono
gyventojų m ū s ų laikraščiui buvo
pakantūs ir skaitė.
Nors ir mažo laikraščio leidimas
visuomeniniais pagrindais ir jo pla
tinimas buvo galimas tik dėl to, kad
turėjome gerų padėjėjų, rėmėjų,
platintojų ir skaitytojų.
Iki paskutinių savo gyvavimo
dienų „Rytą" skaitė buvęs Švenčio
nių apskr. policijos vadas Antanas
Kenstavičius, Švenčionių miesto
b u r m i s t r a s K a z i m i e r a s Gaižutis
(abu kanadiečiai), Australijoje gyve
nę Bronius J u r g e l i o n i s ir O. A.
Pridotkaitė— Stimburienė, vilniečiai
profesoriai Česlovas Kudaba ir
Vacys Milius, buvęs Švenčionijos
klubo pirmininkas Nikodemas J u r 
šėnas, poetas R o b e r t a s Čepulis,
švenčioniškiai Stasys Radzevičius,
Jonas Mieldažis, Pranė Vileitaitė,
Bronė Pošiūnienė ir daugelis kitų,
nelaiku išėjusių Anapilin...
Visą laiką glaudūs ryšiai siejo
mus su užsienyje gyvenančiais tė
viškėnais. Nuolat su mumis bendra
vo, vos ne kas mėnesį rašė laiškus
Vilniaus k r a š t o lietuvių sąjungos
išeivijoje pirmininkas Bronius Saplys, iki paskutiniųjų numerių „Rytą"
skaitė bolševikų nužudyto Švenčio-.
nių valsčiaus viršaičio Narcizo Siniaus Amerikoje gyvenančios duk
ros Vanda, Marija ir Sofija.
Daug straipsniu parašė buvęs
Apdut:ŠK\ o- dislokuoto II-oio savi>a'Jtfij> ha*.i . r." karo k o r e s p o n d e n 

tas* pasirašinėjęs Henriko Kudreikio
literatūriniu slapyvardžiu. Atskiri
„Ryto" numeriai pasiekdavo Švediją,
Angliją ir kitas šalis.
Iki paskutiniojo numerio mus
rėmė ir skaitė „Rytą" vilniečiai prof.
rašytojas Vytautas Ažušilis, Sąjū
džio sekretorė Genutė Vaišnorienė,
Švenčionijos klubo nariai Vilhel
mina Pundienė, Danutė Minkauskienė, Jonas Papinigis, Milda Ras
tenienė, Petras Kudaba ir kiti.
Rajone m u m s talkino, rašė
straipsnius Viktorija Lapėnienė,
Zuzana Vilkavickaitė, Teresė Pivoriūnaitė, Valdas Striužas, Juozas
Jakštas, Genovaitė ir Vytautas
Stunžėnai, Vytautas Čenkus, Bro
nius Lazaraitis, Violeta Balčiūnienė,
Elena Nilovienė ir daugelis kitų.
Ypač tenka padėkoti aktyviems
„Ryto" platintojams. Štai Zuzana
Vilkavickaitė Švenčionėliuose išpla
tindavo po 120 egz. kiekvieno nume
rio. Po 70—80 numerių pasklisdavo
per Pabradės „Ryto" ir Adutiškio vi
durines mokyklas. Daug padėjo pla
tinti laikraštį rajono viešoji bibliote
ka, knygynai, paštų darbuotojai.
Visiems jiems tariame nuoširdų
„Ačiū".
%
Atskirai norime padėkoti Utenos
spaustuvės direktorei ir darbuoto
jams. Nedaug pelno spaustuvė gavo
per 17 metų spausdindama mažos
apimties laikraštį. Tačiau jos dar
buotojai visą laiką buvo geranoriškai
nusiteikę ir stengėsi „Rytą" padaryti
patrauklų mūsų skaitytojams.
Laikraščio rėmėjus, talkininkus,
straipsnių autorius norime pra
džiuginti. Jūsų įdėtas darbas, pa
rašyti straipsniai niekur nedingo,
neišsibarstė. Visi laikraščių nume
riai susegti, sukomplektuoti. Juos
galite rasti rajono miestų ir Adu
tiškio bibliotekose, lietuvių dėstoma
kalba vidurinėse mokyklose ir gim
nazijose, muziejuose, respublikinėje
sąjūdžio būstinėje, respublikiniame
bibliografijos ir knygotyros centre,
literatūros institute.
Taigi besidomintieji Atgimimo
laikotarpiu, Sąjūdžio veikla mūsų
rajone, rajono kultūriniu paveldu ir
istorija, galės rasti mūsų laikraš
čiuose žinių apie tai ne tik dabar, bet
ir po daugelio metų, kai po mūsų jau
nebebus mūsų. Na, o šiandieną,
išleisdami paskutinį „Ryto" numerį,
norime visiems mūsų talkininkams
nuoširdžiai padėkoti ir tarti pasku
tinius atsisveikinimo su laikraščiu
žodžius:
Ačiū Tiems, kurie mus rėmė,
Skaitė mus ir rašė mums.
Gaila - laikas taipjau lėmė.
Sakome „Sudiev" mes Jums...
S. T. „RYTAS"
R e d a k c i j o s p a s t a b a . Kart
kartėmis ir „Draugas" persispaus
dindavo vieną kitą „Ryto" straips
nelį, nes įdomu paskaityti, ką rašo
tolimesnių rajonų spauda. Gaila,
kad laikraštukas sustojo. Jo redak
toriam.- ir leidėjams linkime sėkmes.
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Mesti rūkyti — per vieną
dieną
Žalingo įpročio atsikratyti
trukdo įsivaizdavimas, jog to
padaryti neįmanoma.
Norinčiųjų atsikratyti rūkymo
skaičius mažėja. J medikus ir į vais
tininkus besikreipiančių pagalbos
rūkalių beveik nėra. Specialistai įsi
tikinę, jog mesti rūkyti galima ir per
vieną dieną.
Tačiau rūkaliai nesiryžta to
daryti ir save apgaudinėja galvoda
mi, kad rūkymo atsisakyti neį
manoma apskritai, arba tiki, jog tai
padarys palaipsniui
mažindami
surūkomų cigarečių kiekį.

berūko ir neįsivaizduoja, kaip kaž
kada galėjo būti maža trijų pakelių
cigarečių per dieną.

Gydosi vienetai
Nors Klaipėdoje yra pakanka
mai specialistų, gebančių padėti
atsisakyti cigaretės, į juos besikrei
piančių pacientų skaičius yra mini
malus. Klaipėdos psichikos sveika
tos centro vyriausiasis gydytojas
Aleksandras Slatvickis prisiminė,
kad per metus į jo kabinetą užsuka
3-4 pacientai, pasiryžę atsikratyti
rūkymo visiems laikams.
Anot gydytojo, daugumai rūkyti
patinka ir jie net nenori atsisakyti
šio ritualo. „Rūkymas nekenkia inte
lektui, socialiniam statusui, dvasinei
pusiausvyrai, todėl daugelis rūkymo
ir nelaiko žalinga liga", — vardijo
priežastis A. Slatvickis.
Netiki savimi
Skirtingai nuo kitų psichotro
pinių medžiagų, vartoti nikotino
gaminius pradedama ne dėl psicho
loginių problemų, o iš smalsumo.
Pirmuosius metus rūkalius iš tiesų
nejaučia malonumo, o atsiradus ma
lonumo pojūčiui, atsiranda ir prik
lausomybė.
Gydytojas A. Slatvickis tikino,
kad nuo seno s k l a n d a n t y s mitai
trukdo atsikratyti rūkymo. Vienas iš
neteisingų mitų yra, kad mesti rū
kyti neįmanoma. Specialistai yra įsi
tikinę, kad p a d a r i u s ryžtingus
sprendimus ir sudarius sistemingą
planą, potraukio tabakui įmanoma
atsikratyti tada, kada nori.
A. Slatvickis net neabejoja, kad
išsižadėti cigaretės galima per vieną
dieną. „Tereikia sau pripažinti, kad
esi priklausomas, norėti mesti rū
kyti ir sau pasakyti, kad nuo šian
dien aš nerūkau", — dėstė atsikraty
mo planą gydytojas. Kaip pavyzdį jis
pateikė vieną savo pacientą, kuris
surūkydavo tris pakelius cigarečių
per parą. Neseniai gydytojas buvo jį
sutikęs. Pasirodo, kad tas pacientas
daugiau nei dvidešimt metų ne

Rūko ir nėščios
Be šio mito, yra dar kelios nusi
stovėjusios pasakos, kuriomis rūka
liai dažniausiai nori tikėti. Netei
sybe specialistai laiko teoriją, kad
mesti rūkyti reikia palaipsniui maži
nant cigarečių skaičių. Geriausias
būdas mesti iš karto, kad organiz
mas išsivalytų.
Sklandantis gandas, kad mote
rys, sužinojusios esančios nėščios,
negali staigiai išsižadėti nikotino,
taip pat netiesa. Reikia tą pačią
dieną išmesti visus cigarečių pake
lius ir apie rūkymą pamiršti bent j a u
metus.
Padeda hipnoterapija
Atsikratyti potraukio t a b a k u i
vaistinėje siūlomi įvairūs p r e p a 
ratai: pleistras, tabletės, ledinukai.
Juos vartojant, į organizmą p a t e n k a
tam tikras nikotino kiekis, k u r i s
stabdo potraukį griebtis cigaretės.
Psichiatrų atliekama hipnote
rapija taip pat padeda stabilizuoti
padėtį. Jos metu kartojama speciali
gydomoji formulė, kuri formuoja
abejingumą rūkymo procesui.
Pasak A. Slatvickio, hipnote
rapija padeda potraukį n u s t u m t i iš
žmogaus sąmonės į pasąmonę. Tą
puikiai įrodo spalvoti sapnai, kurie
vaizduoja idilišką rūkymo procesą.
„Žmogui k a r t a i s tik atrodo, k a d
nebenori rūkyti, o iš tiesų jo pasą
monėje yra išlikęs potraukis", —
aiškino A. Slatvickis.
Auklėja pavyzdys
Nors mokyklose pedagogai su
rengia pakankamai daug paskaitų
apie rūkymo žalą ir pasekmes, daž
niausiai jos būna neveiksmingos.
Pagrindinė daroma klaida y r a
ta, kad mokytojas didaktiškai per
skaito pasirašytą kalbą ir padėkojęs
už dėmesį išeina. Vaikai tokią infor
maciją praleidžia pro ausis ir sau
somis kalbomis visiškai nepatiki.
Gydytojas įsitikinęs, kad rūky
mo problema yra amžina problema ir
ją bus galima įveikti tik tada, kai
jaunoji karta nebenorės griebtis ci
garečių ir sveika gyvensena t a p s
nauja mada. O kad taip atsitiktų,
reikia, jog vyresnioji k a r t a rodytų
deramą pavyzdį.
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Dantų gydytojai
Dr. UNA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wfcv\torock
Tel. 630-323-5050

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
WillowbrooR, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, 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

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL

Tel. 630-243-1010

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Valandos susitarus

9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. GAILE V. ČERNIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIES
persikėlė Į naują kabinetą
318 W. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
Tel. (847) 6 9 2 - 2 3 0 3
www.parkridgesmifes.com
Pilna dantų priežiūra:

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

•
•
•
•
•
•
•

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

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
KONGRESUI PASIBAIGUS
XII Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresas pasibaigė sėkmingai.
Paskutinę jo savaitę buvome labai
užsiėmę. Po įtemtų studijų dienų To
ronte ir Hamiltone (Kanadoje), jau
nimas iš Kanados, JAV, Lietuvos,
Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedi
jos, Ukrainos ir Pietų Amerikos ke
liavo į St. Donat miestelį, Quebec
provincijoje. Miestelis yra kalnuose
tarp dviejų gražių ežerų, pusantros
valandos kelio i šiaurę nuo Montrealio.
Mūsų grupę šiltai priėmė vie
tiniai gyventojai. Mes su jais pasi
dalinome įspūdžiais, papasakojome
apie Lietuvą, lietuvių kultūrą, liau
dies papročius.
Vakarais kūrėme laužą, skam
bėjo dainos, žaidėme žaidimus, šo
kome, paruošdavome programas ir
vaidinimus. Buvo atliktas net aus
trališkas folkloras „The Crocodile
Hunter".
Buvo gražu matyti būrį lietuvių,
kurie vieningai bendrauja, gerbia
lietuviškus papročius ir džiaugiasi,
kad yra lietuviai.
Turėjome progos aplankyti įdo
mias indėnų vietoves, taip pat už
ėjome į restoraną, kur pasivaišinome
tikru klevo sulos sirupu (maple sy-

rup). Kanados jaunimas suorganiza
vo visų dalyvių „žolės ritulį". Po
sunkios varžybų kovos, rungtynes
visgi laimėjo kanadiečiai 10:5.
Vėliau sugrįžome į Montrealį,
kur sutikome daugiau vietinių lietu
vių. Paskutinę kelionės dieną tu
rėjome progos aplankyti įdomesnes
miesto vietas. Pamatėme puikią Šv.
Jono bažnyčią, taip pat sustojome
aukštame kalne, nuo kurio galėjome
matyti visą miesto centrą. Vakare
kiekvienas galėjome dar kartą pa
bendrauti tarpusavyje ir pasižiūrėti
vaizdajuosčių apie kongreso šventę.
Sunku buvo išsiskirti ne tik
tiems, kurie kartu praleido dvi sa
vaites, bet ir tiems, kurie su mumis
buvo tik vieną savaitę arba vos
kelias dienas. Liūdna buvo palikti
naujus pažįstamus ir draugus.
Dar kartą norime padėkoti Ka
nados lietuvių jaunimui, kad su
ruošė XII Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą su įdomiais užsiėmimais.
Visi lauksime tautinių šokių šventės
Lietuvoje, kur tikimės susitikti, o
taip pat XIII Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso, kuris numatomas
ruošti Pietų Amerikoje.
Kristina Petraitytė

DĖMESIO!
N e s e n i a i a t v y k o t e , ieškote d a r b o ar b u t o , t a č i a u
skelbtis laikraštyje b r a n g i a i kainuoja?
N e b e d a . D R A U G A S jūsų s k e l b i m ą išspausdins
n e m o k a m a i . Tereikia paskambinti
tel. 773 585 9 5 0 0
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KOKIOS POS VENTINES NUOTAIKOS?
Praėjo graži ir išeivijos chorinei
muzikai labai svarbi šventė, kurios
vyriausia meno vadove buvote Jūs Rita.
Prieš šventę, labai mielai ben
dradarbiavote su spauda, todėl visi
gerai žinojome ir rūpesčius, ir
džiaugsmus, ir laukimą. Gal dau
giausia atmintinas J ū s ų pasitikėji
mas. Paklausus „kokios abejonės",
J ū s a t s a k ė t e - kokios abejonės?
Jeigu būčiau abejojus, nebūčiau pra
dėjusi.
- Iš kur b u v o t o k s pasitikėji
mas?
- Kaip gali pradėti darbą, abejo
d a m a s ar pasiseks? Vien abejingu
mas užtikrina pralaimėjimą. Taip,
kaip sporte, vieni abejoja, ar įmes
sviedinį į krepšį, o kiti meta, kad
įmestų. Man rodos, žmonių neap
gausi. Jie mato ir jaučia, kai vadovas
tiki tuo, ką daro. Jei pats vadovas
abejos, kaip jis gali kitus uždegti?
- Kas d a b a r d a r o s i Jūsų
širdy, k o k i o s n u o t a i k o s , mintys?
- Kaip gera gyventi, kai, įdėjus
tiek darbo, jaučiami gražūs rezul
tatai! Kiek galima nuveikti, kai visi
dirba kartu. Kai žmogus vienas ką
nors pasieki, vienas ir džiaugiesi.
Gal del to šis džiaugsmas buvo toks
ypatingas, nes džiaugėsi toks didelis
būrys žmonių, kurie tiek ilgai ir
nuoširdžiai dirbo bendram labui.
- Kuo e s a t e labiausiai pa
tenkinta?
- Kad jautėsi tikras tautos vie
ningumas ir a r t u m a s . Visi vienu bal
su jungėsi į dainą, siūbavo, lingavo,
džiaugėsi. Salėje būdama, jaučiau
didelę energiją. Visi suvažiavo į
šventę ir buvo pasiruošę švęsti. Tai
gi džiaugiuosi, kad jie turėjo tą pro
gą. O ką kalbėti apie jausmą, kai tą
pačią dainą vienu balsu ir visa siela
dainuoja ne vienas, ar du, ar trys
chorai, bet tūkstantinė minia?
Labai, labai džiaugiuosi, kad
mūsų j a u n i m a s gausiai, juolab en
tuziastingai, dalyvavo. Buvo gražu
žiūrėti, kad daina jungė juos su
m ū s ų vyresniaisiais. Man rodos,
jiems gal daugiau patiko dainuoti
jungtinio choro dainas, kai jie buvo
dalis didesnio paveikslo ir dar galin
gesnio choro. Jeigu tolimesnėje
ateity norime tikėtis, kad vėl vyks
dainų šventės, yra be galo svarbu
įtraukti jaunimą. Jie turi kurti, jie
turi vadovauti, jie turi organizuoti.
Manau, mes kiekvienoj ruošos srity
įjungėme jaunimą, kuris be galo
nuoširdžiai jungėsi į darbą. Įgavę
kiek nors patirties, reikia tikėtis,
kad būsimoje šventėje jie bus dar
svarbesni jos veikėjai. Iš jų neju
čiomis išaugs ateities vadovai.
Labai džiaugiausi tvirtu chorų
bei jų vadovų užnugariu ir parama.
J i e m s lenkiu galvą ir nuoširdžiai
dėkoju.
Be galo džiaugiuosi neseniai iš
Lietuvos atvykusių
dalyvavimu
šventėje. Kiek kartais spaudoj tenka
skaityti apie „mus" ir Juos", jaučiau
šį kartą, kad buvome tik „mes."
Labai džiaugiausi vizualiniais
elementais, kurie, mano manymu,
labai daug prisidėjo prie programos.
Šios šventės didžiulė vėliava buvo
fantastiška! Man buvo labai atminti
nas momentas, kai vėliavą įnešė ir
pakelė virš choristų galvų. Buvo la
bai gerai, kad. dviejų ekranų dėka.
buvo galima matyti choristų veidus,
pačių mūsų mažųjų choristų nupieš
tus piešinėlius, kaip ir kitus vaiz
dus. Visų šokėjų įnašas buvo labai

Vyriausioji VIII Dainų šventės m e n o
vadovė, muzikė Rita Čyvaitė-Kliorienė.
I. Tijunėlienės nuotr.

didelis. Ir kaip noriai visi prisidėjo!
Džiaugiausi, kad tiek daug iš
Cleveland (mano namų) jungėsi į
darbą ir kad jaučiau tvirtą namiškių
užnugarį: prie šventės prisidėjo 4
chorai bei jų vadovai, leidinio redak
torė, programos pranešėjai, baig
minio kūrinio žodžių autorė, vėlia
vos projektuotojai ir įvykdytojai, šv.
Mišių ruošėjas, vadovams prisegtų
gėlių gamintojai, net vizualinių ele
mentų vyriausia vadovė yra mano
buvusi mokinė, ir t.t.
Taip pat šių trejų ir pusės metų
bėgyje teko sutikti labai daug
nuostabių žmonių, kuriuos aš vadi
nu „real people". Tai tokie, kurie, kai
mato reikalą, eina nuoširdžiai pa
dėti, nelaukdami, kad jų vardai bus
spausdinami leidiny, ar kad a n t
kaktos bus užklijuojama auksinė
žvaigždė. Tai tikri idealistai, o tokių
buvo iš tikrųjų labai daug!
- Kuo esate nusivylusi, - gal
n e b ū t i n a i nusivylusi, gal tik
norėjote, kad būtų geriau pa
vykę?
- Gal labiausiai slėgė laiko
trūkumas. Ypač generalinėje repeti
cijoje. Salę buvome išnuomavę nuo 8
v.r. iki 5 v.p.p. Būtume turėję
mokėti labai didelius pinigus už
viršvalandžius, jei būtume salės
laiku neapleidę. Be to, kiek žmogus
gali dainuoti vieną dieną. Tiems, ku
rie dalyvavo šioje repeticijoje, reiš
kiu didžiulę padėką, už jų draus
mingumą ir begalinę kantrybę. Jei
visi nebūtų taip kooperavę, galėjo
būti didelė tragedija. Iš anksto labai
prašiau vadovų, kad tvarkytų savo
chorus, išreikalautų drausmės, būtų
kantrūs. Visi mate, kiek daug rei
kėjo tą dieną pereiti, būtent 39
dainas du kartus, su pastabomis ir
pataisymais. Tai ne juokai! Būčiau
norėjus kiekvienam dirigentui skirti
daugiau laiko šlifuoti savo dainą,
išreikalauti daugiau interpretacijos,
bet visi žinojo, kad repetuoti turime
baigti lygiai 5 v.p.p. Del laiko stokos
buvau priversta prašyti kai kurių
dirigentų, kad antrą kartą savo
dainos nediriguotų. Labai nejaukiai
jaučiausi prašydama, nes tai jiems
didelė skriauda. Aiškiai visi dirigen

tai yra dirigavę chorams. Bet var
giai turi progą surepetuoti su tokia
minia. O tą minią suvaldyti - tai ne
tas pats, kas diriguoti savo chorui.
Tą patį jaučiau ketvirtadienio
vakarą, kai dirigentai repetavo vien
su orkestru. Vos, vos spėjome viską
„prastumti", o būčiau norėjus duoti
progą kiekvienam dirbti tiek, kiek
reikia, kad jaustųsi patogiai.
Šią problemą turės ateities
rengėjai. Kad būtų galima ją iš
spręsti, visi turėtų suvažiuoti diena
anksčiau ir repetuoti dvi dienas, ne
vieną. Tačiau viskas susiję su pini
gais. Jei choristai suvažiuotų diena
anksčiau, tuomet viešbutis ir išlai
kymas jiems asmeniškai daugiau
kainuotų. Jei t u r ė t u m e daugiau
pinigų, galėtume dvi repeticijas pa
daryti su orkestru. Vadinasi, viskas
turi savo kainą.
- Kas, J ū s ų m a n y m u , nu
lėmė tokią didelę v i s o s š v e n t ė s
sėkmę?
- Man atrodo nėra paslaptis,
kodėl šventė pasisekė. Nuo pat pra
džių buvau nuomonės, kad reikia
dirbti tik su tokiais, kurie nori dirbti
ir kurie tiki, kad galime atgaivinti
Dainų švenčių tradicijas. Pagal
vojau, kad ne skaičiuose slypi sėk
mė. Man buvo svarbu sudaryti chorą
iš tokių, kurie nori dainuoti ir at
vyks, viską išmokę. Buvau pasi
ruošusi dainuoti su dviem šimtais
norinčių dainuoti. Turiu prisipažin
ti, niekad nesitikėjau 1,100!
Kai kviesdavau žmones prisi
jungti prie mūsų komandos, jiems
vis sakydavau, kad nesistengsiu jų
„prikalbinti". Jie turėjo norėti dirbti
šį darbą, nes jis buvo per daug sun
kus. Kai viskas gerai sekasi, tada
lengva dirbti. Bet kai pasidaro sun
ku, ar kai atsiranda nesklandumų,
nuomonių skirtumų, jei žmogus nesi
tvirtai nusistatęs, kodėl tą darbą
dirbti, žmogus per dažnai neišsilai
ko. Su kiekvienu žmogumi, kuris

prisijungdavo prie mūsų komandos,
jaučiau, kad jis buvo užkrėstas
kažkokiu entuziazmu ir noru padėti.
Skirtingais momentais vienas ar
kitas mūsų narys buvo pavargęs,
kuomet kiti nariai jį palaikydavo ir
duodavo stiprybės eiti pirmyn. Dir
bome kartu, vieningai.
- Kokia ateitį matote šven
č i ų tradicijos t ę s t i n u m u i ? Ką
reikia daryti, kad choristų skai
čius nemažėtų, o tuo pačiu
trigubėtų ir klausytojų gretos?
- Atsakymas be galo paprastas.
Salėje buvo galima jausti kažkokią
dvasią, gyvybę, lyg per vienijančią
dainą būtume kartu suliepsnoję.
Kiekvienas žmogus, kuris tai išgy
veno turi atsakomybę savo liepsnele
uždegti dar bent vieną asmenį,
supažindinti jį su lietuviška daina,
prikalbinti jį stoti į mūsų chorų gre
tas, finansiškai remti chorus, kurti
kūrinius, skatinti geru žodžiu. Va
dinasi, yra šimtai būdų kiekvienam
pagal savo talentus ir išgales prisi
dėti prie šios mūsų tautai be galo
svarbios tradicijos išlaikymo. Tai
visos tautos atsakomybė. Nėra ribų
galimybėm. Reikia tik tikėti, norėt ir
daug dirbti.
- Yra žinoma, kad Lietuvoje
v i e n a po kitos š v e n t e s orga
nizuoja tas pats meno vadovas,
p a t e i k ę s geriausią scenarijų, ar
nebuvote pagalvojusi apsiimti ir
kitos šventės vadovavimo, juk ir
p a t i r t i s , ir į d ė t a s m i l ž i n i š k a s
darbas šiuo atveju būtų labai su
m a ž i n ę s visą krūvį, o visi chor
vedžiai liko begalo p a t e n k i n t i
tokiu J ū s ų profesionaliu vado
vavimu.
- Būčiau galėjus ir kitą šventę
ruošti. Tikrai įgavau daug patirties,
sąrašai yra sudaryti, ir turiu idėjų,
ką kitaip daryčiau. Man šis darbas
patiko. Buvau apsupta gerų žmonių,
su kuriais buvo miela bendradar
biauti.
Nukelta į 11 psl.

J.
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SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
Įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@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

1
I.

Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
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- Ką Jūs pati veiksite, kai
Atkelta iš 10 psl.
Bet esu tos nuomonės, kad tau dabar atsirado tiek daug laiko?
- Norėčiau žodį pasakyti apie
tos reikalai nesisuka aplink vieną
asmenį. Atvirkščiai, jei tik vienas savo vyrą. Jis tikrai man labai pa
asmuo sugeba ką nors įvykdyti, ta dėjo, einant meno vadovės pareigas.
organizacija-komanda y r a bėdoj. Negaliu pasakyti, kiek kartų jis
Man rodos, yra labai svarbu keisti viską turėjo mesti ir man padėjo.
vadovus - kiekvienas asmuo atneša Išvardinti visų kitų darbų nė ne
ką nors naujo ir įdomaus. Taip pat bandysiu. Jis dirbo tyliai, padė
svarbu keisti vietoves, kur vyksta damas kai tik man pagalbos reikėjo.
šventės. Choristai nuvažiuos ten, O tos pagalbos reikėjo daug. Mūsų
kur vyks šventė. Bet ne ką mažiau vaikai, Kristina ir Saulius, taip pat
svarbūs yra žiūrovai. Didžįausia da man labai daug padėjo, labai skirtin
limi salę užpildo vietiniai. Ruošdami gais būdais. Be jų visų pagalbos
šventę įvairiose vietovėse, duodame kažin ar būčiau išsilaikiusi.
jos žmonėms progą pasireikšti. O
Kalbant apie šeimos narius,
padėti, tai tikrai padėsiu.
norėčiau išreikšti padėką visiems
- Ko norite palinkėti atei organizatorių, vadovų, choristų šei
nančios
šventės
o r g a n i z a t o  mos nariams. Kiekvienas žmogus,
bet kaip prisidėjęs prie šios šventės,
riams?
- Kiekviena vietovė turi savo patyrė sunkumų. Besiruošiant šven
reikalavimus. Kiekvienas žmogus/ tei, jie buvo nuolat atitraukti nuo
vadovas yra skirtingas. Kas tiko šeimos. Šeima dažnai už juos turėjo
vienam vadovui ar vietovei, nebūti daug ką atlikti. Jiems didelis Ačiū už
nai tinka kitam. Todėl linkiu ne jų supratimą ir tylią, bet labai svar
daryti dalykų, kaip mes juos darė bią, paramą.
me, bet klausyti, ką jų širdis diktuo
Tarp kitko, kur sakei, ieškoti
ja. Jei tai, kas šioje šventėje pa laiko? Jei jo atsiras (dar nebuvo po
sisekė tinka ir jiems, kviečiu kartoti. šventės), tikrai rasiu kuo užpildyti,
Jei kas netinka ar, jų manymu, nes idėjų ir norų turiu daug. O kar
nepasisekė, kviečiu tobulinti! Eiki tais reikia tyliai pabūti, kad išgirs
me pirmyn, kilkime aukštyn visų tum, ką širdis kalba. Labai norėčiau
džiaugsmui! Svarbiausia, kad dar patirti tokią tylą... Ir tada gal pasi
bas būtų lengvesnis, žinokite, kodėl vaikščioti jūros pakrante ir pajusti,
dirbate. Tai tikrai j u s palaikys kaip bangos glosto kojas, bet neilgai,
sunkesniais momentais.
nes yra daug naujų darbų.
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VIII Dainų šventės meno vadovę muz. Ritą Kliorienę, programai pasibaigus
sveikina (iš kairės) seselė Salvator, ses. Margaret (ji dėstė pradžios mokykloje
Cleveland, OH),su džiaugsmingu šypsniu sveikinimus p r i i m a n t i muz. Rita ir
Lietuvos Respublikos garbės konsule Cleveland, OH Rita Bublienė.

Nežinau, ar pastebėjote, bet aš
tyčia žmonių nevardinau. Už kiek
vieną, kurį išvardinčiau, yra 20, ku
rie negauna jiems tinkamo kredito.
Visų nebeįmanoma suminėti. Atsa
kius šiuos klausimus, manau, atsi
minsiu daug ką, ką būčiau norėjus
paminėti, bet užmiršau. Manau,
kiekvienam didžiausias atpildas yra
tai, kai tiek daug žmonių galėjo
džiaugtis jų įnašu. Tai turi labiau

siai glostyti kiekvieno širdį.
- Ačiū už nuoširdų pokalbį,
kuriame buvo atsakyti visi su
šventės menine dalimi susiję
klausimai. Linkiu kūrybinių
įkvėpimų, naujų projektų ir su
m a n y m ų s ė k m i n g o įgyvendini
mo.
Kalbėjosi
Nijolė B e n o t i e n ė

Marina City „kukurūzai" vertingi
ir architektūriškai, ir kultūriškai
Tragiškai sugriuvus New York
dangoraižiams dvyniams, JAV vėl
atsigrįžo į Čikagos architektūrą,
visų pirma, Sears Tower, kuris, kaip
žinia, šiuo metu yra aukščiausias
pastatas JAV, bei Hancock, kurio vir
šutiniame aukšte įsikūrusio restora
no siūlomus vaizdus vargiai gali
nurungti bet kurio kito Amerikos
miesto daugiaaukščiai.
Tačiau ne kiekvienas čikagiškis,
ypač neseniai atvykęs miesto gyven
tojas, žino, kad Čikagoje taip pat yra
ir vienas garsiausių pasaulyje gyve
namųjų namų kompleksų (nors ne
abejotinai yra pro jį praėję ar net
stebėjęsi keistomis pastatų architek
t ū r i n ė m i s formomis,
primenan
čiomis kukurūzų burbuoles). Tai ne
kas kita, kaip iškart už miesto cent
ro „kilpos" (the Loop) stūksantys čikagietiški dvyniai - Marina City
bokštai. Šie statiniai garsūs ir svar
būs ne tik įmantriu savo dizainu.
Identiški bokštai turi savitą ar
chitektūrinę, socialinę, bei kultūrinę
vertę.
Marina City bokštai užima išti
są miesto kvartalą - šiame kvartale
tėra vienas adresas - 300 N. State
Street. Kaip jau minėta, abu bokštai
yra visiškai architektūriškai iden
tiški, abu sudaro 61 aukštą. Marina
City kompleksas p a s t a t y t a s ant
nebenaudojamų traukinio bėgių bei
apleistos prieplaukos. Visa tai su
manė architektas Bertrand Goldber.
Tuo metu lygių pasaulyje neturėjęs
projektas buvo pastatytas per paly
ginti trumpą laiką - statybos vyko
nuo 1959 iki 1964 m.
Pastatyti šį architektūros šedev
rą kainavo 36 mln. dolerių. Didžiąją
dalį pinigų suteikė pastatų prie
žiūros bei liftų kompanijų sąjunga,
tikėdamasi, kad plačiai išrekla
muotų naujoviško dizaino pastatų
atsiradimas padės sulaikyti vidu
riniąja klasę, kuri tuo metu sparčiai
bėgo iš palyginti nesaugaus ir bran

gaus miesto centro.
Tuo metu, kai bokštai buvo už
baigti, jie buvo aukščiausi pasaulyje
gyvenamosios paskirties pastatai.
Marina City idėja išpopuliarino
naujo išplanavimo bei paskirties sta
tinių idėjas, kuriomis iki šiol naudo
jasi visi didieji pasaulio miestai.
Bokštuose esama ne tik butų, bet ir
įvairiausių parduotuvių, paslaugų
centrų, šiuo metu čia įsikūręs „Cha
se" bankas, „Crunch" sporto klubas
ir kt. Tame pačiame komplekse
prisiglaudęs ir vienas garsiausių
Čikagoje muzikos klubų — „House
of Blues". Toks „miesto mieste" mo
delis tapo sektinu pavyzdžiu ne tik
Čikagoje, bet ir visoje Amerikoje
Marina City bokštai yra origina
liai išplanuoti. Nuo pirmo iki dvi
dešimto aukšto tęsiasi atviri automo
bilių garažai. Nuo dvidešimt pirmo
iki šešiasdešimto aukštų išsidėstę
butai. Paskutiniame, šešiasdešimt
pirmajame aukšte įsikūrusi atvira
stebėjimo aikštelė, iš kurios atsive
ria vienas nuostabiausių miesto
vaizdų į Čikagos upę, Michigan eže
rą, Sears Tower ir vakarinius prie
miesčius.
Giedrą dieną netgi iš žemes
niuose aukštuose įsikūrusių butų
balkonų matomumas siekia iki 20
mylių — puikiai matosi apšviestas
VVrigley Field stadionas, Evanston,
IL, ir prie greitkelio 1-294 įsikūrusių
biurų pastatai. Deja, pastaraisiais
metais prasidėjusios statybos greti
mai esamoje Kinzie gatvėje (čia pla
nuojama statyti vidutinio aukščio
dangoraižį, kuriame įsikurs vieš
butis bei keletą gyvenamųjų butų
pastatų) artimiausiu metu užstos di
džiąją dalį iš Marina City į vakarus
atsiveriančio vaizdo.
Ir dar viena Marina City bokštų
įdomybe. Tai bene vieninteliai pas
tatai Čikagoje, kuriuose iš esmes
nėra stačių kampų. Visi koridoriai
ratu sukasi apie pastato ašį, kurioje

įrengti vieni greičiausių mieste liftų
- nuo pirmo iki paskutinio aukšto
pakilti užtrunka apie 35 sekundes.
Puslankiais išdėstyti ir visi kam
bariai, vonios bei virtuvės. Tokio iš
planavimo dėka visi bokštuose įsi
kūrę butai turi pusiau atvirus balko
nus su nuo grindų iki lubų besi
tęsiančiais langais.
1977 m. visi nuomojami butai

Marina City buvo paversti pri
vačiomis gyvenamosiomis patalpo
mis (condominium). Tačiau šiuo
metu ir vėl atsiranda norinčių šiuos
butus išnuomoti. Tad jei ši vieta nė
ra per brangi jūsų kišenei ir traukia
gyvenimas judriame Čikagos miesto
centre - galbūt Marina City bus kaip
tik jums.
Monika B o n č k u t ė
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
Drake
Did
lt Againl
į^f

OrtuK-

Z!

Equ* Houang Ovfx>nura%

5 S.Prospect, Clarendon
Hills. Illinots 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 Lavra, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS

KISIIM.NT1A1.

Bkonm.v.i

VIDA M.
SAKEVICIUS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

{=}
™

Real E s t a t e C o n s u l t a n t
Nekilnojamojo t u r t o
p i r k i m a s , pardavimas

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

708-889-2148

PASKOLOS

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

F A K O O j MDHTGACE

Mindaugas
6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 Cell

GREIT PARDUODA
•lįį ...•_••-

First Landmark Realty

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

**«*-

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

SIŪLO DARBĄ

Audrius Mikulis

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

1st Choice Real Propertys

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis @ usa. com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
*—&•-£*-,
'Pardavimas
-įt|P|įTt^ ~
* Surandame
optimaliausią finansavimą

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
Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6

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

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
Darbui reikalingi dažytojai,
su darbo patirtimi ir žmogus,
mokantis {vairius darbus.
Būtina turėti mašiną. Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 .

Skubiai, be tarpininko, parduodamas
2 aukštų, 212 km- namas, su 12 arų
žemės sklypu prestižiniame Žvėryne,
Vilniuje. 7 kamb., 2 virtuvės, 2 vonios,
didelis pusrūsis. Namas kraštinis,
ribojasi su miško draustiniu.
Kaina 1,5 milijono dolerių.
Tel. Vilniuje 0 1 1 - 3 7 0 - 6 9 8 - 7 2 7 - 4 8 ;
arba 6 3 0 - 6 7 0 - 8 3 3 6 ;
reples@takas.lt

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

Suteikiama p r i v a t i p s i c h o t e r a p i n ė
p a g a l b a N i u j o r k e . Konsultuoju
depresijos, imigracijos,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.

Teiraukitės tel. 1-917-517-9296
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com
* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones, mėgsta gaminti valgyti, anglų
kalba buitinė, geros rekomendacijos.
Tel. 773-512-6875.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

P

_ _ . . . _ _ _

NAIVIŲ REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Šaldymas
6556 S. K o t e CNcagoJL 60629
Prekyba rstafiavimas, aptarnavimas
— Licensed — Bonded— Insured
24

FRU

vai. per para

ESTIMATE

7 dienos
per savaite

STASYS

773-778-4007
773-531 1 8 3 3
CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",pTokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

darbuotojai d i r b t i statybose.
Mes garantuojame darbą visus metus,
gerą atlyginimą, atostogų ir ligos
apmokėjimą, lietuvišką kolektyvą bei
vežiojimą į darbo vietą.

.autotradeusa.com

•*«X'»x*X''.' » X ' i ' . ' :-i->'<- .'.•'.•'. •;•:•:<•:•:<•:

Tel: (843) 298-0826

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.

Čia vieta Jūsų reklamai!

t f f
ĮVAIRUS

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

- _ _ - _ ^

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL
708-423-5900

STATYBINEI KORPORACIJAI,
nuostabioje Hilton Head saloje
(Pietų Karolina), reikalingi

* Parduodu automobilj Acura Integra
1994 m. Mechaninė greičių dėžė. Kaina
S 500. Tel. 708-539-3660.

—_ —

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

Alvvays With Flovvers
Nauja paslauga — atributikos n u o m a pokyliams
• 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. State S t , Lemont, IL, t e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9
8 0 1 5 W . 7 9 St., Justice, IL, t e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwayswithflowers.com

•
•
•
•
•

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 VV. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška d u o n a ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs t o r t a i
Siunčiame mūsų produktus UPS
A t i d a r y t a 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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Dr. Donatas Tijūnėlis su vaikaičiu, dukros Nidos sūne
liu Danieliumi.
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Rita Giedraitienė su Sūnumi A n d r i u m (Detroit, M l ,
Buvo ne tik VIII dainų šventės svečiai, bet ir veiklūs
dalyviai.

»IP
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Pianine mokytoja muz. Alma Preisaitienė ;i_emont.
IL) su vyru R a i m u n d u ir sūnumis M a r t y n u be jonu
po jos mokinių m e t i n i o rečitalio.

Rimas Siliunas su savo dukrytėmis A n d r y t e , Lina ir Lia
— visi jie yra labai ištikimi krepšinio sirgaliai.

Raimundas Sidaugas su žmona Audrone
Pasaulio centro naujojoje sporto salėje.

dukrytėmis Simona ir Vejune bei uošve Meilute

Bitiniene

Gera VIII dainų šventėje š.m. liepos 2 d. buvo
mažutėliui Gyčiui Neverauskui m y l i n č i a m mamytės
Adrijos (Birutytės) ir dėdienės Lidijos (Stroputės)
Polikaitienės glėbyje.

Lietuvos vaikų globos būrelio „ S a u l u t ė " pirmininkė Indrė Tijūnėlienė ir Verslo tarybos prie LR konsulato
Čikagoje narys inž. dr. Donatas Tijūnėlis gali vertai pasididžiuoti d i d e l i u b ū r i u anūkų — dukrų Dainos,
Rasos, Nidos ir sūnaus Aro vaikais — jų vardai: Sofija T. Maja V., Danielius V., Erikas M., Audra S., Daiva S.
Elena M., Alex S T., Paulius S., Aleksas S., Matas M
N i d o s V e r a c h t e r t nuotrauka

VIII Lietuvių dainų šventėje Čikagoje (liepos 2 d.)
susitikę (iš kairės): Gediminas ir Sigita Damašiai,
Elena Skališienė.
Nuotraukos Indrės Tijūnėlienės
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Paskutinis sudiev
atsisveikinimas su
a.a. Stasiu Baru
akademija jam buvo suteikusi dak
taro laipsnį; pagerbtas „Ellis Island
Atsisveikinimai su amžinybėn Medai of Honor"; Illinois valstijos
iškeliavusiais yra sunkūs. Tai lyg Lietuvių Respublikonų lygos ir Balištartas paskutinis „sudiev". Toks zeko lietuvių kultūros muziejaus
paskutinis „sudiev" Stasiui Barui išrinktas „Metų žmogumi". Taip pat
buvo ištartas liepos 14. d. 6:30 vai. yra gavęs ir daug kitų apdovano
vakare, Petkaus Lemonto laidojimo jimų.
Baigdama Alė Razmienė per
namuose, dalyvaujant labai daug
skaitė eiles, kurias prieš keletą metų
susirinkusiųjų.
Kun. Algirdui Paliokui, S J, at jai į L F raštinę buvo atnešęs Stasys
kalbėjus maldas ir visiems pasimel Baras, prašydamas perskaityti jas
dus „Tėve mūsų" bei sugiedojus jo laidotuvėse, nors apie jas tada dar
„Marija, Marija", buvo pradėtas nebuvo nė minties:
„Neverk prie mano kapo, nes
atsisveikinimas, kurį lietuviškai ve
manęs tenai nėra.
dė* dr. Antanas Razma, o Alė Raz
Neilsiuos aš po rytmečio rasa.
mienė — angliškai.
Aš esu vėjas siaučiantis miškais
„Amžinybėn išėjo didžioji asme
Aš esu žėrinčiaisiais sniego
nybė, Stasys Baras, — pradėdamas
spinduliais
atsisveikinimą sakė dr. A. Razma, —
Esu aš saulė ant prinokusių javų
Šventajame rašte skaitome, kad iš
Esu aš lietaus lašas ant rudens
tų, kuriems suteikta daug talentų,
pilkų laukų.
bus daug reikalaujama. A.a. Stasys
Kai atsibusi ryto tylumoj
buvo apdovanotas daugybe talentų
Rasi mane paukščių rate
ir jis juos išpildė su kaupu"... „Jis —
aukštumoj
didysis Lietuvių fondo vadovas,
Plasnojančių padangės pakraštyj.
kurio dėka Fondo kapitalas pasi
Aš esu žvaigždės spindinčios
pildė keliais milijonais dolerių. Jis
naktyj.
draugiškas, šiltas, nuoširdus kiek
Neverk prie mano kapo, ten
vienam. Jis optimistas, su vizija į
manęs nėra
ateitį. Nors ligų iškankintas, bet iki
Esu visur — gyvybė amžina".
mirties nepasidavė liūdesiui. Giliai
tikintis, šeimos mylimas vyras, tė
Po to dr. A. Razma kvietė atsi
vas, bočius dabar ilsisi Viešpaties
karalystėje". Alė Razmienė kalbėjo sveikintojus tarti savo žodį. Lietuvos
apie a.a. Stasį Barą angliškai, api Respublikos generalinis konsulas
būdindama jį kaip unikalų, neeilinį Arvydas Daunoravičius atsisveikino
asmenį ir nuostabų mielą draugą. Ji savo vardu ir perskaitė LR preziden
pateikė trumpą jo gyvenimo apy to Valdo Adamkaus užuojautą St.
Baro šeimai.
braižą.
Vytautas Radžius, keletą de
Stasys Baras gimė prieš 86 me
t u s išsilavinusioje, pasiturinčioje šimtmečių buvęs Lietuvių operos
šeimoje Lietuvoje. Dar gimnazijoje pirmininku, savo žodyje iškėlė Sta
būdamas pradėjo mokytis dainavi sio Baro svarbą operos veikloje.
mo. Antrasis pasaulinis karas pri Stasys Baras — dramatinis tenoras,
vertė pasitraukti iš Lietuvos. Keletą yra atlikęs pagrindinius vaidmenis
metų gyveno pabėgėlių stovykloje 44-riuose Lietuvių operos spektak
Vokietijoje, kur jis koncertavo net liuose. Apie Stasį Barą „Chicago
200 kartų. Atvykęs 1949 m. į JAV, Daily News" muzikos kritikas, ver
dirbo kaip paprastas darbininkas, tindamas Beethoveno „Fidelio" pa
kad išlaikytų šeimą. 1956 m. viene statymą, rašė: „Fenomenalus Floresrius metus studijavo Italijoje. Grįžęs tano paveikslas, šį savaitgalį sukur
tęsė dainavimo studijas ir 1958 m. tas tenoro Stasio Baro, pakėlė Lietu
„Chicago Tribūne" muzikos festiva vių operos „Fidelio" pastatymo lygį,
lyje buvo išrinktas geriausiu vokalis kurio galėtų pavydėti bet kuris pir
tu. Įsijungė į Lietuvių operą, kurioje maeilis operos teatras. Aš sunkiai
kaip pirmaujantis tenoras dainavo prisimenu, — rašė jis, — ar per tiek
22 m e t u s . Koncertavo įvairiuose metų kada nors esu girdėjęs tokio
kraštuose Europoje, Kanadoje, P. lygio herojinį tenorą".
Lietuvių operos solistų vardu
Amerikoje ir Australijoje. 1958 m.
pradėjo dirbti „Standard Federal nuoširdžiai atsisveikino sol. Jonas
Savings and Loan Association" kaip Vaznelis. Lietuvių fondo vardu at
namų įkainotojas ir po 28 m. išėjo į sisveikino Lietuvių fondo tarybos
pensiją j a u kaip vyresnysis vice pirmininkas Vytautas Kamantas
(lietuviškai) ir valdybos pirmininkė
prezidentas ir Tarybos narys.
Stasiui Barui buvo brangus Sigita Balzekienė (angliškai).
Vytauto Kamanto atsisveikini
lietuviškasis paveldas, lietuvybės
išlaikymo reikalams jis praleisdavo mo žodis: „Lietuvių fondo narių
nesuskaičiuojamas valandas. Ilga šeima neteko brangaus bendradar
metis Lietuvių fondo tarybos narys, bio Stasio Baro, didelio ir nuoširdaus
keletą kadencijų ėjęs Tarybos ir Lietuvių fondo nario, LF direktorių
valdybos pirmininko pareigas bei tarybos Emeritus nario, LF Garbės
buvęs įvairių Lietuvių fondo komi komiteto nario, visų mūsų artimo,
tetų nariu ar pirmininku. Jo pas darbštaus, draugiško, visų gerbia
tangų dėka, Lietuvių fondo kapitalas mo, mandagaus, pareigingo, pasi
išaugo keliais milijonais dolerių. aukojančiai dirbančio, protingo ir
1991 m. Stasys Baras buvo Lietuvių teisingo žmogaus.
Stasys Baras nuo 1974 metų
muzikos festivalio pirmininkas.
Festivalis tęsėsi 2 savaites, buvo su kaip LF direktorius daug dirbo,
rengta 15 kultūrinių renginių. 1997 vadovavo, telkė lėšas ir visaip rū
m. Stasys Baras buvo lėšų telkimo pinosi Lietuvių fondo augimu, finan
komiteto pirmininkas, remiant Val sine gerove ir ateitimi, kad būtų
do Adamkaus rinkimus į Lietuvos išlaikyta lietuvybė išeivijoje ir Lie
prezidentus. Stasys Baras buvo ap tuvoje, kad būtų remiamas lietuviš
dovanotas Lietuvos Respublikos Ge kas švietimas ir kultūra, lietuvių
dimino ordinu; Lietuvos muzikos muzika, kad būtų padedama jau-

ALDONA SMULKSTIENE

Stasys Baras

nimui siekti aukštojo mokslo. Jis su
žmona Elena prieš dešimtį metų
įsteigė Lietuvių fonde specialų Sta
sio ir Elenos Barų stipendijų fondą
Lietuvos muzikos akademijai remti.
Stasys Baras buvo išrinktas į LF
direktorių tarybą prieš daugiau kaip
30 metų, po to perrinktas 10 kartų.
Jis buvo LF direktorių tarybos pir
mininku šešias kadencijas (1982—
1985 ir 1988—1991 metais) ir L F
valdybos pirmininku keturias ka
dencijas (1993—1995 ir 2002 me
tais). Kaip L F direktorius, pir
mininkas ir vadovas jis suorganiza
vo ir įvedė daug naujų dalykų LF
administracijoje, finansų tvarkyme,
darbuose ir veikloje.
A.a. Stasio Baro bendradarbiai
Lietuvių fonde ir lietuviškame gy
venime giliai užjaučia Jo žmoną
Eleną; dukras Ritą Kisielienę, Dainą
Aukštuolienę su vyru Gintaru; anū
kus Gilių Kisielių su žmona Kris
tina, Tadą Kisielių su žmona Laura
ir anūką Aleksą Kisielių, anūkus
Nyką ir Audrių Aukštuolius; pro
anūkius Tomą ir Feliksą Kisielius;
a.a. Stasio seserį Sofiją Pacevičienę
su šeima Kanadoje bei kitus gimines
ir artimuosius Lietuvoje ir kitose
šalyse. Liūdime kartu su šeima ir su
Jumis visais, čia šiandien susirinku
siais, maloniai ir gražiai prisiminda
mi prasmingą, įspūdingą ir gražų
Stasio gyvenimą, jo darbus ir lai
mėjimus.
Meldžiame Viešpaties amžinos
ramybės ir globos mylimam a.a.
Stasiui, įsijungusiam į Dangiškąjį
Angelų chorą su Jo gražiu balsu ir jo
amžinais talentais. Tegul Jis ilsisi
ramybėje ir mūsų atmintyse".
Po to Sigita Balzekienė, LF val
dybos pirm., angliškai kalbėjo apie
S. Barą, kaip išskirtinę asmenybę ir
ilgametį nepamainomą vadovą ir
darbuotoją.
Prezidento Valdo Adamkaus rin

kimų komiteto vardu atsisveikino
pirmininkas Vytautas Germanas.
Algirdas Ostis anglų kalba at
sisveikino draugų ir kaimynų vardu.
Į savo žodį įpynė ir asmeninių prisi
minimų, ir humoro, pristatydamas
Stasį Barą kaip geros nuotaikos,
nuoširdų draugą, mėgusį bendrauti
su žmonėmis. Stasio Baro vaikaitis
Gilius Kisielius atsisveikino šeimos
vardu (angliškai). Jis nuoširdžiai
kalbėjo apie bočių, kuris jo gyvenime
paliko neišdildomus prisiminimus —
nuo vaikystės iki suaugusiojo dienų.
Bočius mylėjo savo vaikaičius ir
visada rasdavo laiko praleisti su jais,
mokydamas juos žvejoti, ar kalbė
damas su jais. Bočius būdavo visada
kantrus, geros nuotaikos, supratin
gas. Gilius Kisielius pabrėžė, kad
bočius jį priėmė tokį, koks jis buvo —
su meile ir supratimu, ir tai padėjo
jam augant ir bręstant bei dabar —
savame gyvenimo kelyje. Baigiant
atsisveikinimus, dr. A. Razma pa
reiškė savo šeimos vardu gilią užuo
jautą Stasio Baro žmonai Elenai ir
dukterims — Ritai Kisielienei ir
Dainai Aukštuolienei su šeimomis
bei seseriai Sofijai Pacevičienei su
šeima, giminėms ir draugams Ame
rikoje, Kanadoje, Lietuvoje ir kitur.
Pabaigai pakvietė visus sugie
doti Lietuvos himną ir priminė, kad
gedulingos šv. Mišios bus aukojamos
šeštadienį, liepos 15 d., Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje
10 vai. ryte, iš kur a.a. Stasys Baras
bus palydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines.
Su a.a. Stasiu Baru atsisveikinti
buvo atvykę labai daug žmonių —
giminių, artimųjų, draugų, bendra
darbių, pažįstamų ir jo gerbėjų lietu
vių bei amerikiečių.
Karstas, pro kurį prieš ir po
atsisveikinimo nepertraukiamai ėjo
žmonės, tardami paskutinį „sudiev"
Stasiui Barui ir reikšdami užuojautą
jo šeimos nariams, buvo apsuptas
daugybės gėlių. Buvo gražus Stasio
Baro gyvenimo nuotraukų montažas
ir Atminimų knyga, į kurią lankyto
jai galėjo įrašyti savo mintis. Buvo ir
didelė knyga su straipsniais iš
įvairios spaudos apie jo koncertus,
dainuotas operas. Šioje knygoje apsi
lankiusieji galėjo pamatyti ir per
skaityti Stasio Baro, kaip solisto ir
Lietuvos vardo garsintojo, nueito
milžiniško kelio aprašymus.
Apie a.a. Stasį Barą yra parašy
ta ne tik daug straipsnių, bet išleis
tos ir dvi knygos: A. Armino „Stasys
Baras-Baranauskas" ir O. Narbu
tienės „Stasys Baras".
Stasys Baras buvo Dievo apdo
vanotas daugeliu dovanų, kuriomis
jis geraširdiškai dalinosi su visais.
Tegul būna Tau gera, gerbiamas ir
mielas Stasy Barai, Viešpaties so
duose!

„DRAUGAS" i n f o r m u o j a , „DRAUGAS" f o r m u o j a ;
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos j u n g t i s ;
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!
Prenumeruokime i r skaitykime „DRAUGĄ"!

www.draugas.org
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AtA
Dr. EUGENE GEDGAUDAS
Mirė 2006 m. liepos 25
dieną.
Gimė 1924 m. spalio 7
d., Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona
Vilhelmina, dukterys Kris
tina su vyru Erick, Nora ir
Sandra su vyru Edvvard.
Velionis bus pašarvotas
antradienį, rugpjūčio 1 d.,
11 vai. ryto Basilica of St.
Mary. Laidotuvių Mišios at
našaujamos 12 vai. p.p.
A.a. Eugene bus palydė
tas į Lakewood Cemetery,
Minneapolis, Minnesota.
Nuliūdę artimieji
Inf. tel. 612-861-6088
Gedgaudas, Eugene, M. D. Professor and Chairman Eme
ritus University of Minnesota Department of Radiology, F.A.C.
R., F.R.S.M. (UK), F.R.C.P.(C), Kauno Medicinos universiteto
Garbės daktaras.
Gimė 1924 m. Skuode.
Dr. E. Gedgaudas pradėjo studijuoti mediciną Vilniaus uni
versitete. 1944 m. jis pasitraukė į Vakarus. Studijas tęsė Tuebingen universitete ir baigė 1948 m. Muenchen universitetą.
1949 m. dr. E. Gedgaudas išvyko į Kanadą, kur susituokė su
Kauno valstybinio teatro baleto soliste Vilhelmina Radzevičiūte.
Dvejus metus dirbo Manitoba Cancer Research Institute. Atli
kęs „intership" ir diagnostinės rentgenologijos rezidentūrą St.
Boniface Hospital, Winnipeg, Manitoba, 1956 ir 1957 m. specia
lizavosi širdies ir kraujo indų rentgenologijoje University of
Minnesota pas dr. Leo Rigler ir dr. Richard Lester. Tuo pačiu
laiku su dr. E. Gedgaudu studijavo dr. Christiaan Bernard ir
daugelis vėliau aukštai iškilusių širdies ligų gydytojų ir chirur
gų. Minnesota universitetas buvo pirmasis pasaulyje atviros šir
dies chirurgijos centras.
Nuo 1957 m. dr. E. Gedgaudas buvo Manitoba universiteto
narys, St. Boniface ligoninės širdies ligų grupės vadovas ir Misericordia ligoninės rentgenologijos direktorius. 1963 m. buvo

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius
4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home s
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi l a i d o t u v i ų patalpas visose Čikagos m i e s t o
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 v a i .

pakviestas grįžti į Minnesota universitetą kaip Assistant Profes
sor. Vėliau pakeltas į Associate ir po to — Professor. 1969 m.
buvo išrinktas Rentgenologijos ir Branduolinės medicinos sky
riaus viršininku. Jo skyriuje studijavo 65 rezidentai ir jis vado
vavo daugiau nei 130 medicinos daktarų, atliekančių akademinį
darbą Minnesota universiteto medicinos mokykloje.
Dr. E. Gedgaudas buvo išrinktas Minnesota universiteto se
natoriumi (1972 m.). Nuo 1972 iki 1983 m. išrinktas vadovauti
visų medicinos skyrių direktorių vadovu — Chief of Chiefs.
1989 m. buvo išrinktas į universiteto Trustee Society.
Populiarus lektorius, ypač širdies ir kraujo indų ligų rent
genologijoje, dr. E. Gedgaudas buvo dažnai kviečiamas skaityti
paskaitas Amerikos universitetuose, Europoje, Azijoje, Pietų
Amerikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kinijoje ir Japo
nijoje. Jo bibliografija susideda iš daugiau nei 50 mokslinių
straipsnių, 3 knygų (kaip bendraautoriaus), ypač populiari kny
ga „Cardiovascular Radiology".
Dr. E. Gedgaudo kolegos ir Minnesota universitetas sudėjo
vieną milijoną dolerių įsteigti Vilhelmina ir Eugene Gedgaudas
Rentgenologijos katedrą. Katedroje jau sukaupta daugiau nei
du milijonai dolerių, kurie Rentgenologijos skyriaus y r a naudo
jami moksliniams tyrimams bei specialistų ruošimui paremti.
Universiteto ligoninėje atidarytas Eugene Gedgaudas Mokslo
centras ir biblioteka.
Dr. E. Gedgaudas 1975 m. buvo išrinktas Minnesota Radiological Society prezidentu ir 1986 m. jam suteiktas šios draugi
jos President's Award ir Aukso medalis. Dr. E. Gedgaudas buvo
labai aktyvus American Rentgen Ray Society, kur 8 m e t u s vado
vavo mokslo tobulinimosi kursams, 1985 m. išrinktas preziden
tu, o 1991 m. apdovanotas Aukso medaliu. American College of
Radiology dr. E. Gedgaudui suteikė Emeritus Fellow of Ameri
can College of Radiology laipsnį. Jis taip pat yra Honorary Fellow of Royal Society of Medicine (UK) ir Hungarian Radiological Society, Fellow — Royal College of Physician (Canada). Gar
bės narys Rocky Mountain Radiological Society, Hong Kong So
ciety of Diagnostic Radiologists ir Singapore Academy of Medi
cine.
2002 m. Naples, FL, Minnesota Medical Foundation prezi
dentas ir Medicinos fakulteto dekanas įteikė dr. E. ir V. Ged
gaudams Endowed Scholar medalį.
Dr. E. Gedgaudas visad primena, kad savo darbų nebūtų
galėjęs atlikti be savo žmonos Vilhelminos, kuri augino šeimą ir
buvojo pagalbininkė bei palydovė jo turtingo gyvenimo kelyje.
Milda Budrys, M. D., „Lietuviai gydytojai ir mokslininkai".

AtA
STELLA STROKAS
Mirė 2006 liepos 26 d., sulaukusi 88 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės rajone. Gyveno Marąuette
Park apylinkėje ir Bridgeview, IL.
Po trumpo atsisveikinimo ir šv. Mišių penktadienį, liepos
28 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, a.a. Stella buvo palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
N u l i ū d ę artimieji.
Laidot. direkt. Donald M. Petkus,
tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1 800 994 7600
www.petkusfuneralhomes.com
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Širdingai ačiū....
• Liepos 29 d., š e š t a d i e n į , į v y k s
draugiškos krepšinio rungtynės tarp
Čikagos BC „Žalgiris" ir Čikagos BC
„Belgrade". Rungtynės įvyks 7 v. v.
PLC naujojoje sporto salėje. 6 v. v. to
je pačioje salėje vyks jaunųjų krep
šininkų rungtynės t a r p „Lituanica"
ir „Serbian Stars" komandų. Įėjimas
į visas rungtynes nemokamas.
• L i e p o s 31 d., pirmadienį, Dan
tų gydytojų sąjungos n a r ė s 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 i r pasitarimas
dėl ateities veiklos.

žinė įvyks Beverly Shores, IN, Lituanicos parke, prie ten esančio eže
rėlio, kurio viduryje klubo iniciatyva
ir lėšomis 1970 m. p a s t a t y t a dail.
Juozo Bakio sukurta skulptūra Da
r i a u s ir Girėno t r a n s a t l a n t i n i a m
skrydžiui paminėti. Tikrai malonu
pabūti, atsigauti, pailsėti ir pasi
džiaugti šio t a n k a u s ąžuolyno pa
vėsyje. Siek tiek paėjus — Mičigano
ežeras. Bus pakankamai vietos pa
sistatyti automobilius. Jeigu norė
tumėte paaukoti įvairių daiktų lote
rijai, mielai juos priimsime geguži
nės metu. Nuoširdžiai visus kvie
čiame. Iki pasimatymo gegužinėje!
• R u g p j ū č i o 13 d., s e k m a d i e n į ,
12 v. p. p. visus r a t u o t u s i r pėsčiuo
sius, su šeimomis ir be šeimų, su
vaikais ir be vaikų gen. T. D a u k a n t o
jūros šaulių kuopa kviečia atvykti į
pasilinksminimą Ateitininkų ąžuo
lyne, 12690 S. Archer, Lemont, IL.
Bus galima pasiklausyti nuotaikin
gos Augustaičio muzikos, pasivaišin
ti gardžiais šašlykais, atsigaivinti
gaiviais gėrimais. O r g a n i z u o j a m a
loterija, visų l a u k i a dienos siur
prizas — Pupų Dėdė iš Lietuvos
tikrai neleis j u m s nuobodžiauti.
Daugiau informacijos galite gauti
paskambinę telefonu: 773-523-7205.
Laukiame atvykstančių!

• R u g p j ū č i o 5 d., š e š t a d i e n į , 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 i r pabendrauti
gražioje Gintaro pakrantėje. Bus
galima pasivaišinti, veiks b a r a s ,
loterija. Prizus loterijai galima pa
aukoti Gintaro vasarvietėje arba
Mildos parduotuvėje iki liepos 30 d.
Pristatiusiems pyragą arba pyragai
čių — pirmas gėrimas nemokamas!
Pietūs bus siūlomi nuo 5:30 v. p. p. • A L R K M o t e r ų s ą j u n g o s 3-ios
iki išpardavimo, tad nevėluokite!
kuopos narės rugpjūčio 15 d., a n t r a 
dienį, per Švč. M. Marijos Ėmimo į
• R u g p j ū č i o 12 d., šeštadienį, 1 v . Dangų šventę, 10 v. r. kviečiamos
p.p., Beverly Shores Lietuvių klubas dalyvauti šv. Mišiose Švč. M. Mari
ruošia savo tradicinę gegužinę. Kaip jos Gimimo parapijos bažnyčioje. Po
ir kiekvienais metais, ponios ir pa šv. Mišių bus pietus „Seklyčioje", po
nelės visus stebins savo paruoštais jų — Rimos Sidrienės p a s k a i t a apie
skaniais patiekalais ir skanumy „Opus Dei". Svečiai mielai laukiami.
nais. Galima bus skaniai pavalgyti, Norintiems dalyvauti pietuose, būti
atsigaivinti gaiviais gėrimais, pa na apie t a i pranešti iki rugpjūčio 7
bandyti laimę loterijoje, linksmai dienos telefonu 773-582-7452 — A.
pasibūti ir pabendrauti. Bus galima Leščinskienei arba 773-434-6685 —
pasiklausyti gyvos muzikos. Gegu Angelai Lawler.

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DU I
6247 S. K e d z i e A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
• „Saulutė", Lietuvos vaikų globos
būrelis dėkoja už a u k a s padėti
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei s t u d e n t a m s Lietuvoje.
Aukojo: Rūta Kulikauskienė $200
a.a. jos tetos Onos Čerškienės atm.;
D. I. Tijūnėliai $50 Laimutės Marchertaites krikštynų proga; Aldona
Ješmantienė $1,300 studenčių para
mai; tęsiant vaikų metinę paramą
Lietuvių pagalbos fondas (ižd. Zina
Markevi6us) $960, Ala Butkunas
$240, Julius D. Staniškis $240; a. a.
O. Nutautienės atm. „Almos fondui"
Gražina ir Benius Mačiuika $100,
Birute Kožiciene $50. Labai ačiū.
„Saulutė" (Sunlight Orphan Aid)
414 Freehauf St., Lemont, 60439,
tel. (630) 243-7275. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-58S-9500

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
T e l . 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
IMIGRACINĖS T E I S Ė S
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
TeL 312-580-1217
135 S LaSalIe #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

Advokatas
GINTARAS P . Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Advokatas
D A R I U S R. D I R M A N T A S
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
specialistas.
Raštinės Cik,
Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

2006 m. liepos 22 d., šeštadienis, m a n buvo labai asmeniška ir
džiaugsminga diena... visi j a u s m a i susiejo ryte, kada pradėjau tą dieną
su malda ir ją baigiau su brangiausia ir gražiausia Bažnyčios malda...
su šventomis Mišiomis.
Tą dieną, Adelė R o č y t ė - K u l y s , mano podukra, susituokė su
William Grant.
Mano šventimas prasidėjo laike šv. Mišių 5 v.p.p. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo Šventovėje (parapijoje), Marąuette Parke. Daugelis
mano draugų gerai atsiminė Adelę, kada ji lankė Švč: Mergelės Marijos
Gimimo mokyklą, Marijos Aukštesnę mokyklą, ir per sekančius metus.
Noriu ypatingai dėkoti mūsų klebonui, kunigui Antanui Markui ir
seselei Joanai Marijai Šainauskaitei, SSC, už jų paramą ir supratimą.
Dėkoju taip pat mūsų asistentui, kunigui Arvydui Zygui, kad jis su
kunigu Markumi aukojo šv. Mišias. Mano akys pradėjo ašaroti, girdint,
„Pulkim a n t kelių", ir vėl „Ave Maria" — giesmes, kurias taip puikiai
giedojo Giedrė Šokas. Ačiū Giedrei. E s u tikras, kad Adelė irgi būtų
apsiašarojusi. Su mumis dalyvavo Rasa Kazlauskaitė, MD, kuri dabar
yra senior Attending gydytoja endokrinologijos srityje, John H. Stroger,
Jr. ligoninėje — Cook County. J i nešė a u k a s su manim prie altoriaus
laike Mišių.
Vėliau, po Mišių, visi ėjome vakarieniauti. Noriu išreikšti ypatingą
padėką Rimai ir dr. Linui Sidriams, kurie pažino Adelę daugelį metų,
ypač k a d a ji tarnavo Šv. Kryžiaus ligoninėje. Ačiū Algiui Ankui už jo
rūpestį ir paramą per tiek daug metų. Zitai ir Jonui Bagdžiams už jų
gerus linkėjimus; ypatingai atsimenu Zitos tobulą meistriškumą, kada
ji paruošė Adelės suknelę Gintaro pasirodymo baliui... Jolantai
Banienei už dainavimą „Ilgiausių metų" ir „Valio" savo gražiu balsu... ir
dideliu ačiū dr. Benjamin Go, MD, kuris taip pat yra senior Attending
gydytojas, „in gastroenterology" John H. Stroger, J r . ligoninėje, Cook
County, ir yra toks geras draugas Julijai, man ir Adelei... Ačiū Arvydui
Reneckiui, ALTV, už fotografavimą Mišių ir vakarienės metu. Ačiū
Vandai ir Algiui Morkūnams, kurie visuomet atsimena mus... Ačiū ir
tiems, kurie mane sveikino su linkėjimais Adelės ir William Vedybų
proga. Jiems vėl tariu ačiū. Negalėjau dalyvauti tose vestuvėse su
Adele, Bill ir Julija toje svarbiausioje dienoje. Vienok, noriu išreikšti
savo palaimos ir geriausius linkėjimus Adelei ir Bill, o Julijai tokio
džiaugsmo, kurį tik motina tegali jausti.
J o e Kulys

Miesto panorama
SENOVĖS EGIPTO DIEVAI
Šiuo metu Čikagą, atrodo, „už
kariavo" senovės Egiptas. Chicago
Field muziejuje (1400 S. Lake Shore
Drive) tebevyksta nuostabi paroda
— „Tutankhamun and t h e Golden
Age of the Pharaohs", o Adler plane
tariume ir astronomijos muziejuje
(1300 S. Lake Shore Drive) galima
susipažinti su senovės Egipto die
vais, valdžiusiais dangų i r padangę.
P r o g r a m a pavadinta: ,,Egyptian
Nights: Secrets of the S k y Gods".
Galima sužinoti, kaip senovės egip
tiečiai m a t a v o žvaigždžių kelius,
kaip žvaigždynus ir padangės reiš
kinius buvo įjungę į savo kasdieninę
buitį (panašiai, kaip ir lietuviai, ku
rie senovėje garbino dangaus kūnus
— Saulę, Mėnulį, kai kurias žvaigž
des, arba planetas). Be to, užklydę į
planetariumo teatrą, galite netikėtai
būti perkelti bent 14 milijardų metų
atgal į . praeitį ir stebėti Visatos
paslaptis, nepakildami iš savo pato
gios kėdės. Planetariumas atidary
tas kasdien nuo 10:45 v. r.
DAVINCI MOKSLO IR
PRAMONĖS MUZIEJUJE
Tai n e kontroversinis filmas ar
apysaka „Da Vinci Code", o pats
genialusis mokslininkas, išradėjas,
menininkas Leonardo da Vinci. Su
juo galima artimiau susipažinti Či
kagos Science and Industry (Mokslo
ir pramonės) muziejuje, 5700 S.
Lake Shore Drive. Ekspozicijoje yra

apie 60 jo pačių įdomiausių išradimų
modelių (kai kuriuos galima paliesti
ir išbandyti), kurie b u s įdomūs ne
tik vaikams, bet ir suaugusiems. Be
to, šiuo metu yra įruošta ekspozicija
apie robotus („Robots likę us") ir
daugybė kitų, nuolatinių eksponatų
(prisiminkime anglių kasyklas, II
pas. karo vokiečių povandeninį
laivą, žmogaus kūno vystymosi eks
poziciją, senovinius lėktuvus ir kt.).
Muziejus a t i d a r y t a s kasdien nuo
9:30 v. r. iki 5:30 v. p.p. Yra maši
noms pastatyti aikštė, taip pat įėji
mo mokestis, kaip i r į visus kitus
muziejus.
APSILANKYKITE
NAVY PIER
Čikagos paežerės „deimančiu
kas" yra iškyšulys, vadinamas Navy
Pier — 600 E. Grand Ave — (juri
ninkų uostas), kuris jau seniai per
tvarkytas, kaip čikagiečių ir turistų
mėgstama pramogų vieta.
Ir kokių pramogų čia galime
rasti! Reikia patiems nuvažiuoti ir
patirti, pamatyti. Y r a daug malo
numų ir suaugusiems, ir vaikams:
vandens parkas, karuseles, žaidimų
aikštės, kino teatrai, nuostabus vaiz
das į ežerą ir Čikagos miesto dango
raižius, pasivažinėjimai laivais, dau
gybė restoranų bei užkandinių, vit
ražų paroda ir t.t. Kiekvieną vakarą
galima pasigrožėti ugnies salvėmis
ir muzika.
Paruošė R-A.

