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Dėl „Mažeikių naftos" — politinė ir ekonominė kova
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Sunkvežimis su „Mažeikių naftoje" pagamintu kuru.

„Mažeikių naftos" nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) — iš Rusijos, šalies analitikai perspėja,
Vieninteliam Baltijos šalyse naftos jog dėl „Mažeikių naftos" vyksta tiek
perdirbimo ir transportavimo susi- politinė, tiek ekonominė, tiek juridivienijimui „Mažeikių nafta" antrą nė kova.
savaitę negaunant naftos vamzdynu
„Atrodo, kad procesas įgyja ne

tik techninę, bet ir politinę potekstę.
Daugybė pareiškimų ir signalų rodo,
kad Rusija yra nepatenkinta derybų
dėl 'Mažeikių naftos' baigtimi, nepa
tenkinta naujuoju strateginiu inves
tuotoju ir todėl derybos dėl naftos
tiekimo gali būti gana sudėtingos",
— Lietuvos radijui penktadienį sakė
SEB Vilniaus banko prezidento pa
tarėjas Gitanas Nausėda.
Jis perspėjo, kad jei naftos tieki
mas vamzdynu iki rugsėjo vidurio,
kai planuojama remontuoti Būtingės
naftos terminalo plūdurą, nebus at
naujintas, gali tekti stabdyti Mažei
kių naftos perdirbimo gamyklą.
G. Nausėda tvirtino manąs, kad
„Mažeikių naftą" perkantis Lenkijos
susivienijimas ,,PKN Orlen" turėtų
ne pasyviai stebėti situaciją ir galvo
ti, kad viskas išsispręs savaime, o ak
tyviai dalyvauti procese.
Premjero Gedimino Kirkilo tei
gimu, „PKN Orlen" šiuo metu akty
viai derasi su Rusijos kompanijomis.
Anot jo, naftos tiekimo „Mažeikių

Paskelbta
Valstybės vadovas — sveikas
ekstremali
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) — fizinio krūvio mėginys), vidaus or
Po ketvirtadienį atlikto sveikatos ganų (kasos, kepenų, inkstų, bluž
padėtis
patikrinimo gydytojų komisija oficia nies, šlapimo pūslės, skydliaukės) ul
liai paskelbė, kad prezidentas Valdas tragarsinis tyrimas, stuburo ištyri
žemės ūkyje Adantkny
fveikas.
mas branduoliniu magnetiniu rezo
as

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) —
Dėl stichinės sausros Vyriausybė ša
lyje paskelbė ekstremalią padėtį že
mės ūkyje.
Pasak Vyriausybės spaudos tar
nybos pranešimo, tokiu būdu siekia
ma sudaryti sąlygas teikti šalies že
mės ūkiui valstybės pagalbą. Jos tei
kimo klausimas turi būti suderintas
su Europos Komisija, kuri pritaria
tik įrodžius, kad žemdirbiai dėl sti
chinės sausros patyrė realių nuosto
lių ir p a r a m a būtina.
Hidrometeorologijos
tarnybos
duomenimis, stichinė sausra užfik
suota 10-tyje iš 20-ties Lietuvoje
esančių hidrometeorologijos stočių.
Lietuvoje pasiekti a b u sausros
kriterijai — pagal hidrometeorologinį
reiškinį i r pagal ekonominį rodiklį —
daugiau kai 30 proc. bendrojo vidaus
produkto praradimas.
P a s k u t i n i a i s duomenimis, dėl
žiemos speigų ir sausros šių metų že
mės ūkio augalų pasėlių ir kitų naud
menų derliaus ir pajamų nuostoliai,
palyginti su paskutinių trejų metų vi
durkiu, y r a didesni nei 30 proc. ir, iš
a n k s t i n i a i s skaičiavimais, siekia
623.7 mln. litų.
Apie trečdalį — 200 mln. litų —
nuostolių žadama kompensuoti iš
įvairių šaltinių.
P r e m j e r a s Gediminas Kirkilas
pareiškė, kad ateityje žemdirbiai tu
rėtų pasėlius drausti, nes Vyriausybė
negali padengti visų nuostolių.

Kaip pranešė prezidento spaudos
tarnyba, Santariškių klinikose atlik
t o j Y Adamjjaus planinio sveikatos
patikrinimo kietu ištirtos pagrindi
nių vidaus organų — širdies ir krau
jagyslių, kvėpavimo, šlapimo išskyri
mo, kaulų ir raumenų, nervų, en
dokrininės sistemų — funkcijos.
Patikrinimo metu buvo užrašyta
elektrokardiograma, atlikta širdies
echoskopija, veloergometrija (širdies

nansu, klinikiniai, biocheminiai ir
imuniniai kraujo tyrimai.
,,Tirtose organizmo sistemose
pakitimų nerasta. Prezidentas V
Adamkus sveikas", — teigiama gydy
tojų komisijos išvadoje.
Tokia pati išvada buvo paskelbta
ir po pernai sausį atlikto V. Adam
kaus sveikatos patikrinimo.
Lapkritį V Adamkus švęs 80-ąjį
gimtadienį.

naftai" problema bus išspręsta iš
karto po to, kai šios derybos bus
baigtos. Tačiau „Mažeikių naftos"
vadovai neigia, jog „PKN Orlen" da
lyvauja derybose dėl naftos tiekimo,
nes jis nėra perėmęs „Mažeikių naf
tos" ir nėra jos šeimininkas.
Kita vertus, G. Nausėdos many
mu, Rusija neturėtų nepaisyti eko
nominės naftos eksporto naudos ir
imtis naftos blokados vedina savo
politinių interesų. N u k e l t a į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Iš ateitininkų veiklos.
•Snūduriuojame?
• Paminė tos 65-osios
Rainių žudynių metinės.
•Dar apie Libano karą.
•Moterų išsilaisvinimas.
•Šventės ruoša — ne vieno
žmogaus darbas.
•Pamokanti Europos parko
istorija.
•Dvasingumo takelis
Šilavote.
•Į svečius pas korėjiečius.
•Marouette Park apsaugos
programa.
V a l i u t u santykis
1 USD — 2.698 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Noras padėkoti kiršina lietuvius

Stanislovas Buškevičius
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) —
Lietuvių sumanymas padėkoti Islan
dijai už tai, kad ji prieš penkiolika
metų pirmoji pripažino nepriklauso
mybę atkūrusią Lietuvą, ėmė strigti.

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", likus kelioms savaitėms iki pa
dėkos akcijos pradžios susipyko jos
sumanytojai.
Partijai „Jaunoji Lietuva" vado
vaujantis buvęs Seimo narys Sta
nislovas Buškevičius ketvirtadienį
pranešė nutraukiąs veiklą. Jis tai pa
darė po to, kai sužinojo, kad akcijos
rengėjai jo net neįtraukė į delegaci
jos, turinčios vykti į Islandiją, sąrašą.
Akcijos m e t u planuojama su
rinkti 300,000 simbolinių padėkų —
Lietuvos piliečių parašų — po vieną
kiekvienam Islandijos gyventojui.
Surinkti parašai sausumos, vandens
ir oro keliais rugpjūčio 18-ąją turėtų
pasiekti Reikjaviką.
Partija, kuriai vadovauja S. Buš
kevičius, rūpinosi parašų rinkimu.
Tačiau jaunalietuviai ketvirtadienį
nutarė nutraukti parašų rinkimą.
Nukelta i 6 psl.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Viva v i s u o m e n e !
Tegyvuoja Jaunučių ateitininkų stovykla!

Stovyklautojai š.m. Jaunųjų ateitininkų stovykloje, liepos 3 - 12 d. Dainavoje Nuotrauka Kazio Razgaid

iva visuomen vėliavų aikštėje visuomeniškumo principas reikalau ti vartoti vienkartinius produktus ir
sušuko Laima Aleksienė, sto ja, kad ateitininkas rūpintųsi žmoni pan. Kitos dienos buvo skirtos ben
vyklos vyriausia vadovė. Visa ja platesniąją prasme — socialine, dravimo formoms, kaip, sakykim,
stovykla, vienu balsu atsiliepė „Viva pilietine, bendruomenine, už šeimos net nepažįstami žmonės gali būti su
visuomene!" Taip liepos 3 d. prasi ir tautos ribų, tada ir tinka tarptau jungti per dainą. Buvo pažvelgta,
dėjo š.m. Jaunųjų ateitininkų sto tinį žodį panaudoti.
kaip" lietuviai skirtinguose istorijos
vykla, ALRKF stovyklavietėje, Dai
laikotarpiuose bendravo ir kaip su
navoje. Prasidėjo skandavimais šū Stovyklavimo dienos
prato savo pareigas visuomenei.
kio, kuris lydėjo stovyklautojus visas
Kiekvieną ryta pradėjome su vė
Po temos pristatymų, pusryčių ir
stovyklavimo dienas, per įvairius liavos pakėlimu ir dienos temos pris
apsitvarkymo,
prasidėdavo dienos
stovyklinius darbelius ir užsiėmi tatymu, apšviečiančiu kokį visuome
mus išryškindamas vaikams pakan niškumo aspektą. Pavyzdžiui, viena užsiėmimai. Stovyklautojai, susis
kamai sudėtingo ateitininkų princi diena buvo skirta gamtai ir buvo iš kirstę į būrelius, lankė įvairias pa
po „visuomeniškumo" reikšmę, ir kelta mintis, kaip visi, savo mažomis mokas, pašnekesius. Kai vieni spor
tuodavo, šviesdami kvadrato kamuo
svarbą.
pastangomis, gali prisidėti išlaikyti lį į savo draugus, kiti pieštukais
Stovyklą suorganizavo Jaunųjų švaresnę aplinką, nešiukšlinti, veng krapštė pakaušius, galvodami, ką
ateitininkų sąjungos centro valdyba,
susidedanti tik iš keturių narių:
pirm. Laimos Aleksienės, Daivos
Kisielienės, Jolitos Narutienės ir
Grasildos Reinytės. Šių mokslo metų
tema jos pasirinko „Mes visuomenės
viltis", kurią toliau vystė per šią va
saros stovyklą. O iš kur tas nelietu
viškas žodis „viva"? Pasak Laimos
Aleksienės, visuomeniškumo sąvoka
yra nelengva išaiškinti vaikams, nes
pats žodis jau juos baugina. O žodis
„viva" yra lengvas, žaismingas. Jis
reiškia „gyvuok" ar „būk sveikas".
Pridėjus prie „visuomenės", pasi
reiškia ir aliteracija — kartojasi „v"
garsas, kas vaikams yra malonu, o
priedo, per stovyklą vaikai buvo ska
tinami sugalvoti savo besikartojan
čių priebalsių pavyzdžius. Būtų gali
ma pasamprotauti ir šitaip: kadangi

V

Keliaujantiems į
Ateitininkų kongresą
• XV Ateitininkų kongresas vyks
š.m. rugpjūčio 18-20 d. Panevėžyje.
• Jei nesate užsiregistravę, nedels
dami užsukite į Kongreso tinklalapis http://lietuvosateitis.org. Se
kite registracijos nuorodas.
• Nežinote kaip patekti į Panevėžį iš
Vilniaus? Kreipkitės pas Rozvitą
Vareikienę, kuri rūpinasi svečių pri
ėmimu. Su ja galima susisiekti ei.
paštu: rozvita@gmail.com arba
tel: 8 686 53507.
• Susipažinkite su Kongrese disku
tuotinomis temomis pasižiūrėję \
http://Iietuvosateitis.org kur, tarp
kitko, spausdinami pasisakymai
apie Ateitininkų federacijos įstatų
pakeitimus.

Jauniausias berniuku būrelis pasivadino .,Stipriais stovyklautojais". Iš k: Paulius
Mikužis, Aliukas Anužis. Andrius Blekys, Vincas Rušėnas, Grigas Zimkus. Už jų
vadovas Algis Grybauskas. Nuotrauka Vidos Kuprytės

Nauja knyga apie
Igną Skrupskelį ir Praną Dielininkaitį
Dėmesio buvusiems Ateities literatūros fondo nariams
Neseniai leidykla „Aidai" Vilniuje išleido Tatjanos Maceinienės knygą
„Tikėjimas ir ateitis". Tai svari dviejų ateitininkijos veikėjų — Igno
Skrupskelio ir Prano Dielininkaičio idėjinė biografija. Knygos išlei
dimą finansavo Ateities literatūros fondas (ALF). Užtat visi ALF na
riai gali įsigyti šią knygą nemokamai. Kreipkitės atvirlaiškiu: ALF,
15225 Seven Pines Ave., Baton Rouge, LA 70817 arba elektroniškai:
kestask@aol.com.
Knygą tuo pačiu adresu gali užsakyti visi, atsiųsdami (arba
pažadėję atsiųsti) 10 dol.

galėtų parašyti stovyklos laikrašėliui. Treti siūbuodami dainavo, pri
tariant Dariaus Polikaičio akordeo
nui, ar tautinius šokius trypsėjo, ar
Dainavos gamtos takelius mindė, ar
meno pamokoje šedevrus kūrė.
Nukelta j 4 psl.
n
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PAMINĖTOS 65 -OSIOS RAINIŲ
ŽUDYNIŲ METINĖS
Liepos 1 d. Lietuvos mokslų
akademijoje pristatyta knyga „Pa
mirštas SSRS karo nusikaltimas.
Rainiai, 1941.06.24-25". Knyga ir
renginys skirti žudynių Rainių miš
kelyje 65—osioms metinėms pami
nėti. Knygą sudarė ir parengė Agnė
Šiušaitė, Jonas Urbanavičius ir Vy
tautas Landsbergis. Renginyje kal
bėjo knygos sudarytojas Vytautas
Landsbergis, komisijos sovietų nu
sikaltimams tirti nariai: Kazimieras
Motieka, Stasys Kašauskas, žodį
tarė ir kun. Alfonsas Svarinskas.
1941 m. naktį iš birželio 24 į 25
d. Rainių miškelyje, netoli Telšių,
buvo žiauriai nukankinti 73 politi
niai kaliniai iš Telšių kalėjimo. Juos
nužudė vietinių enkavedistų pasi
kviesti, karui prasidėjus besitrau
kiantys sovietų armijos kariai. 1941
m. birželio 28 d. atkasus duobes me
dicinos komisija nustatė kraupius
sužalojimus, tik nedaugelis kanki
nių buvo tiesiog nušauti.
Knygą „Pamirštas SSRS karo
nusikaltimas. Rainiai, 1941.06.2425" sudaro publikuoti straipsniai
apie nusikaltimą spaudoje, pirmųjų
tyrimų protokolai, fotografijos, taip
pat 1988 metais sudarytos Vyriau
sybės komisijos bei Prokuratūros
dokumentai.
1991 metais, minint 50-ąsias
Rainių kankinių nužudymo metines,
Telšių vyskupas Antanas Vaičius
pašventino jų atminimui pastatytą

Naujas kruvinas konfliktas Ar
timuosiuose Rytuose jau gavo vardą
— II Libano karas. Per dvi karo sa
vaites Izraelis neteko keturių de
šimčių žmonių. „Hezbollah" nuosto
liai yra dešimt kartų didesni, o ben
dras sužeistųjų skaičius jau viršijo
keturis tūkstančius, daugiausia tai
kių gyventojų — moterų ir vaikų.
Pabėgėlių skaičius artėja prie pusės
milijono žmonių. Humanitarinė ka
tastrofa pasiekė grėsmingą mastą.
Trūksta vandens, maisto, medika
mentų, sugriauti ištisi pietinio Bei
ruto kvartalai, neišskiriant mokyklų
ir maldos namų. Subomborduoti
tiltai ir keliai dar ilgai neleis atkurti
normalaus gyvenimo.
„Hezbollah" raketomis bombar
duoja šiaurinėje Izraelio dalyje esan
tį Haifos uostą. Jo turimos 5 tipų
raketos nuo Chaseb (kalibras 107
mm, sprogmens svoris 8 kg, nuotolis
9 km) iki Fadžar-2 (610 mm, 600 kg,
200 km) yra labai neefektyvios, jų
padaryti tiek gyvajai jėgai, tiek pra
moniniams objektams nuostoliai
nedideli. Izraelio turima kovinė
technika yra labai moderni, be to,
Izraelis iš JAV gauna labai didelio
tikslumo artilerijos šaudmenis ir
arabų objektus naikina tiksliai ir
metodiškai.
Buvęs Izraelio gynybos minis
tras generolas Ben Elijezer tikisi, jog
karas bus trumpas. Pripažinęs, jog
Izraelio generolai neišvengė grubių
klaidų (susprogdintas vienas tankas,
numušti du malūnsparniai „Apač",
raketa pataikė į savo laivą), genero
las pareiškė, kad Izraelis karą
galėtų užbaigti per vieną parą, jeigu

Snūduriuojame?
amta kai kuriuos savo gy
vūnus ir gyvūnėlius ap
saugo nuo žiemos šalčių,
juos užmigdydama žiemos miegu.
Ir saugu, ir patogu, nes taip galima
išvengti alkio, kai žiemos metu
sunkiau rasti maisto, ir taupyti
energiją: pavasariui išaušus juk
reikės pasirūpinti naujų kartų
auginimu. Su žmonėmis, atrodo,
atsitinka atvirkščiai: žiemos metu
jie judriausi, veiklūs, o vasarą ta
rytum suglemba, stengiasi kuo
mažiau judėti.
Tos sezoninės „gamtos taisyk
lės", deja, neaplenkia ir mūsų tau
tiečių Amerikoje. Visi, be abejo,
pastebėjome, kad, vos tik oras at
šilo, apsnūdo ir visuomeninė, ir
kultūrinė veikla. Lietuviškuose
telkiniuose nutilo judrus šurmu
lys, lit. mokyklų mokiniai išsi
skirstė kas sau, tik ateitininkai ir
skautai savo veiklą perkėlė į gam
tą: skautai į Raką, ateitininkai į
Dainavą. Tai labai prasminga, nes
JAV Lietuvių Bendruomenė 2006uosius paskelbė Stovyklų metais,
ragindama jaunimą kiek galima
daugiau pasinaudoti šiomis, gal
būt veiksmingiausiomis iš visų
kitų būdų, lietuviško auklėjimo
institucijomis, o vyresniuosius —
gausiai remti lietuviškas stovyklas
ir padėti išlaikyti stovyklavietes.
Vis dėlto, kiek optimistiškai
stengtumėsi dairytis visuomeninės
veiklos ženklų vasaros metu, jų
būtų nelengva pastebėti. Tiesa,
buvo daug pastangų, darbo ir pasi
aukojimo sutelkta į VIII Dainų
šventę, įvykusią liepos 2 d. Čika
goje. Kas tik turėjome laimę toje
šventėje dalyvauti, matėme pasi
gėrėtinus darbo vaisius. Šventė vi
sapusiškai pavyko, bet ji jau praei
tyje. Ar tas džiaugsmingas, pat
riotiškas jausmas, kurį kiekvienas
išsinešė (ar išsivežė) iš salės, jau
išblėso? Ar tai buvo tik momento
įspūdis, nepalikęs atgarsio? Be
abejo, pamatysime, kai ateis ru
duo, bet rūpestį kelia tai, kad mū
sų veikla pastaruoju metu — net
rudenį ir žiemą — gerokai susilp
nėjusi. Vien pažvelgus į kasmė
nesinį Renginių kalendorių, spaus
dinamą „Drauge", su liūdesiu ma
tome, kad sąrašas darosi trum
pesnis ir trumpesnis. Dar neseniai
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Kančios koplytėlė Rainių miškelyje
nukankintiems lietuviams politiniams
kaliniams atminti.
Jono Urbono nuotrauka.

koplyčią, kurioje kiekvienais metais
birželio mėnesį paminimos Rainių
žudynių metinės. Šiais metais prie
Telšių kalėjimo buvo prikalta nauja
atminimo lenta, procesija ėjo į se
nąsias Telšių kapines, po to į Rainių
žudynių vietą. Koplyčioje aukotos
iškilmingos šv. Mišios.
BŽ

DAR APIE KARĄ
LIBANE
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS

DANUTE BINDOKIENE

panaudotų visas turimas kariavimo
priemones.
Libano vyriausybė iki šiol neturi
veiksmingos kariuomenės, kuri ga
lėtų pasipriešinti jos teritorijoje
veikiančioms „Hezbollah" pajėgoms
— jas nuginkluoti ar neleisti iš jo
teritorijos apšaudyti Izraelio. Ben
Elijezer kritiškai vertina galimybę į
konflikto zoną atsiųsti SNO taikdarių pajėgas, nes jos gali vykdyti tik
policijos funkcijas ir nesugebėtų
pasipriešinti rimtai karinei „Hez
bollah" jėgai, tačiau Izraelio vyriau
sybė sutinka, kad būtų įvestos
NATO karinės pajėgos.
„Hezbollah" vadas šeichas Nasrala, nesiskaitydamas su skaudžiais
nuostoliais, nesutinka su taikos
derybomis, kurių būtina sąlyga —
nedelsiant nutraukti kovos veiks
mus. Izraeliui tokia priešininko pozi
cija yra labai paranki, — jis laiką
išnaudoja sukurti buferinei 30 km
pločio zonai, kurioje dabar naikina
priešininko atsparos taškus, ir šią
teritoriją ruošia būsimoms NATO
pajėgoms.
Tokiu būdu dar viena Artimųjų
Rytų šalis ruošiama JAV ir Izraelio
kontrolei, kurios tikslas būtų už
tikrinti naftos tiekimo iš šio regiono
stabilumą ir Izraelio valstybės sau
gumą. Neaišku, ar naudojamos ka
rinės priemonės ir tūkstančių taikių
gyventojų žudymas tai užtikrins, —
bent iki šiol tokie metodai davė tik
trumpalaikį efektą. Ben Elijezer
nuomone, okupacija kaip problemų
sprendimo būdas nepasiteisina. Sve
timų teritorijų ekonominė kontrolė
mūsų laikais yra kur kas efektyves
nis jų užgrobimo ir įtakos plėtimo
metodas.
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būdavo sunku rasti laisvesnį šeš
tadienį ar sekmadienį, kad organi
zacija galėtų įsprausti savo ren
ginį, o dabar — tik rinkis dienas!
Net ir vasaros išvykos, kaip čia va
diname — gegužinės (tik jau ne
piknikai!), išretėjo. Organizacijų
vadovai skundžiasi, kad neįma
noma privilioti į jas žmonių — visi
pasirenka savaitgalius praleisti
savo draugų ratelyje arba apskri
tai „nieko neveikti". Vyresnieji
mūsų tautiečiai, kurie paprastai
sudarydavo didžiausią tų renginių
svečių dalį, nelabai pajėgia va
žinėti į tolimesnes vietoves, o
jaunesnieji (kaip ir anksčiau) to
kiais įvykiais nesidomi. Galbūt jų
ir kaltinti nederėtų, nes rengėjai
nepasirūpina svečius užimti (iš
skyrus valgiais, gėrimais ir dar lo
terija). Jeigu žmogus neturi didelio
būrio draugų, su kuriais medžių
pavėsyje galėtų pabendrauti, tos
„gegužinės" gali būti tikrai nuo
bodžios.
Galime save raminti, kad,
rudeniui atėjus, mūsų veikla vėl
atsibus iš snūduriavimo. Sugrįš iš
Lietuvos bendruomenininkai, ten
išvykę į PLB seimą; sugrįš atei
tininkai, pasibaigus kongresui Lie
tuvoje; meno galerijose vėl bus ruo
šiamos parodos, koncertų salėse
skambės dainos, muzika; bus ruo
šiami pokyliai, knygų sutiktuvės ir
kiti renginiai, kurių pelnas skiria
mas labdarai; bus tiek įdomių pra
mogų, kad vos spėsime visur lan
kytis...
Dieve duok, kad taip ir atsitik
tų, nors šiuo metu ypač ryškių
veiklos prošvaisčių nematyti. Kas
įpūs gyvybės blėstančioms lietu
viškos veiklos žarijoms, kas ateis į
mūsų visuomenę su naujomis, jau
natviškomis idėjomis, pasiūly
mais? Jeigu atsitiktų stebuklas ir
tikrai ateitų, ar vyresnieji tuos
pasiūlymus ir idėjas priimtų, o gal
išdidžiai nusigręžtų, nes tai ne jų
sugalvota, ne pagal įsitikinimą,
kad „tradicijos (nors jau ir ne
veiksmingos) nejudinamos"? Žvel
giant į šiųdieninį apsnūdimą,
norisi nuoširdžiai linkėti, kad tai
būtų tik laikinas reiškinys, kad
mūsų veikla sušvistų visomis vai
vorykštės spalvomis, kai tik pra
eis vasara...

SVAJONIŲ BAŽNYČIOS" STOVYKLA

Nausėdžių kaime (Biržų raj.) vy mei, svečiai ir jaunimas šventę tę
ko Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažny šventoriuje.
čios jaunimo iniciatyvinės grupės
Pasak stovyklautojų, per savai
(vad. Saulė Cameron) organizuotas jie patyrė daug įspūdžių. Kiekvie
jaunimo sąskrydis-stovykla. Liepos dieną juos lankė įdomūs svečiai: k
12 d. jaunimas rinkosi į Biržų baž nigai S. Kazėnas, SJ, A. Dauknys,
nyčią, kur sąskrydžio uždarymo pro Bloškis, broliai vienuoliai iš Pu
ga šv. Mišias aukojo garbingi svečiai penų, Tiberiados broliai, stovyk
— Panevėžio vysk. J. Kauneckas ir dalyvius visą laiką globojo klebor
apaštališkasis nuncijus arkiv. dr. D. Tubys. Dieną stovykloje vykd;
Peter Stephan Zurbrigens. Pamoks įvairūs susitikimai, pramogos, ki
lą sakęs vysk. J. Kauneckas jau vieną vakarą — pamaldos. Smagi
nimui linkėjo, kad stovyklos išgyve vusi sportui skirta diena, talentų \
nimai liktų gerumo, meilės aidu jų kursas. Atsisveikindamas su sto<
gyvenime. Šv. Mišių pabaigoje arkiv. lautojais Biržų Šv. Jono Krikšty
P. S. Zurbriggen, sveikindamas jau parapijos klebonas Dalius Tubys
nimą, akino nešti Kristaus meilę sidžiaugė bažnyčios jaunimo ini
kiekvienam žmogui. Abu svečiai su tyvinės grupės „Svajonių bažnj
teikė palaiminimą jaunimui, kitiems nariais, kurie savo patirtimi, I
bažnyčioje buvusiems žmonėms, Bir jimu nori ir siekia dalytis su
žams ir visam šiam kraštui. Po šv. bendraamžiais. Nausėdžiuose
Mišių, nuskambėjus paskutinei gies vyklavo beveik 100 jaunuolių.
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Iš ateitininkų gyvenimo
Atkelta iš 2 puslapio

Viva jaunučių stovykla
Sveikatos pamokoje stovyklau
tojai mokėsi kaip apsiginti nuo ligų,
ir kaip elgtis nelaimės atveju. Kiti
būreliai diskutavo opius klausimus
ideologijos ir tikybos pašnekesiuose.
Po valandos būreliai apsikeisdavo
vietomis ir taip praeidavo visas rytas.
Po pietų ir laisvalaikio — visų
mėgstamas maudymasis Spyglio
ežere. O po to „Knygų klubas". Už
siėmime mokytojai balsiai skaitė
savo būreliams lietuviškas knygas.
Nors programa mažai keitėsi
dieną iš dienos, buvo ir smagių įvai-

rovių. Vieną popietę stovyklą aplan
kė Vilniaus jėzuitų gimnazijos cho
ras, lydimas Jėzuitams lėšų telkimo
vadovo Tado Kulbio ir choro vadovo
Leonido Abario. Choras visai stovykiai padainavo ir už tai choristai
buvo pavaišinti skania vakariene.
Viena diena buvo skirta sporto
šventei, per kurią stovykla pasis
kirsčiusi komandomis rungtyniavo
sporto aikštėse, vandenyje, kūrybin
gais šūkiais ir tvirtovių statyba.
Turbūt įdomiausia dienos dalis
buvo vakarinės programos, suma
niai pravestos Vijos Underytės ir

Svajos Mikulionytės.
Buvo laužas, susikau
pimo vakaras, nakti
niai žaidimai, šokiai,
dainų karai.
Sekmadienį sto
vykloje vyko Jaunučių
ateitininkų sąjungos
suvažiavimas. Visi, ap
sirengę uniformomis,
klausėsi savo draugų
veiklos pranešimų. Šia
proga Urtė Macikenai
te, gyvenanti Pennsylvania ir toli nuo atei
tininkų kuopų, davė jau
nojo ateitininko įžodį.
Per suvažiavimą jau
nučiams paskaitą skai
tė studentas Andrius
Giedraitis.
Dar viena jaunu
čių stovykla sėkmingai
ir smagiai baigėsi. Tai
dėka labai pasišven
tusių vadovų, aiškiai
suprantančių ir įgy
vendinančių visuome
niškumo principą.

Pagal stovyklautojų apklausą, beveik visų mėgsta
miausias užsiėmimas Jaunučių stovykloje buvo mau
dymasis Spyglio ežere. Nuotraukoje Tomas Čyvas —
aiškus pavyzdys.
Nuotrauka Kazio Razgarčio

Truputį statistikos
Stovykloje stovyklavo 107 vaikai, 60 mergaičių ir 47 berniukai. Dau
giausia stovyklautojų, net 65, buvo iš Illinois valstijos. Po to, 14 iš Michigan,
5 iš Ohio, 5 iš California, 4 iš Pennsylvania, po 3 iš Florida ir Colorado, po 2
iš New Mexico, Maryland, New Jersey. Po vieną iš Virginia ir Kanados. Sto
vyklautojai buvo nuo 8 iki 13 metų amžiaus.
:

Deramasi dėl paskutinio naktipiečių kąsnio. Iš k. virtu.es d a r b u o t o i a — Aiste
Degesytė, Tadas Lukasievvicz ir Julytė Petkutė. Dei ybminkai Aleksas M a ' . e k a i r
K
-vjot'2jKa V d o s < u c ryt e s
Vytautas Prunskis.

Jaunučiams vadovavo: vyriausia stovyklos vadovė — Laima Aleksienė,
vyr. mergaičių vadovė — Daiva Kisielienė, vyr. berniukų vadovas — Kazys
Razgaitis, gailestinga sesuo — Vita Annarino, kapelionas — kun. Gedimi
nas Jankūnas ir 21 moksleivių amžiaus vadovas: Marius Aleksa, Nerijus
Aleksa, Lina Aukštuolytė, Regina Čyvaitė, Danius Giedraitis, Algis Gry
bauskas, Paulius Jankus, Diana Karvelytė, Laura Karvelytė, Julius Kasniū
nas, Aista Kazlauskaitė, Aleksa Lukasievvicz, Monika Mikulionytė, Aras
Narutis, Kristina Quinn, Tomas Quinn, Daiva Ragaitė, Vincas Sidrys, Gied
rutė Urbaityte, Sporto vadovas Andrius Giedraitis ir padėjėjai Paulius Kup
rys ir Karina Puškoriūtė.
Pamokas pravedė 17 mokytojų. Dainavimas — Darius Polikaitis •
Gamtos mokslai — Milda Maciulevičiūtė ir Vita Reivydaitė •Ideologijos
pašnekesiai — Jolita Narutienė • Laikraštėlis — Grasilda Reinytė, kun.
Gediminas ir Vida Kuprytė • Menas — Kristina Bandžiulienė •Religiniai
pašnekesiai — kun. Gediminas Jankūnas • Sveikatos pamokos — dr.
Edis Razma • Tautiniai šokiai — Milda Chmieliauskaitė • Vakarinės
p r o g r a m o s — Svaja Mikulionytė ir Vija Underytė.

Viduryje: šokių mokytoja Milda Cnmieliauskaitė apsupta gamtos m o k y t o j u MilNuotrauka Kazio Razgaičio
dos Maciulevičiūtės >r Vitos Reivydaitės

Svarbiausią darbą atliko šeimininkės — Laima Jarašienė, Daiva Luka
sievvicz, Asta Zimkienė ir ūkvedė Alma Jankienė. Puodus šveitė ir kitą pra
kaitą mušanti darbą virtuvėje atliko 7 moksleiviai: Aistė Degesytė, Saulė
Grybauskaitė, Algis Kasniūnas, Tadas Lukasievvicz, Ieva Misiūnaitė, Julytė
Petkutė ir Juozas Pranckevičius.

Vakarine malda |aunu|u ateitininku stovykloje Iš k Vija Underytė. Marija Čyvaitė. Giedrutė Urbaityte. Julius Kasniūnas. Liepa Macikenaite. Edis Razma. M i m i
Razmaite. Regina Cyvaite Vincas Rusenąs Aista Kazlauskaite. Lili|a Sadauskaitė Nerija Cuplinskaite. Žibutė Kisieliūtė, J.\a Lapkute. ^gne Orentaite Džesika Silckaite
Nuotrauka Kazio Razgaičio
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M O T E R Ų IŠSILAISVINIMAS
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC
Vakarų pasaulyje, kur nuolat
keliami žmogaus laisvės klausimai,
moters emancipacijos klausimas pa
sidarė labai gyvas. Moterims atrodo,
kad jos dar vis gyvenime neturi lygy
bės su vyrais. Jos teigia, kad moters
pašaukimas nėra tik darbas virtuvė
je, vaikų prižiūrėjimas, jų auklėji
mas. Todėl deda daug pastangų eiti į
visuomeninį ir politinį gyvenimą.
Valstybių konstitucijos joms yra
užtikrinusios visokią lygybę. Lygiai
kaip ir vyrai, jos gali būti teisėjos,
užimti senatorių vietas ir apskritai
gali visai laisvai dalyvauti politi
niame judėjime.
Vis dėlto 1971 m. Jungtinėse
Amerikos Valstijose buvo plačiai
ruošiamos demonstracijos norint at
kreipti vyrų dėmesį, kad moterys vy
rų sąmonėje yra menkesnės ir psi
chologiškai tos lygybės neturinčios,
nes visuomenėje ir politinėje veikloje
visur dominuoja vyrai. Žurnalistai
tada rašė straipsnius, apklausinėjo
šeimas, kas turi didesnę įtaką gy
venime — vyras ar moteris. Iš ap
klausinėjimų paaiškėjo, kad Ameri
koje pinigus šeimoje valdo daugiau
sia moterys. Nors JAV iždo departa
mento sekretorius visą laiką buvo ir
yra vyras, taip pat ir bankų direkto
riai yra daugiausia vyrai, bet šei
mose yra 70 proc. moterų, kurios turi
savo žinioje visus pinigus ir tvarko
šeimos ekonominį gyvenimą. Žurna
listai tada klausė, kas pagaliau tvar
ko Amerikos finansus?
Europoje buvo keliami tie patys

klausimai, kaip ir Amerikoje. Ir čia
buvo organizuojamos demonstracijos
su moters emancipacijos šūkiais.
Taigi visuomeniniame gyvenime
vyksta judėjimas, kuris labai būdin
gas dvidešimtam amžiui. Popiežius
Jonas XXIII yra pasakęs, kad mote
rų emancipacija yra mūsų laikų žen
klas. Šitas mūsų laikų ženklas pra
dėjo reikštis ir Katalikų Bažnyčioje.
Pirmą kartą Bažnyčios gyvenime —
Vatikano II suvažiavime buvo kalbė
ta apie moters problemas, taip pat
istorijoje pirmą kartą į susirinkimus
buvo įleistos, kaip klausytojos, 15
moterų: 8 vienuolės ir 7 pasaulietės.
Kai kurie teologai yra tokios nuo
monės, kad nepaisant moterų daly
vavimo visuotiniame Bažnyčios susi
rinkime, jų klausimas Bažnyčios
sąrangoje nėra išspręstas.
Moterys pradėjo domėtis teolo
gijos mokslais. Ypač vienuolės pas
taruoju metu stengiasi įsigyti aka
deminius teologijos mokslų laips
nius. Prieš Vatikano II susirinkimą
šita akademinė privilegija buvo re
zervuota tik kunigams. Dabar Ro
moje, Gregorianumo universitete ir
popiežiškame Šv. Anzelmo ateneume
teologiją studijuoja daugiau kaip 40
jaunų moterų. Teologijos studentės,
ir absolventės jau baigusios univer
sitetus, kelia klausimą, kodėl mo
terys negali būti kunigais. Jos tam
neatranda kliūčių nei iš Šv. Rašto,
nei iš dogminės teologijos. Tradi
ciškai kunigo tarnyba ir šventinimui
yra teikiami tik vyrams. Vyraujant
ekumeniško sąjūdžio nuotaikoms,
kai Katalikų Bažnyčia eina į platų
bendradarbiavimą su visomis pro

Cape Town didžiuojasi ir čia ilgai gyvenusiu
anglų diplomatu ir finansininku Cecil John Rhodes
(1853—1902). Gimęs Anglijoje jis greitai atsirado
Pietų Afrikoje, kur greitai susikrovė didelius turtus
iš deimantų kasyklų ir jų prekybos. Įsisuko į poli
tiką, 1890 m. tapo Cape kolonijos ministru pirmi
ninku, prijungė Botswana prie Britų imperijos,
didele dalimi padėjo išprovokuoti būrų karą, dėl
kurio visa Pietų Afrika perėjo anglų žinion. Jo di
džioji idėja „Visa Afrika, nuo Cairo iki Cape Town,
turi priklausyti Anglijai" buvo beveik beišsipildanti. Miesto centre stovi didelis Rhodes paminklas.
Cape Town pagarsėjo ir tuo, kad čia 1967.12.03
dr. Christian N. Barnard (1922—2001) pirmą kartą
pasaulyje 25 metų amžiaus mirusios merginos širdį
sėkmingai perkėlė į 55 metų amžiaus vyro Louis
Washkansky krūtinę. Deja, pagyvenęs su merginos
širdimi vos 18 dienų, jis mirė. Anais laikais tai
buvo laikoma beveik stebuklu, o šiandien tokios
operacijos atliekamos beveik kaip kasdieninė ruti
na.
raėjom ir pro 1905 m. statytą miesto rotušę.
Aikštėje prie jos Pietų Afrikos lygių teisių
juodiesiems kovotojas Nelson Mandela, tik ką pa
leistas iš kalėjimo, 1990 metų vasarį, pasakė savo
pirmąją laisvėje kalbą. Tik iš lauko apžiūrėjome ir
1666—1679 m. olandų statytą gynimosi pilį. Užė
jome ir į Shimansky deimantų parduotuvę, kurioje
ne tik galima pirkti, bet ir matyti deimantų šlifavi
mo bei pritaikymo meną. Nors mus visus vaišino ir
vynu, ir skaniais užkandžiais, perkančių tebuvo tik
keli. Vyrai vaišinosi, o moterys dūsavo prie deiman
tų prekystalių. Taip, kaip tekdavo matyti deiman
tų salonuose ir visose kitose kelionėse.
Prieš vakarienę Cape Town universiteto profe
sorius Smith mums pasakojo apie kai kurias Pietų
Afrikos istorijos įdomybes. Beklausant visuomet ką
nors naujo ir įdomaus sužinai. Jis pasakojo, kad
garsusis Cecil Rhodes, milijonierius verslininkas ir
politikas, savo oponentų buvo laikomas žmogumi
be principo, neskrupulingu politiku. Jis mėgdavo
sakyti: „Pinigai yra galia", arba „Kiekvienas žmo
gus turi savo kainą". Ir jei jo oponentas pasakyda
vo kainą, Rhodes dažnai Čia pat jam paklodavo
pinigus, o oponentas neretai juos ir pasiimdavo. Iš
tiesų jis gal ne tiek pačius pinigus vertino, bet ką su
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testantų denominacijomis, šis klau
simas darosi dar aktualesnis. JAV
protestantai turi daugiau kaip 5,000
moterų dvasininkių, Šveicarijoje jų
yra 36. Švedijoje vienos didžiausios
Stockholmo parapijos klebonu yra
moteris. Taigi, ne tik moterims šiais
laikais darosi aktualus klausimas,
kodėl moterys Katalikų Bažnyčioje
negali būti kunigais. Šv. Anzelmo
universiteto teologijos fakulteto de
kanas Gerardas Bėkė dar prieš 20
metų pareiškė, kad nėra dogmatinės
kliūties moteriai būti kunigu. Jis
tvirtino, kad tradiciškai moterys
nebuvo prileidžiamos prie kunigo
pareigų ir šventinimų tik dėl socia
linių motyvų. Istorijoje gyvenimo
papročiai ir čia veikė prieš moterį.
Jis sakė, kad šiandien laikai yra
pasikeitę, ir moterys viešame gyve
nime eina lygia greta su vyrais. To
dėl, jo nuomone, ateis laikas, kai mo
terims bus suteikta visiška kunigiš
ka tarnyba. O ta mintis turi subręsti
pačių tikinčiųjų bendruomenėje.
Anzelmo universiteto teologijos
fakulteto dekano Gerardo Bėkės pa
reiškimas parodo, kad jis yra menkas
teologas. Yra nesąmonė sakyti, kad
nėra dogmatinės kliūties moteriai bū
ti kunigu. Todėl neateis toks laikas,
kad moterims bus suteikta visiška
kunigiška tarnyba. Juk visiška kuni
giška tarnyba nepriklauso nuo tikin
čiųjų bendruomenės. Tą pačią nuo
monę skelbė ir Valentina Buisseret,
Belgijos vienuolė dominikone, kuri
daug rašė teologiniais klausimais.
Kunigystę įsteigė pats Viešpats
Jėzus. Prieš prisikėlimą iš numiru
sių Jis įsteigė Eucharistiją. Jis duo
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ŽMONES IR ZVERYS
ALEKSAS VITKUS
Nr. 14
tais pinigais jis galėjo pasiekti. Gal todėl mir
damas, jau multimilijonierius, jis paliko visus savo
turtus Rhodes fondui, iš kurio dar ir šiandien ski
riamos stipendijos studentams iš viso pasaulio. Yra
ir keletas lietuvių, gavusių Rhodes stipendijų.
rofesorius į savo paskaitėlę įpynė dar ir šį
juoką: „Kiūtina vakare vyras į Protea viešbu
tį, ir jį prie durų gundo jauna gatvės lady'. Vyras
juokais pasiūlo jai 10 dolerių, ir nueina į vidų. Po
kiek laiko jis su savo nejauna žmona, jau pasiruošę
eiti į teatrą, eina pro tas pačias duris lauk. Ta la
dy* dar ten stovi. Pažiūrėjo paniekinančiai į vyrą, ir
nusijuokė: 'Matai, ką gavau už 10 dolerių"'.
Neiškenčiau ir aš prisidėti su savo girdėta
istorija apie prezidentą Lincoln, dažnai vadintą
„Honest Abe". Ateina į jo kabinetą žmogus, padeda
ant stalo 100 dolerių ir prašo geros tarnybos. Lin
coln, žinoma, jį išprašo iš kambario. Ateina kitas su
tokiu pačiu prašymu ir padeda 1,000 dolerių ant
stalo. Išveja prezidentas ir jį. Ateina dar vienas su
10,000 dolerių. Lincoln pašoka, garsiai šaukdamas:
„Lauk iš čia, nešdinkis". „Kodėl taip griežtai?", —
klausia žmogus, o Lincoln jam atsako: „Jau per
daug arti mano kainos".
Vakarienę valgėme iškilmingame Victoria ir
Albert (ne karalienės Viktorijos vyras, bet jos
antrasis sūnus) viešbučio restorane. Norėjome
užsisakyti „lobster", ir mus tuoj pataisė, kad Pietų
Afrikoje juos vadina „crayfish". Nesiginčijau, nors
žinojau, kad „lobster" yra jūros vėžys, o „crayfish"
— tik iš upės. Prie stalo patarnaujantis maitre d'
arba vyr. kelneris mums aiškino, kad sugauti vė
žiai yra 5-6 dienas laikomi be maisto, kad išsituš
tintų jų viduriai, tada juos atšaldo iki 35'F, taip jie
sustingsta, bet lieka gyvi. Po to jie pakuojami ir lėk
tuvais siunčiami į Ameriką, ir, žinoma, į kitus kraš
tus. Mums turbūt teko paragauti dar šviežesnių
vėžių, čia pat sugautų ir dar nešaldytų.
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nos pavidalu davė apaštalams val
gyti savo kūną ir vyno pavidalu davė
gerti savo kraują, ir liepė taip daryti
Jo atminimui. Kitaip tariant, liepė
kunigams aukoti šv. Mišias. Kur yra
tikroji Kristaus Bažnyčia, irgi yra
aišku. Ji ten yra, kur yra šv. Petro
paveldėtojai. Mes sakome, kad šv.
Petras yra pirmasis popiežius. Tą
Bažnyčią visą laiką persekioja pikto
sios dvasios, bet pragaro vartai jos
nesunaikins. Atkritę žmonės nuo šv.
Petro Bažnyčios neturi tikrųjų ku
nigų, bet jie skelbia kunigais vyrus ir
moteris.
Kristus, prisikėlęs iš numiru
siųjų, kaip Evangelijoje sakoma, pir
miausia apsireiškė Marijai Magdalietei ir liepė pranešti tą linksmą
žinią apaštalams. Evangelijoje nieko
nepaminėta apie Viešpaties Motiną.
Kristus yra Dievo Tėvo Sūnus, o Švč.
Mergelė Marija yra Kristaus Dievo
Motina. Taigi kaip Dievas Tėvas,
taip ir Dievo Motina Marija pirmiau
sia žinojo apie Jų Sūnaus iš nu
mirusiųjų prisikėlimą. Kristus, dar
gyvas būdamas, su savo Motina,
aiškinosi apie kančią, mirtį ir iš nu
mirusiųjų prisikėlimą. Marijai, Die
vo Motinai, nereikėjo lakstyti, ieš
kant Viešpaties Jėzaus. Jis po prisi
kėlimo tuojau atėjo pas savo Motiną.
Koks buvo džiaugsmas Marijai, Die
vo Motinai, mes negalime apsakyti.
Evangelijos daug rašo apaštalams
apie Kristaus iš numirusiųjų prisi
kėlimą, o nieko apie Jo Motiną. Tai
nereiškia, kad Jėzus savo Motinos
nelankė. Po Kristaus įžengimo į
dangų Marija, Dievo Motina, daug
padėjo apaštalams ir tikintiesiems.
Per du tūkstančius metų Katalikų
Bažnyčia neturėjo moterų kunigų ir
jų nebus iki pasaulio pabaigos.

Į pietus nuo Cape Town

V

iso miesto vis tiek neapžiūrėsim, tai kitą rytą
autobusu traukėme Gerosios Vilties Rago
link. Tuoj už miesto yra garsus Kirstenbosch bo
tanikos sodas, kurį valstybei padovanojo tas pats,
jau ne kartą minėtas, finansininkas Cecil Rhodes.
Ta visa vakarinė pakrantė man kažkaip priminė
švelnaus klimato prancūzų Viduržemio jūros Ri
vierą tarp Monaco ir Toulon, nors ten ir niekada
nesame buvę. Pravažiuojame ir turtuolių miestelį
Scarborough, bet ten vartai uždaryti, mūsų auto
buso nė neįleidžia, tai neturime progos pamatyti jų
milijonų vertės rezidencijų.
Prie pat Gerosios Viltis Rago stovi istorinis
švyturys, žinomas savo nepaprastai stipria, 10 mln.
žvakių šviesa. Pasakoja, kad ties ta vieta būsimas
Anglijos karalius George V, dar atlikdamas karo
laivyno jūrininko apmokymą, sakė čia matęs vai
duoklišką „Flying Dutchman" laivą, ir liko gyvas.
Legenda pasakoja, kad tas olandų laivas buvo pas
merktas amžiams plaukinėti aplink šį iškyšulį už
tai, kad jo jūrininkai keikė Dievą. Ir, kas tą laivą
pamatydavo, pražūdavo. Žuvo, tiksliau pasakius,
mirė ir George V, bet tik 1936 m. Pagal tą legendą
vokiečių kompozitorius Richard Wagner parašė
operą „Der fliegende Hollaender" („Skrajojantis
olandas").
Mes toliau į pietus jau nebegalime važiuoti, o
rodyklės rodo, kad iki Pietų ašigalio vis tiek dar yra
6,248 kilometrai. Sukam atgal ir rytine pakrante
privažiuojame babūnų teritoriją. Tai ne didžiosios
Rwanda gorilos ar galingi Kongo orangutanai, bet
tik mažos beždžionės, gal apie pusės metro aukščio.
Jų čia gali matyti visur, tik saugokis, kad koks
babūnas tau staiga kepurės nuo galvos nenutrauk
tų, ar net iš rankų kokio skanėsto neišplėštų, ku
riuo taip gardžiavaisi.
Babūnai minta jūros sraigėmis ir augmenija.
Jie nepavojingi, bet mums pataria jų neliesti ir
nebandyti jų maitinti. Varžosi jie su žmonėmis dėl
erdvės, kuri vis mažėja. Vietiniai juos šaudo, užpjudo šunimis, suvažinėja automobiliais, ir vis tiek jų
pilna.
Bus daugiau.
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T r ū k s t a kvalifikuotų j u r i n i n k ų
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) —
Laivybos ir įdarbinimo kompanijų
personalo inspektoriams vasara —
karščiausias metas, nes stinga jūri
ninkų.
Inspektoriai skundžiasi, kad ir
kvalifikuotų jūreivių nė su žiburiu
nerasi, jeigu skubiai prireiktų ką
nors pakeisti jūroje, penktadienį rašo
dienraštis „Klaipėda".
Vidutinio amžiaus jūrininkai
dažniausiai stengiasi išplaukti žiemą
ir pavasari, kad vasarą grįžtų namo ir
per atostogas pabūtų su savo vai
kais. Jaunimas taip pat linkęs vasa
ros mėnesiais linksmintis krante ir
pasirodo tik artėjant rudeniui.
Lietuvos laivybos ir įdarbinimo
kompanijos spausdina skelbimus Lie
pojos ir Kaliningrado laikraščiuose,
kaimyninėse šalyse jūrinių kadrų ne
paliaudamos ieško internetu.
Tarp jaunų mechanikų iš Lietu
vos dabar ypač populiaru įsidarbinti
naftos platformose, kur taip pat gali
ma neblogai uždirbti, o po dviejų ar
trijų budėjimo savaičių dvi savaites
ilsėtis namuose.
Vakarų laivybos kompanijose
pusmetiniai reisai — jau didelė rete
nybė. Stengiamasi jūrininkus pakeis
ti kas 2—3 mėnesius. Mūsų laivų sa

Įkliuvo „juodasis archeologas

//

vininkai šioje srityje taupo.
„Stinga jaunų kvalifikuotų jūri
ninkų. Norint dirbti sudėtinguose
šiuolaikiniuose laivuose, reikia tvirto
teorinio ir praktinio pasirengimo.
Esant intensyviai laivybai, svarbi ir
gera fizinė forma. Užsienio laivų
savininkai neretai atsisako priešpen
sinio amžiaus karininkų ir ypač eili
nių jūrininkų, kurie dažnai nemoka
anglų kalbos, nors ir turi didelę pa
tirtį", — dar vieną problemą nurodė
Lietuvos laivų įgulų formavimo įmo
nių asociacijos prezidentas Petras
Rupšys.
Per daugiau nei 40 metų Klai
pėdos laivininkų mokykla išleido
daugiau nei 7,000 eilinių jūrininkų:
čia rengiami kvalifikuoti jūreiviai, jū
reiviai—suvirintojai, jūreiviai—virė
Pasienyje įkliuvęs baltarusis vežėsi ir du metalo ieškiklius.
MKTEltos nuotr.
jai, motoristai—elektrikai.
„Kasmet išleidžiame po 40 jū
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (ELTA) į Lietuvą nedeklaravęs įvežti du me
reivių—suvirintojų. Jūreivių—tekin — Muitinės kriminalinės tarnybos talo ieškiklius, piniginėje turėjo tris,
tojų nerengiame. Laivų savininkai nė (MKT) pareigūnai Šumsko pasienio manoma, auksines senovines mone
karto to nepageidavo", — sakė Klai kontrolės punkte sulaikė Baltarusijos tas. O automobilio variklio skyriuje,
pėdos laivininkų mokyklos direkto pilietį, į Lietuvą slapta mėginusį įvež saugiklių dėžutėje, pareigūnai rado
rius Vytautas Benetis.
ti senovinių monetų ir, manoma, me 42 vienetus metalinių žetonų.
Direktoriui nerimą kelia kitkas: talinių Antrojo pasaulinio karo laikų
Manoma, jog tai Antrojo pasau
mažėja jaunimo susidomėjimas jūri vokiškų karinių žetonų.
linio karo laikų vokiečių kariuome
ninko profesija. Pirmą kartą šiais
Pasak Muitinės departamento, nės asmens žetonai, skirti mūšio lau
metais vietoje 175 moksleivių surin gabentų daiktų vertė nustatinėjama, ke žuvusiems kariams identifikuoti.
ko tik 100.
beje, baltarusis kartu vežėsi ir du me Tiesa, pats baltarusis teigė, jog tai šu
talo ieškiklius.
nų žetonai.
Respublikos pilietis
Vitebsko gyventojas A. B. prisis
Dėl „Mažeikių naftos'' — politinė ir ekonominė kova A. B.,Baltarusijos
vykęs į Lietuvą lengvuoju auto tatė esąs senienų kolekcionierius ir
mobiliu „Opel" ir Šumsko pasienio teigė į Lietuvą vykęs susitikti su po
Atkelta iš 1 psl.
kėti jomis ar ne", — tvirtino SEB Vil
kontrolės punkte sustabdytas muiti mėgio draugais. Gabenamus daiktus,
„Net ir turėdama naftos išteklius niaus banko prezidento patarėjas.
nės kriminalistų, pareigūnams tvirti esą, slėpė todėl, jog bijojo pakelės
ir disponuodama naftos vamzdynais,
Jis priminė nervingą tuometinio
no, kad jokių deklaruotinų daiktų ne plėšikų.
Rusija negali, visiškai brutaliai pri „Jukos" laikinojo stebėtojo Eduard
veža.
Visuomenėje panašūs senienų
mesti savo interesų ir nepaisyti gali Rebgun reakciją, kai jis sužinojo, kad
Vis dėlto MKT pareigūnams bal ieškotojai neretai vadinami juodai
mų naftos pirkėjų, nes visada galima „Jukos" ir „PKN Orlen" gegužės mė
susilaukti neigiamos reakcijos — gali nesį pasirašė sutartį dėl 53.7 proc. tarusio elgesys sukėlė įtarimų, tad siais archeologais", mat tarp jų pasi
automobilis ir jo vairuotojas buvo de taiko pilkapių plėšimu, antikvarinių
būti pradėta visuotinai abejoti Ru „Mažeikių naftos" akcijų pardavimo.
taliai patikrinti Medininkų kelio pos daiktų kontrabanda ir panašia nele
sijos tiekėjų patikimumu ir apskritai
„Kaip žinome, po to buvo ir kai
Rusijos kaip partnerės patikimumu. kurių Kremliaus atstovų vizitai j Lie te. Čia paaiškėjo, kad vyriškis ketino galia veikla užsiimančių asmenų.
Todėl gali atsitikti taip, kad viskas tuvą, kur jie nedviprasmiškai paskel
bus vykdoma stumk — trauk princi bė, kad Lietuva padarė klaidą, ati
Nepanoro tapti C. Kirkilo atstove spaudai
pu: kurj laiką naftos tiekimas pri duodama 'Mažeikių naftą' Lenkijos
blėsta, po to vėl atnaujinamas. Be susivienijimui, kai nafta yra Rusijoje.
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) — kurs projektus, vadovų, bet ir kolek
abejo, tai bus grindžiama techni Ilgą laiką kovoje dėl 'Mažeikių naf
Atstovės spaudai vis dar neturintis tyvo, su kuriuo dirba jau daugelį me
nėmis priežastimis ar atsiskaitymo tos' tiek viešai, tiek užkulisiuose da
premjeras Gediminas Kirkilas šias tų. Ji neslėpė, kad kitomis aplinky
problemomis", — kalbėjo G. Nausė lyvavo kai kurios stiprios Rusijos naf
pareigas siūlė žinomai televizijos lai bėmis galbūt būtų sutikusi dirbti G.
da.
tos bendrovės ir joms nepavyko —
dų vedėjai Editai Mildažytei, tačiau ši Kirkilui.
Anot jo, toks įvykių scenarijus 'Rosneft', 'Gazprom'. Manau, jų įta
atsisakė. Kaip praneša „Lietuvos ry
„Tokia patirtis man būtų įdomi,
„Mažeikių naftai" nebūtų finansiškai ka ir balsas jaučiami visuose šiuose
tas", premjeras šią tarnybą siūlė ir nes pats premjeras man simpatiškas
naudingas: „Ko gero, tektų kalbėti, dalykuose", — tvirtino finansų anali
BNS korespondentei Jūratei Damu- politikas", — gyrė premjerą TV laidų
kad geriausi finansiniu požiūriu geri tikas G. Nausėda.
lytei, kuri taip pat atsisakė.
vedėja.
laikai 'Mažeikių naftai' praėjo".
Žaliavos vamzdynu nuo liepos
„Labai nustebino toks pasiūly
E. Mildažytei įspūdį padarė ne
Į klausimą, kokie turėtų būti Vy pabaigos negaunančios „Mažeikių
mas, deja, artėjantis televizijos se tik labai skaniai politiko sekretorės
riausybės veiksmai, analitikas teigė naftos" vadovai tvirtina, kad naftos
zonas mane įpareigoja atsisakyti", — verdama espreso kava, kuria ją vaiši
manantis, kad pradžioje reikėtų aiš perdirbimo gamykla gali veikti visu
sakė E. Mildažytė. Prodiuserė neno no G. Kirkilas, bet ir tai, kad Vyriau
kintis situaciją, kokios yra tikrosios pajėgumu, gaudama naftą tik per Bū
ri nuvilti ne tik televizijos, kurioje sybės posėdžiai tapo vieši.
tingės terminalą.
šių problemų priežastys.
Kaip pranešė gamyklos vadovai,
„Neabejoju, kad į oficialų krei
pimąsi bus pateiktas oficialus atsaky šį mėnesį numatoma atsigabenti naf
Noras padėkoti kiršina lietuvius
mas — niekas jame nenurodys, kad tos aštuoniais tanklaiviais — tai esą
blokuoja naftą dėl politinių priežas užtikrins normalų įmonės pajėgu Atkelta iš 1 psl.
zatorius kaltina žaidžiant dvigubus
čių — bus nurodomos techninės prie mą, ir ji perdirbs apie 800,000 tonų
Anot buvusio parlamentaro, jau žaidimus ir rūpinantis tiktai sava
žastys ir tokiu atveju belieka tik ti naftos.
nalietuviai jau surinktus bemaž naudiškais interesais. Jiems kilo įta
20,000 parašų ketina patys perduoti rimų, jog organizatoriai, pasinaudo
dami šia akcija, bando išspręsti savo
Islandijos atstovams.
S. Buškevičius akcijos organiza ankstesnius finansinius įsipareigoji
cinio komiteto vadovą, buvusį Seimo mus.
Jaunalietuvių žarstomos preten
* Italijos futbolo čempiona pagrindinius finalus nepateko bei narį Gintautą Babravičių apkaltino
tui besirengianti „Livorno" ko baigė kovą dėl medalių. Arčiausiai fi tuo, kad buvo iškraipyta pirminė zijos G. Babravičiui buvo naujiena.
manda kontrolinėse rungtynėse nalinio šešetuko buvo vienvietininkė sportinio žygio idėja, o jis bei jo parti Buvęs parlamentaras stebėjosi, kad
10:0 sutriuškino mėgėjų lygoje Donata Vistartaitė, kuri pusfinalyje ja — ignoruojami: „Nors mums teko jaunalietuviai net nebandė apie tai
rungtyniaujančią „Representative užėmė penktą vietą ir šeštadienį star dirbti sunkiausius darbus, šlovės jam pranešti asmeniškai.
G. Babravičius pripažino, kad S.
Amiata" komandą. Net keturis įvar tuos mažajame finale dėl 7-12 vietų. spinduliuose maudysis kiti".
Buškevičiui
ir jaunalietuviams iš pra
Politiką
ypač
papiktino
žinia,
kad
čius nugalėtojams pelnė visas rung Jai iki pagrindinio finalo pritrūko
akcijos dalyviai į Islandiją vyks spe džių buvo patikėta organizuoti para
tynes žaidęs Tomas Danilevičius, 7.99 sekundės.
* Italijoje vykusiose 57-osiose cialiu lėktuvu, kuriam užsakyti lėšų šų rinkimą.
praėjusį sezoną rungtyniavęs į Šeria
„Tačiau jie visiškai sužlugdė šį
C iškritusioje „Avelino" komandoje. vienadienėse dviratininkų lenk prašoma ir iš Vyriausybės.
„Ten vietos atsirado muzikan darbo barą ir jo teko imtis mums pa
Lietuvis pasižymėjo 33, 40, 81 ir 87 tynėse „GP Citta di Camaiore"
Dainius Kairelis, atstovaujantis tams, kitiems pramogų verslo atsto tiems. Negana to, jaunalietuviai, nors
minutėse.
* Olandijoje vykstančiame „Amore & Vita-McDonald's" koman vams, bet mums vykti niekas net ne buvo susitarimas nepolitizuoti šios
pasaulio jaunių (iki 19 metų) dai, finišavo 57-as. Lietuvos dvirati pasiūlė", — nuoskaudą liejo jauna akcijos, kartu su parašų blankais
siuntinėjo anketas stoti į partiją. Tai
akademinio irklavimo čempio ninkas lenktynių nugalėtojui italui lietuvių vadovas.
Jaunalietuviai išplatino tulžingą mums buvo nepriimtina", — kalbėjo
nate nesėkmingai lietuviams su Luca Paolini pralaimėjo net 11 minu
pareiškimą, kuriame akcijos organi G. Babravičius.
siklostė pusfinalio plaukimai ir jie į čių ir 34 sekundes.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

i

Irakas artėja pilietinio karo link
Washington, DC, rugpjūčio 4 d.
(„Reuters'VBNS) — Smurto lygis Ira
ke pasiekė neregėtą mastą, ir šaliai
iškilo reali pilietinio karo grėsmė,
ketvirtadienį pareiškė du aukšti JAV
armijos generolai.
„Tarpkonfesinio smurto mastas
galbūt yra didžiausias kokj tik ma
čiau, ypač Baghdad mieste", — sakė
sausumos pajėgų generolas John Abizaid, JAV centrinės karinės vadovy
bės vadovas, per svarstymus Senate.
„Jeigu smurtas nesiliaus, gali
mas dalykas, Irakas ims judėti pilie
tinio karo link", — pridūrė jis.
Jūrų pėstininkų korpuso genero
las Peter Pace, vienas aukščiausių
JAV pajėgų karininkų, taip pat pa
reiškė, jog neatmestina tikimybė, kad
Irake gali prasidėti pilietinis karas.
Kasdien Irake per smurto aktus
žūsta maždaug 100 žmonių.
Atsakydamas į klausimą, ar buvo
karo pradžios tikimybė prieš metus,
generolas pareiškė: „Ne".
Pasak J. Abizaid, smurto lygis
Baghdad gali sužlugdyti planus ma
žinti Irake dislokuotą kariuomenę,
kurią dabar sudaro maždaug 133,000
žmonių.
JAV prezidentas George W. Bush
ir JAV gynybos sekretorius Donald
Rumsfeid atsisakė pripažinti susida
riusią Irake situaciją, kuriai esant ga
li prasidėti pilietinis karas, o D.
Rumsfeid nepritarė raginimams pir
ma laiko išvesti kariuomenę iš šalies.
Pasak jo, koalicijos kariuomenės
išvedimą ekstremistai jvertins kaip
savo pergalę.
Karingasis JAV gynybos sekreto
rius Donald Rumsfeid ketvirtadieni
Kapitolijuje turėjo atsakinėti į tokius
klausimus, kurie turbūt buvo patys
kandžiausi per visą jo darbo laiką.
Įstatymų leidėjai smerkė tai, ką

jie vadina nevykusiu Pentagon vado
vavimu Irake.
D. Rumsfeid dalyvavo svarstyme
Senato ginkluotųjų pajėgų komitete,
kur tarp negailestingiausių kamantinėtojų buvo demokratų senatorė Hillary Clinton, pliekusi gynybos sekre
torių už tai, ką ji vadino nekompetencija.
„Girdime daug optimistiškų kal
bų ir rožinių scenarijų, bet dėl strate
ginių administracijos klaidų ir, atvi
rai sakant, chroniškai nekompeten
tingo veikimo, jūs vadovaujate žlugu
siai politikai", — D. Rumsfeid sakė
H. Clinton.
D. Rumsfeid atsakė, kad dėl jo ta
riamų klaidų „spręs istorija".
„Ar yra nesėkmių? Taip. Ar yra
dalykų, kurių žmonės negali numa
tyti? Taip. Ar priešas turi smegenis ir
toliau daro pakeitimus, dėl kurių mū
sų pajėgos turi toliau daryti pakei
timus? Žinoma. Ar taip bus ir toliau?
Manau, kad taip", — sakė jis.
„Ar ši problema dėl šios ilgos ko
vos su smurtiniu ekstremizmu arti
miausiu metu bus išspręsta? Ne, aš
taip nemanau. Manau, kad tam pri
reiks laiko", — nurodė D. Rumsfeid.
Gynybos sekretorius bandė iš
sisukti nuo pasirodymo komitete,
priežastimi nurodydamas didelį už
imtumą, bet pasidavė Senato demok
ratų raginimams. Demokratai teigė,
kad jo pasirodymas yra gyvybiškai
svarbus, nes reikia paaiškinti JAV po
litiką Irake.
Demokratų senatorius Edward
Kennedy taip pat kritikavo D. Rums
feid vadovavimą.
„Su geriausia kariuomene, kuri
kada nors buvo suformuota, jau 40
mėnesių ir 13 dienų esame iš esmės
gana trečiarūšėje karinėje padėtyje",
— sakė E. Kennedy.

Baltijos jūroje gausu cheminių ginklų
Kaliningradas, rugpjūčio 4 d.
(,,Interfax"/BNS) — Baltijos jūroje
Bornholmo įduboje (Danijos teritori
niuose vandenyse) išaiškinta daugiau
kaip dešimt vietų, kur, kaip manoma,
yra karo laikų cheminių ginklų.
Tai pareiškė Rusijos mokslų
akademijos R Siršov okeanologijos
instituto Atlanto skyriaus direktorius
Vadim Paką.
Pasak jo, gamtinių vandenų che
minių anomalijų, reiškiančių, kad ten
gali būti šaudmenų su nuodingo
siomis medžiagomis, buvo aptikta per
tarptautinę ekspediciją Rusijos mok
slinio tyrimo laivu „Self", pasibaigu
sią' ketvirtadienį.
Šie tyrimai buvo tarptautinio
projekto, kurio tikslas — ištirti karo
laikų cheminius ginklus, nuskandin
tus Baltijos jūroje, pirmasis etapas.
„Gauti duomenys suteikė konk
rečių žinių, ieškant vietų, kur yra
cheminių ginklų. Dabar daug kas pri
klauso nuo to, kaip dažnai bus atlie
kami tyrimai šiose anomalinėse jūros
zonose, nuo surastų šaudmenų, jų
būklės įvertinimo ir tolesnių reko
mendacijų parengimo", — sakė V Pa
ką.
Mokslininkas papasakojo, kad
laive buvo dvi Belgijos mokslininkų
grupės, kurios anksčiau atliko pana
šius tyrimus Šiaurės jūroje ir turi di

delį tokio darbo patyrimą.
„Pirmoji tarptautinė ekspedicija
buvo sėkminga. Įgyvendindami pro
jektą mes turėsime rengti naujus žy
gius ne tik į Bornholmo įdubą, bet ir
į Gotlando įdubą (Latvijos teritori
niai vandenys), taip pat į Skagerako
sąsiaurį (Švedijos teritoriniai vande
nys)", — sakė V Paką.
Instituto direktorius papasakojo,
kad šiame didžiuliame projekte, nu
matytame trejiems metams, dalyvau
ja Vokietijos, Belgijos, Suomijos, Da
nijos, Rusijos ir Latvijos mokslinin
kai.
„Šiuo metu Baltijos jūros dugne
yra šimtai tūkstančių tonų Vokietijos
cheminių ginklų. Jie kelia rimtą pa
vojų regiono ekologijai, nes nežino
ma, kokia jų dabartinė būklė ir kokį
poveikį jiems daro cheminiai proce
sai, vykstantys sūriame jūros vande
nyje", — pareiškė VPaka.
Baltijos jūros apsaugos Helsinkio
komisijos specialios darbo grupės nu
skandintų cheminių ginklų klausi
mais (HELCOM CHEMU) duomeni
mis, pasibaigus Antrajam pasauli
niam karui sąjungininkų kariuome
nės paėmė ir sunaikino maždaug
300,000 tonų cheminių ginklų.
Tačiau didelė dalis ginklų buvo
ne sunaikinti, o tiesiog paskandinti
jūroje.

EUROPA
LONDONAS
Didžiosios Britanijos ministras
pirmininkas Tony Blair atidėjo savo
atostogų pradžią, kad galėtų daly
vauti rengiant Jungtinių Tautų (JT)
sutartį dėl paliaubų Libane. T. Blair
palaikyti ryšį su pasaulio vadovais
galėtų ir per atostogas, bet teigė ne
norįs, kad tokiu kritišku derybų eta
pu būtų sunkiai pasiekiamas net ke
lioms valandoms, kurias praleistų
kelionėje. Prancūzija ir JAV šiuo me
tu ruošia tekstą rezoliucijai, kuri nu
trauktų karą Libane ir būtų paskelb
ta iš karto su antrąja rezoliucija, su
teikiančia mandatą tarptautinėms
pajėgoms, kurioms vadovautų Pran
cūzija. T. Blair yra vienintelis vado
vas, kuris kartu su JAV prezidentu
George W. Bush priešinasi ragini
mams nedelsiant nutraukti ugnį.
TALINAS
Estijos prezidentas Arnold Ruutel tikriausiai bus perrinktas šalies
vadovu, nes politinėms partijoms
ketvirtadienį nepavyko susitarti dėl
bendro kandidato. Keturios iš šešių
parlamentinių partijų ketvirtadienį
susitiko išrinkti kandidato į prezi
dentus, kurio pareigos yra iš esmės
reprezentacinės, tačiau susitarti
joms nepavyko. 101 vietos parlamen
tas šalies prezidentą rinks šio mėne
sio pabaigoje. Jei po to balsavimo lai
mėtojas nepaaiškės, bus surengtas
antras rinkikų kolegijos balsavimas.
VARŠUVA
Lenkų dienraštis „Dziennik" ra
šo, jog yra tikimybė, kad Lenkijoje
bus įkurta NATO sausumos stebėji
mo bazė, kuri būtų pirmoji tokia bazė
Europoje. Kaip rašoma straipsnyje,
gynybos ministras Radoslaw Sikorski
„Veimaro trikampio" gynybos minis
trų susitikime sulaukė vokiečių ir
prancūzų kolegų paramos tokiai idė
jai. R. Sikorski mano, kad Lenkija
šiuo požiūriu turi geras galimybes.
Įkurdama tokią bazę Lenkijoje, „NA
TO pademonstruotų, kad jos infra
struktūra yra tolygiai paskirstyta ",
— sakė lenkų ministras.

ATLANTIC

HELSINKIS
Suomija, šiuo metu pirmininkau
janti Europos Sąjungai (ES), ketvir
tadienį pasmerkė Baltarusijos parei
gūnų atliktą kratą pornografijos pla
tinimu kaltinamo Latvijos diplomato
bute Minske. „Europos Sąjungos pir
mininkė reiškia nepritarimą Balta
rusijos teisėsaugos veiksmams prieš
Latvijos Respublikos ambasados
Minske diplomatą", — teigiama jos
pranešime. Suomija savo pranešime
pažymėjo, kad „toks Baltarusijos pa
reigūnų elgesys prieš Europos Sąjun
gai priklausančios valstybės diploma
tą aiškiai pažeidžia Vienos konvenci
ją", kurią Baltarusija pasirašė 1964
metų gegužę.
BERLYNAS
Rytų Vokietijos Dresdeno zoolo
gijos sode ketvirtadienį buvo rasta
gulbė, nugaišusi nuo paukščių gripo
H5N1 viruso, pranešė vietos valdžia,
pažymėjusi, kad tai pirmas toks atve
jis šalyje beveik po trijų mėnesių.
Saksonijos sveikatos ministerija tei
gė, kad nugaišusios gulbės organiz
me aptikus šį virusą, visi zoologijos
sodo paukščiai buvo izoliuoti, o de
šimties kilometrų spinduliu buvo už
drausta paleisti laisvai klaidžioti šu
nis ir kates.
BRATISLAVA
Slovakijos vyriausybė penktadie
nį laimėjo parlamento balsavimą dėl
pasitikėjimo, ir premjeras Robert Fico dabar galės vykdyti darbotvarkę
dėl euro įvedimo ir gerovės valstybės
sukūrimo. Premjero kairiosios pa
kraipos partija „Smer" po birželio
17-osios rinkimų suformavo koali
cinę vyriausybę, kurioje dirba ir
kraštutiniai dešinieji nacionalistai
bei buvusio premjero Vladimir MeČiar partija.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush
paragino kubiečius dirbti demokrati
nių permainų labui ir žadėjo, kad
JAV rems tuo kubiečius, kurie mėgi
na „sudaryti Kuboje pereinamąją vy
riausybę, ištikimą demokratijai". Tai
buvo pirmasis viešas G. W. Bush ko
mentaras dėl padėties Kuboje nuo ta
da, kai Fidel Castro buvo padaryta
operacija, o vadovo įgaliojimai laiki
nai perduoti jo broliui Raul Castro.

1-800-77'5-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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Kroviniu gabenimas
laivu i visas oasaulio šalis.
Krovniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

r

Air FrelgM

Auto
Automobiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio ša is
Kroviniu oervežimas
visoje Ame'koie.

/'Smatl Packaaes

Truckir\qJ

Smuiku siuntimu siuntimas oei
pastatymas i ramus Liet jv?;e La*vi;oje
Estijoje. Ba'tar.siioie oe< U k r a ^ e
8801 78th Ave Bridgevlew, II604S5 Tet. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
Tel. I 800-775-7363
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

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

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joiiet. TL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i
10811 W. 143 rd St Ortand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

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

wv^A»r»rtcxsurgeryandbrees[heaah.cor^

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.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medica Center
10400 75 St.v Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6990
Chiropraktika ir
manualinė terapija

I Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSK1S, 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.

Kerelytė

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

C h i r o p r a k t i k o s gydytoja
6420 West 127th Street, Palos Hetghu, IL 60463

SI

J A V LB K V Socialinių r e i k a l ų t a r y b a

Dr. Vida I.Puodžiūniene
Healthy Connection
CMropractic & Rehab Cinic

Akių ligų specialistai
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge
Tel. (708) 636-6622

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

16547 W. 159 Street
Lockport.IL 60441
Tel. S15-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Holy Cross Hospital, #41OS

Tel. (773) 884-7960
Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joiiet, IL 60435

Ausų, nosies, gerkles
ligos

Tel.
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

SMies ir kraujagyslių
Hgos
Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 VV. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-233-5630
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDOLOGAS-ŠIRDES UGOS
7 7 2 2 S . Kedzie Ave.
C h i c a g o , IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th St Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan. Central DuPage.
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

815-723-1854

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

Vidaus ligos
-sr*
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

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

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VEJNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė c h i r u r g i j a ,
viso veido a t j a u n i n i m a s

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

Ginekologija

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

RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetncs & Gynecology
3825 Highiand Avenue Suite 4A
Dovvners G r ove. IL 60515
630-852-9400
Vaiandcs pagal susitarimą

DR. K. JUČAS
Odos gu specialistas gydo odos auglius.
žaizdas ir išsip;e'usas kem -eras
Kosmetine chir-jrgi|a

3236 W. 111 St. CHaco, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Ruošia: Aldona Š m u l k s t i e n ė
2 7 1 1 We$t 71 Street,
Chicago, IL 6 0 6 2 9
TeL 773^176-2655; fax. 7 7 * 4 3 6 - 6 9 0 6

Marquette Park apsaugos programa:
kam ji skirta ir kaip ji veikia
Marąuette Park rajonas, tradi
ciškai laikomas vienu pirmųjų ir
ilgiausiai gyvuojančių lietuvių ben
druomenės židinių Čikagoje, yra
pietvakarinėje miesto dalyje, įsikū
ręs aplink to paties pavadinimo par
ką. Nors ir smarkiai pakitus šio
rajono gyventojų sudėčiai per pas
taruosius 10-15 metų, jame iki šiol
tebegyvena nemažai lietuvių, yra
išlikę lietuviškos organizacijos (vy
resniųjų lietuvių centras „Seklyčia",
Lietuvos Dukterys ir k t j , veikia
lietuviškos parduotuvės.
Kaip bebūtų liūdna, kintant
gyventojų sudėčiai, tolydžio blogėjo
ir Marąuette Park rajono krimino
geninė padėtis. Deja, šiuo metu tai viena pirmaujančių pagal įvairių
n e r a m u m ų ir užregistruotų nusi
kaltimų skaičių miesto dalių.
Siekiant sustabdyti nusikalsta
mumo didėjimą ir sukurti saugesnę
aplinką kaimynystėje, 1997 metais,
pritarus rajono gyventojams ir Čika
gos miesto valdžiai, buvo įsteigta
Marąuette Park apsaugos programa
(Marąuette Park Residential Security Program). Ši programa vykdoma
kaip vienas iš Čikagos miesto inici
juojamų vadinamųjų „Specialių pas
laugų vietovių" (Special Services
Areas) projektų. Tai reiškia, jog, ra
jono gyventojams mokant šiek tiek
didesnį nuosavybės mokestį ^mažiau
nei 1 proc), jiems yra suteikiamos
kokios nors papildomos paslaugos.
Šiuo metu visame Čikagos mieste
vykdoma per 30 tokio pobūdžio pro
jektų, teikiančių tiek apsaugos, tiek
ir kitas paslaugas (aplinkos priežiū
ros bei gražinimo, verslo pietoj imi ir
pan.), priklausomai nuo konkretaus
rajono poreikių. Nemažai vietovių
yra vykdomos iškart kelios paslaugų
teikimo programos.

su numatyta projekto t r u k m e , po
kurios jis turi būti peržiūrėtas ir,
galimai, pratęstas ilgesniam laiko
tarpiui.
Marąuette P a r k Security pro
gramos vykdymas neseniai buvo
pratęstas dar trejiems m e t a m s .
Valdančioji Taryba šiuo metu d a r
teberenkama. JAV LB Socialinių
reikalų taryba, būdama Marąuette
Park apsaugos paslaugų teikėjas,
glaudžiai bendradarbiauja su Či
kagos miesto valdžia bei šiemet
pasamdyta apsaugos tarnyba, siek
dama pagreitinti gyventojų Tarybos
išrinkimą bei užtikrinti sėkmingą
apsaugos programos vykdymą, kol
Taryba dar neišrinkta.
Šiuo metu Marąuette P a r k ra
jone dirba the Illinois Homeland Se
curity Service (nepainioti su U S De
partment of Homeland Security)
apsaugos kompanija,
pakeitusi
anksčiau buvusią BGK Security
Services. Šios kompanijos vadovybė
ir darbuotojai - t u r i n t y s didelę
patirtį profesionalai, kurių daugelis
- buvę ar esami Čikagos miesto
policininkai, dirbantys apsaugoje
laisvu nuo darbo policijoje m e t u .
Kompanija naudoja modernias maši
nas, su viduje įmontuotomis video
kameromis, leidžiančiomis fiksuoti
vykdomus pažeidimus. S i e k i a n t
surinkti kuo daugiau informacijos
apie tai, kas vyksta kaimynystėje,
kompanija vykdo nusikaltimų prerencijai skirtą Gyventojų informa
cijos programą (Resident Informa
tion Program), siūlydama materia
linį atlygį už suteiktą informaciją
apie nusikalstamą veiklą Marąuette
Park rajone.

Dažnai užduodami k l a u s i m a i
apie Marąuette Park Apsaugos pro
gramą:
Marąuette Park Apsaugos pro
K: Kokios y r a a p s a u g o s tar
grama apima papildomai samdomos n y b o s d a r b o v a l a n d o s , k a i p
(šalia rajone dirbančios Čikagos jiems paskambinti?
miesto policijos) profesionalios ap
A: Dėl pastaruoju metu padidė
saugos tarnybos darbą - patrulia jusio incidentų bei neramumų skai
vimą rajono gatvėmis, reagavimą į čiaus Marąuette Park rajone, nese
rajono gyventojų bei verslininkų iš niai apsaugos tarnybos darbo valan
kvietimus (dispateh calls), bei nusi dos buvo pratęstos. Šiuo metu ap
kaltimų prevenciją. Apsaugos tarny saugos tarnyba pradeda darbą 9 vai.
bos darbas Marąuette P a r k rajone ryto kiekvieną dieną ir patruliuoja
apima rajono dalį, esančią tarp S gatvėmis rajono ribose iki 3 vai. ryto
Kedzie Ave. ir S. Bell Ave. geležinke nuo sekmadienio iki ketvirtadienio,
lio bėgių (rytų ir vakarų ribos) bei bei iki 4 vai. ryto penktadieniais ir
tarp pietinių 67-tos ir 75-tos gatvių šeštadieniais. T a p u s n u s i k a l t i m o
(šiaurės ir pietų ribos).
liudininku ar tiesiog pastebėjus ką
Samdomos apsaugos tarnybos nors įtartina, s k a m b i n k i t e Mar
(security subeontractor) darbą pri ąuette Park apsaugos dispečeriui tel.
žiūri parinktas paslaugų teikėjas. 773-925-1111. Šis telefonas y r a
Paslaugų teikėjas yra taip pat at skirtas išimtinai pranešimams apie
sakingas už gyventojų informavimą, jau vykstančius pažeidimus Mar
viešųjų susirinkimų organizavimą ąuette Park rajone. Dėl Gyventojų
bei, reikalui esant, projekto atstova informavimo programos ar norint
vimą valdžios įstaigose. Paties pro susisiekti su apsaugos tarnyba tie
jekto valdymas bei paslaugų teikimo siogiai taip pat galima skambinti tel.
organizavimas (įskaitant biudžetą, 708-418-3899.
veiklos planus ir pan.), priešingai
Deja, neturime galimybės atsa
nei manoma, yra vykdomas ne pas kyti šiais telefonais lietuviškai, ta
laugų teikėjo, o specialiai parinktos čiau, pakliuvus į bėdą, net ir mini
rajono gyventojų Tarybos (Com- malios anglų kalbos turėtų pakakti.
mision), kuri yra renkama įš visų, Apsaugos tarnyba gerai žino Mar
pateikusių prašymus Čikagos mies ąuette Park gyvenančių lietuvių
tui, gyventojų, trejų metu kadenci bėdas ir yra tikrai geranoriška visų
jai. Paprastai, kaip neseniai įvyko ;r etniniu grupių, gyvenančių kaimy
Marąuette Park projekto atveju.. nystėje, atžvilgiu.
Tarybos kadencija baigiasi drauge
Nukelta j 9 psl.
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Dantų gydytojai

Marquette Park apsaugos programa...
Atkelta iš 8 psl.
K: J e i s k a m b i n a m e Marąuette Park apsaugos tarnybai dėl
vykdomo nusikaltimo, ar turime
tuo p a t metu skambinti ir policijai?
A: Taip. Marąuette Park apsauga neatlieka policijos vaidmens
(pvz., negali areštuoti nusikaltėlių ir
nuvežti \ nuovadą), ji tik papildo jos
funkcijas. Jei susidūrėte su nusikaltimu ar neramumais Marąuette
Park kaimynystėje, pirmiausia surinkite 911, po to - skambinkite
apsaugos tarnybai. Apsaugos tarnybos privalumas yra tai, jog j os budintys darbuotojai nuolat yra netoliese
ir gali kur k a s greičiau, nei policija,
atvykti \ įvykio vietą. Jei tiesiog pastebėjote ką nors neįprasto (grafiti,
apleistą namą kaimynystėje ar
pan.), į ką nėra reikalo tuoj pat reaguoti, skambinkite Čikagos miesto
pagalbos linija 311.
K: Kaip atskirti Marąuette
Park a p s a u g o s a u t o m o b i l i u s ?
Kodėl ant j u nėra j o k i ų specialių
žymenų?
A: Marąuette P a r k apsaugos
automobiliai visuomet būdavo specialiai pažymėti, kad gyventojai
galėtų juos atskirti ir, reikalui esant,
sustabdyti bei paprašyti pagalbos,
Deja, tuos automobilius lengvai at
pažindavo ir asmenys, darantys
nusikaltimus (narkotikų prekeiviai,
prostitutės, dykinėjančių vandalų
gaujos). Tai labai apsunkindavo
tokių asmenų sulaikymą ir nusikaltimo įrodymą. Todėl, pradėjus
dirbti the Illinois Homeland Security
Services kompanijai, buvo nutarta
kurį laiką naudoti nepažymėtus
automobilius.
Per pastarąjį laikotarpį įvykdyti
areštai, susektos ir perduotos polici
jai narkotikais prekiaujančių gaujų
būstinės įrodė, kad minėtas sprendi
mas buvo gana vykęs. Neatmetame
galimybės ateityje pažymėti apsau-

gos automobilius, tačiau kol kas, remiantis apsaugos kompanijos darbo
patirtimi ir Čikagos policijos rekomendacijomis, siekiame skirti daugiau dėmesio nusikaltimų prevenci
jai, vykdant nusikaltėlių sekimą
nepažymėtais automobiliais,
K: Kur g a l i m a ,
reikalui
esant, pasiskųsti d ė l prasto aps a u g o s tarnybos darbo? Kur gaĮima gauti d a u g i a u informacijos?
A: JAV LB Socialinių reikalų
taryba, būdama Marąuette Park rajono apsaugos projekto paslaugų teikėja, priima gyventojų skundus bei
pastabas specialia telefono linija:
773-476-5999 (palikti žinutę). Į gyventojų skundus bei pastabas atsižvelgiama, aptariant juos su apsaugos tarnyba bei gyventojų Taryba, jie
gvildenami viešuose gyventojų ir
Tarybos susirinkimuose,
Informacija apie
Marąuette
Park apsaugos programą, gyventojų
susirinkimus bei kitus rajono įvykius yra teikiama gyventojams, leidžiant specialius
aplinkraščius
(newsletters), kurie siunčiami višiems mokesčius mokantiems rajono gyventojams/nuosavybės turėtojams. Taip pat kviečiame sekti vietinę spaudą bei apsilankyti naujai
įsteigtame, išimtinai
Marąuette
Park apsaugai skirtame tinklalapyje
www.mp-security.org.
Apsaugos tarnyba, kaip ir SRT,
siekia palaikyti kuo glaudesnius rysius su rajono gyventojais bei verslininkais. Kviečiame visus Marąuette P a r k rajono gyventojus, reikalui
esant, naudotis apsaugos paslauga ir
aktyviai prisidėti prie nusikalstamu
mo mažinimo, pranešant policijai bei
apsaugos tarnybai apie nusikal
timus bei įtartiną veiklą Jūsų kai
mynystėje.
Vaida Maleckaitė
JAV LB Socialinių reikalų
tarybos reikalų vedėja
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Dr. UNA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
TeJ. 773-735-7730
10 S 640 a Khgay H/vy, Wlowbrook
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

Dr. DALIA E CEPELĖ, DD.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543VV. 127thStr.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr.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 k a b i n e t ą
318 VV. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068

Dr. DANA M. SAUKLIS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

Tel. ( 8 4 7 ) 6 9 2 2 3 0 3
www.parkridgesmiles.com

Pilna d a n t ų
•
•
•
•
•
•
•

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuvėms sutvarkys dantis už pnanamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arte lietuviškai.

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, 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

STEBĖKITE,
KAIP ĮUSŲ
SANTAUPOS

S

AUGA!

VILNIUS 2006
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

• • > • < • • .

Galėsite vieną kartą šio
sertifikato procentą
padidinti,
jei procentas kils*

evsonai
f

E-mail: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: m a m a b a r 3 @ a o l . c o m

APY

Aukštos palūkanos dabar
Dar aukštesnės — vėliau!

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

f U

Atidarykite 14-os mėnesių
sertifikatą

5.50%

®MDS&EM&fflčJUffl^^

priežiūra:

Garfield Ridge

6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
(773) 767-5188

\

Bank

Building Personai Banking

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439
(630) 257-1400

Rehtionships^M

Orland Park
14701 Ravinia Ave.
Orland Park, IL 60462
(708) 226-2727

•Rate increase based on the rate offered for new 12 month certificate accounts at time of increase
Annual Percentage Yield (APY) iš effective as of June 19, 2006 and iš subject to change without notice
Mimmum deposit of $250 is regmred to obtain APY Penalty may be imposed for early withdrawals

www.flrstpersonalbank.net

10

DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio 5 d., šeštadienis

ŠVENTES RUOŠA - NE VIENO ŽMOGAUS DARBAS
Pokalbis su būsimos dainų šventės meno vadove
Dalia Skrinskaite-Viskontiene
Praėjo labai graži šventė, po 15
metų išeivijos padangėje vėl su
skambo lietuviška daina. Lygiai kiek
svarbi buvo šios šventės atgaivinimo
misija, tiek pat svarbu ir jos išlaiky
mas bei tęstinumas. Jūs, D. Viskontiene, apsiėmėte šventę ruošti po 4
metų.
- Kokios mintys, kokie jaus
mai buvo Jūsų sieloje perimant
šventės batutą ir šventės vėlia
vą?
- Buvo be galo malonu dalyvau
ti šventėj, tikrąja to žodžio prasme.
Galėjai džiaugsmą tiesiog paliesti.
Žinoma, tas neįvyko spontaniškai.
Čia ir yra to „stebuklo" ir „prisi
kėlimo" dainų švenčių tradicijų
Šiaurės Amerikoje paslaptis. Per 15
metų nuo paskutinės šventės, buvo
chorų, koncertų, minėjimų, kuriuose
skambėjo lietuviška daina. Visi dir
bo kaip skruzdėlytės savo kupste
liuose. Tačiau to neužteko, nes
esame tikrai garbingos ir dainingos
tautos vaikai. Ir štai dievų pirštas
buvo uždėtas ant Ritos Kliorienės,
kuri po ilgo mąstymo sutiko, nežino
dama kas bus, vėl sukti girgždantį,
surūdijusį-ratą. Darbas buvo neleng
vas, bet neleido nė minutėlei su
abejoti. Pavyzdingai nuo pirmų ruo
šos pradžios dienų planavo, rašė, kū
rė, tarėsi, jungė visus į darbą, sek
dama savo meniška bei bendruo
meniška vizija. Neleido nei vienam
organizatoriui, nei vienam chorų
vadovui abejoti, nestoti kartu, neti
kėti, kad negalima „pajudinti" ir
išjudinti mus visus. Pasiekė tikslą
100 proc. ir garbingai!
Sutikimas mąstyti apie būsimą
šventę nebuvo lengvas ir, perimant
batutą, džiaugsmas buvo perpintas
su baime, nes atsakomybė didžiulė.
Žinau, kad nebus darbas tik mano
vienos, nes labai daug kas tuojau po
šventės priėjo ir entuziastingai siū
lėsi visokeriopai dirbti kartu. Per
paskutiniuosius metus Rita Kliorienė tikrai iš mūsų padarė puikią
„komandą" ir žinau, kad taip, kaip
jai, taip ir man, visi padės ir dirbs.
Su tokia „komanda" šventės choras
buvo puikiai paruoštas ir todėl mes,
dirigentai, galėjom „muzikuoti", o
ne tik „mosikuoti". Čia buvo didelis
visiems malonumas.
- Šioje šventės ruošimo eigo
je buvote atsakinga už visų Ka
nados chorų pasiruošimo lygi.
Apsilankėte visose bendruome
nėse, pažįstate visus vadovus.
Koks Kanados chorų lygis, koks

chorinės muzikos vaizdas, ar iki
kitos šventės padaugės daini
ninkų skaičius Kanados cho
ruose?
- Kanadoje turime gerų ir ta
lentingų bei nuoširdžiai norinčių
dirbti chorų vadovų, tad jų „koordi
navimo" bei lankymo darbas nebuvo
sunkus. Buvo įdomu ir malonu su
visais susipažinti, repetuoti, dainuo
ti, nes visi to pačio siekiame - gra
žaus, prasmingo ir jausmingo dai
navimo. Nuoširdus bendras darbas
visus suartina ir parodo, kad dau
giau turime ką bendra, negu skir
tumų ir jeigu galime dalintis, tai ir
darbas lengvesnis, ir atpildas dides
nis. Chorų lankymas yra labai svar
bi ruošos darbų dalis tokiai bendrai
šventei. Man tikrai buvo vien malo
numas matyt ir girdėt tiek širdies,
prakaito, jautrumo ir noro gražiai
dainuoti, kartu stot dėl bendros
idėjos. Žinoma, niekas neatstos mū
sų vaikų ir jaunimo entuziazmo, no
ro ir džiaugsmo jungtis su visais ir
pajust dainos galią. Jie mūsų ben
druomenei didžiausia dovana, kurią
turime švelnia, bet stipria ranka
saugot.
Nuo pat praėjusios vasaros va
dovų seminaro Rita Kliorienė iki pat
šventės palaikė labai artimą ir daž
ną ryšį, pabrėždama tikslus ir duo
dama daug patarimų, ką ir kaip
turime daryti, kad šventė pasiektų
visų tikslus ir viltis. Tiek jos, tiek
mano ir Dariaus Polikaičio įvairių
chorų lankymas buvo gyvas perdavi
mas meno vadovės žodžių, linkėjimų
ir minčių. Tai irgi daug prisidėjo prie
darnaus bendradarbiavimo ir pozi
tyvių rezultatų šventėje.
Lankydama mačiau, kiek daug
naujų choristų, ir mažų, ir didelių,
išgirdę kvietimą, „atsiliepė" ir jun
gėsi į darbą. Jeigu sugebėsime juos,
ypatingai mūsų vaikus ir jaunimą
toliau taip gražiai auginti, tai mūsų
dainų šventės dar ilgai gyvuos.
- Praėjusioje šventėje buvo
daug jaunimo. Kaip reikia iš
laikyti jaunimo susidomėjimą
daina, ką reikia daryti, norint
gausinti dainuojančių gretas?
- Vaikai ir jaunimas yra spon
taniški, energingi, kūrybingi, judrūs.
Jie nori būti su bendraamžiais ir
matyti rezultatus - gerus ir greitai.
Jie, mėgsta keliauti, būti kartu,
išdykauti, bet taip pat labai greitai,
intuityviai atpažįsta, kas gera, gražu
ir tikra. Jų neapgausi. Ypatingai
didelę rolę čia turi, kaip jau seniai
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Dalia Skrinskaitė-Viskontienė

žinome ir įvertinam jų svarbą, mūsų
vasaros stovyklos ir kelionės vieni
pas kitus. Apie tai jau galvas sukam.
- Prieš &-tąją šventę organi
zatoriai buvo susilaukę kritikos
dėl panaudotų vienodų skrais
čių. Kaip spręsite tautinių rūbų
klausimą ateinančioje šventėje,
o gal šis klausimas keliamas dar
per anksti?
- Šventė parodė, kad technologi
ja ir vaizdinės priemonės jau nebėra
tik mažas dėmesio vertas atkreipi
mas, o integrali visos meninės ap
raiškos elementų dalis. Neužtenka
tik „koncertuoti", tiek dainininkai,
tiek klausytojai reikalauja gražaus
dainavimo, visų bendro veiksmo ir
įdomių bei patrauklių vizualinių
priemonių, kad ausis, akis, jausmus
pajudintų širdies drebulys. Jau
mums reikia „show".
- Ką galvojate, koks bus
sunkiausias darbas, ruošiant
būsimą šventę?
- Kaip ir gerai šeimininkei vir
tuvėje, taip ir čia sunkiausias ir
svarbiausias, bet gal įdomiausias
darbas yra sugalvoti, ką ir kaip
duosime savo svečiams, kad būtų
įdomu, gražu, skanu, prasminga ir
sotu. Šiuo metu, jau pradėjau knistis
tarp „receptų" knygų.
- Be abejo, tokia šventė nėra
organizuojama vieno žmogaus.
Jums bus reikalinga pagalba. Ko
pageidaujate iš bendruomenės,
parapijų, kad ateinanti šventė
būtų pasisekusi?

- Šventės ruoša nėra
vieno žmogaus darbas,
labai svarbus yra mūsų
bendruomenių
valdybų
įnašas. Jos turi sąmo
ningai atrinkti kūrėjus (čia
kalbam apie meninius ren
ginius), pasitikėt jais ir
sudaryt sąlygas jiems įgy
vendinti savo vizijas. Lin
kiu bendruomenių val
dyboms turėt drąsos ir
pasiryžimo „rizikuoti" ir
būti atviriems naujoms
idėjoms, naujiems būdams.
A. Gečys, pakviesda
mas Ritą Kliorienę, nuo
pat pradžių šimtu procentu
rėmė jos viziją, ir ji tikrai
jautė jo ir Lietuvių Bend
ruomenės, kuri ja pasiti
kėjo, užnugarį. Lengva
tarp visų posėdžių pasi
mesti ir paskęsti skaitant
ir rašant protokolus ir
nepaskirti laiko naujų
minčių ieškojimui, kūri
mui.
Planuoti „didelius" da
lykus ir daug į priekį.
Vienas svarbiausių uždavi
nių visiems - gero ir taik
laus plano sudarymas, kaip
pritraukti, ugdyti, išlaikyti
ir sudaryti progas mūsų
darbuose, mūsų bendruo
menėse, mokyklose, para
pijose, ugdant vadovavimo
įgūdžius.
Investuoti ir sudaryti
sąlygas gabiems žmonėms,
kurie turi ne tik sugebė
jimų, bet ir noro, energijos
ir entuziazmo dirbti visuo
meninį darbą, ieškoti nau
jų veikimo būdų, ypač jau
nimo tarpe.
Labai daug prie mūsų lietu
viškos giesmės bei dainos išlaikymo
prisideda parapijos. Visi turime su
prasti, kad dainų šventė nėra tik 4
valandų pasirodymas kas 4 metai, o
4 metų gražaus darbo vaisius. Kur
klebonas ir parapijos taryba remia
savo muzikus, ten ir yra daugiausia
dainininkų/giesmininkų, kurie su
dideliu malonumu dalijasi savo ta
lentais.
Pagaliau, džiaugiuosi, turėdama
tiek daug gerų dainos draugų, kurie
manimi tiki ir noriai stos kartu,
einant į būsimą šventę. Vėl grįžtu
prie įvadinės minties, kad pasiseki
mas yra visų rankose: tiek daini
ninkų, tiek vadovų, tiek klausytojų,
ir kai visi trokšta išreikšti savo
nuoširdžiausius jausmus kartu, tai
daina viską pasako ir kasdienybė
tampa švente, o mus visus padaro
gerais žmonėmis - nuplauna ašaras
ir lieka džiaugsmas.
- Netruks prabėgti tie ket
veri metai, ir nepastebėsime,
kad stovime ant 9-osios dainų
šventės slenksčio. Džiaugiamės,
kad būsimosios šventės meno
vadovė turi planus ateičiai, kad
jau pradėjo šventės kūrimo veik
lą, liekame dėkingi buvusios
šventės organizatoriams, prikė
lusiems dainų švenčių tradicijas
išeivijoje. Tikėkimės, kad ateity
je dar ne kartą atsiliepsime dai
na į būsimų švenčių organiza
torių kvietimus.
Paruošė Nijolė Benotienė
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Pamokanti Europos parko istorija
AUDRONE V. SKIUDAITE

kuoti ir tvirtai tiki tuo, ką daro. Jis
baigė Dailės akademiją, Europos
parke yra ir jo diplominis darbas „Jūsų patogumui".
Dar vasara, daugelis į Lietuvą
dar tik rengiasi vykti. Aplankykite ir
Europos parką. Jeigu būsite Vilniuje,
surasti jį labai paprasta - atva
žiuokite iki Santariškių klinikų žiedo
ir važiuokite link Žaliųjų ežerų, sek
dami rodykles į Europos parką.
Žinokite, kad čia, už keliolikos kilo
metrų nuo Vilniaus centro, labai
įdomioje aplinkoje, galima surengti
konferenciją, diskusiją originaliame
pastate žole apželdintu stogu.

Europos parką žymi lenkų dail.
Magdalena Abakanovvich pavadino
vienu įspūdingiausių būsimųjų šiuo
laikinio meno muziejų po atviru dan
gumi pasaulyje. Priminsiu, kad jis
1991 m. įkurtas Joneikiškių kaime ir
pasiekiamas per 20 min. nuo Vilniaus
centro. Jo istorija savotiškai įprasta
ir pamokanti. Paskutiniais sovieti
niais metais antrojo kurso dailės
studentas Gintaras Karosas susirado
natūralų - o tai reiškia - pelkėtą,
privirtusį senų medžių, - mišką ne
toli Vilniaus ir nutarė ten įrengti mu
ziejų po atviru dangumi. Per vargus
gavo leidimą ten steigti ne pelno or
ganizaciją, rengiančią meno parodas.
Dvejus metus pats vienas pjovė sau
sus medžius, sukritusius vienas ant
kito, kaip Sibire, rovė kelmus. Po to Strijdom van der Merwe (Pietų Afrika). „Pagauk vėją" Europos parke.
prie jo prisidėjo keli tokie pat sva
muziejais. Vienas turizmo ir švietimo Europos parko idėjos autorius ir
jotojai ir nutiesė keliuką link būsi
projektas, finansuojamas iš Europos menininkas - taip pat netradicinė
mojo muziejaus. Prieigose Gediminas
PHARE programos lėšų, vykdomas asmenybė.
pastatė pirmąją skulptūrą - savo
sukurtą muziejaus ženklą. Paskui jis kartu su Suomijos „Kiasma", Dani
sumanė čia surengti tarptautinę jos „Louisiana", Estijos „Mona" ir
parodą-simpoziumą, į kurį suva Latvijos „Pedvale" muziejais. Taigi
žiuotų skulptoriai iš viso pasaulio, Europos parko muziejus išsikovojo
dirbtų mėnesį ar daugiau, sukurtų tarptautinio vardą. Čia yra nuolat
meno kūrinių ir juos padovanotų eksponuojama 30 šalių dailininkų per
Lietuvai. Dailės akademijos profe 100 modernių skulptūrų. Europos
soriai, kur studijavo Gintaras Karo parką garsina net dvi vieno žymiau
sas, išsigando, kad studentėlis ne sių pasaulio menininkų konstruktypridarytų nešlovės Lietuvai prieš visą vistų Dennis Oppenheim iš JAV
pasaulį, ir pašalino jį iš akademijos. skulptūros - „Krėslas/baseinas", ap
Bet tarptautinis simpoziumas pavy keliavęs visą Lietuvos spaudą ir rek
ko, atvyko svečių iš užsienio, rengi lamuojamas dideliuose stenduose
nys garsiai nuskambėjo per visą Vilniaus mieste, bei „Gerianti struk
Lietuvą ir taip tam tikra prasme įtei tūra su inksto formos baseinu". Čia
EI Sayed Abdou Selim (Egiptas). „Ieva
sino Europos parką kaip tarptautinio vietą rado ir Vytauto Kašubos („Be
rankė"), Elenos Urbaitis („Atspin
tarp medžių" Europos parke.
kultūros vyksmo vienetą.
dėjimai"), Myrna Orsini („Saulėte
Bet Europos parką pasiekia ir
Šiandien Europos parko—muzie kis/Saulėlydis"), Will Nettleship
realus - problemiškas pasaulis. Šį
jaus nepavydėtiną pradžią primena („Siaurųjų jūrų centre"), - tai
žemės plotą, kuris dabar jau tapo
pirmojo tarptautinio skulptūros sim dailininkų iš JAV darbai, kuria čia
išpuoselėtu parku su šaltiniuotais
poziumo darbai. Muziejaus teritorija, yra bene daugiausia, taip pat yra
tvenkinėliais, nori susigrąžinti buvęs
užimanti 55 ha miško plotą, - jau kūrėjų iš Japonijos, Prancūzijos,
savininkas, nors kita savininko su
tikras civilizuotas muziejus, bendra Italijos, net Egipto ir Peru bei Pietų
sigrąžinta žemė neprižiūrima, ap
darbiaujantis su kitais pasaulio Afrikos dailininkų kūrinių. Skulp
leista, nenaudojama. Vėl Gintaras
tūros labai natūraliai įsikomponuoja
Karosas mina kryžiaus kelius, kaip
miško laukymėse po atviru dangumi. Vladas Kančiauskas (Lietuva), Myrna pradžioje, bet dabar jau norėdamas
Pvz., vieno žymiausių minimalistinės Orsini (JAV). „Vartai" Europos parke.
išgelbėti savo kūdikį - Viešąją įstaigą
krypties dailės klasiko Solo LeWiitt
„Europos parkas", kurią kasmet ap
1997 m. žinoma lenkų skulptorė lanko per 60 tūkst. lankytojų,
(JAV) skulptūra „Dvigubo negatyvo
piramidė" atsispindi mažo ežeriuko Magdalena Abakanowich atvažiavo traukiančių čionai ir vasarą, ir žiemą.
vandenyje. Nepamirštamą įspūdį da čionai pasirinkti vietelės mažai
ro iš miško išnyrančios tarsi ant skulptūrai, bet kai pamatė, kokios
Audronė V Skiudaitė
kapinės Beverly Pepper (JAV) for nuostabios čia galimybės, sugalvojo
mos: „Išnykimas; mano senelės at didžiulį projektą. Tada gimė „Neat
pažinto augimo erd
minimui" ir kt.
Čia savo darbus eksponuoja ir vė", užimanti 2 tūkst.
keletas Lietuvos dailininkų, pvz., kv. metrų plotą. Tai
Vladas Kančiauskas, Bronius Vyš 22 skirtingo dydžio niauskas, Aloyzas Smilingis. Lanky iki milžiniškų - į
tojo šypseną išspaudžia prie įėjimo į kiaušinius panašių
administracinį Europos parko pas cementinių riedulių
tatą sėdintis kaip tikras, visai ne grandinė, natūraliai
modernus Evaldo Paužos „Sėdintis įauganti į miško lau
policininkas". Savo masteliais stul kymę su natūraliais
bina paties Europos centro vadovo akmenimis. Dailinin
dail. G. Karoso kūriniai: „Vieta" ir kė mano, kad tai vie
„LNK infomedis" - pastarasis di nas geriausių jos kū
džiausias pasaulyje meno kūrinys, rinių.
Viso to, kas šiame
sukurtas iš 3 tūkst. senų televizorių.
Skulptūra užima 3 ha plotą, sveria parke vyko per 15
apie 150 tonų ir yra užfiksuota Guin- metų, negalėjo nema
ness knygoje. Tuo metu, kai šių eilu tyti buvusieji Gintaro
čių autorė lankėsi Europos parke, Karoso profesoriai. Ir
kūrinys buvo atnaujinamas, nes ge ką jūs manote - 1998
rokai nukentėjo nuo lankytojų, kurie m. Dailės akademijos
buvo įleidžiami į skulptūros labi profesoriai pakvietė
rintus, bet iš fotonuotraukų galima buvusį studentą baig
matyti, kad šį infomedį galima pa ai jų mokslus savo
% **.'.**
žinti tik peržergus per gulintį Le mokslų šventovėje.
niną. Galima įsivaizduoti, kokį Štai kaip būna, kai P r i e įspūdingų dydžių Magdalenos Abakanowich (LenVytautas Kašubą. „Berankė" Europos
lankytojams tai daro įspūdį. Taigi ir žmogus nebijo rizi- ^ja) k ū n n l ° „Neatpažinto augimo erdvė". Europos
parke.
parkas.
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Office
630-325-2800
Mobile
630-745-7593
630-325-7010

773-590-0205
708-425-7160

RIMAS
STANKUS
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•
•
•

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

SIŪLO DARBĄ

Darbui reikalingi dažytojai
su darbo patirtimi ir žmogus,
mokantis įvairius darbus.
Būtina turėti mašiną. Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 .
STATYBINEI KORPORACIJAI,
nuostabioje Hilton Head saloje
(Pietų Karolina), reikalingi
darbuotojai dirbti statybose.

VIDA M.
SAKEVICIUS

t=}
*""

Real Estate C o n s u l t a n t
Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardavimas
708-889-2148

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.
p
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I
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i
i
i
i
i
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l
l
i

Audrius Mikulis
1st Choice Real Propertys

Tel.: 630-205-9262
E-mail:
amikulis@usa.com
(vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* — ! r £*%
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

HO.MK
MOKTSAGE

Mindaugas
651-343-0286 Cell
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
4

idaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
www:wfhm.com/weststpaulbranchmnįKW.<

ĮVAIRUS

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK Z A P O L I S
3208 1/2 VVest 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-8654
r ——————— — — — — —_ _ _ ^

STATE F A R M INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., O a k L a w n , IL
708-423-5900

VALCYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSIU 100 METŲ
Mano biteliu 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

N A M Ų R E M O N T O IR
STATYBINĖS P A S L A U G O S

Šildymas
Šaldymas
6556 S Kedz» Chicaojo, IL 60629

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Prekyba,

MIGLINAS TV

Union Pier, M l ,
netoli ežero išnuomojamas
2 mieg. vasarnamis.
Tel.

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

ĮVAIRUS

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

Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresiįos, imigraciįos,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės t e l . 1 - 9 1 7 - 5 1 7 - 9 2 9 6
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com
* Moteris, turinti patirties ir rekomenda
cijas, gali prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes ir gyventi kartu nuo rugsėjo mėn.
Angliškai nekalba. Tel. 773-735-0462

PASLAUGOS

STATE FARM
INSURANCE
i«*twa*NCt
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

SIŪLO IŠNUOMOTI

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

kl.SIUI.VHAI.
BX<>KI kACL

PASKOLOS

GREIT PARDUODA
Bus.
Res.

BANItf3f?Q

9201 S. Cicero
Oak Lavvn. Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Pneš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Draus Reartor

First Landmark Realty

icouttueu.

Accent
Homefinders

OnJu&
23

Ego* >*xj*ng Opgclwwcy

5 S Prospect. Clarendon
Hills, Illinois 60514

DRAUDIMO

— Ucensed — Bonded— Insured
fRtf
tSTIMAIl

7 dienos
per savaite

STASYS

773-7784007
773 531 1833

CONSTRUCTION

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

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

* 50 m. lietuvė moteris ieško slaugės
darbo Los Angeles, CA. Tel. 011-370-37421332 arba regliet@mail.ru

* Vyriškis ieško žmonų priežiūros dar
bo. Siūlyti jvairius variantus. Tel. 815531-2031 arba 815-609-3465.

* Pora ieško išsinuomoti "apartment".
Tel. 815-531-2031 arba 815-609-3465 .

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Mes garantuojame darbą visus metus,
gera atlyginimą, atostogų ir ligos
apmokėjimą, lietuvišką kolektyvą bei
vežiojimą į darbo vietą.

T e l : (843) 298-0826

.autotradeusa.corn

PARDUODA
Skubiai, be tarpininko, parduodamas
2 aukštų, 212 km- namas, su 12 arų
žemės sklypu Vilniuje, prestižiniame
Žvėryno rajone. 7 kamb., 2 virtuvės,
2 vonios, didelis pusrūsis. Namas kraš
tinis, ribojasi su miško draustiniu.
Kaina 1,5 milijono dolerių.
Tel. Vilniuje 011-370-698-727-4S;
arba 6 3 0 670-8336;
reples@takas.lt

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-avvay" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 V.D.D.;

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

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

•••»••••*
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1 1 2 0 S. State St., Lemont, IL, t e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9
801S W 7 9 St., Justke, IL, t e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwayswithf1owers.com

Į

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W . Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8

A l w a y s Wlth Flovvers
Nauja p a s l a u g a — a t r i b u t i k o s n u o m a p o k y l i a m s
* Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuvą
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
* Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas

sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

Tel. 773-581-8500
•
•
•
•
•

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs t o r t a i
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — w w w . r a c i n e b a k e r y . c o m

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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Dvasingumo takelis Šilavote
LIBERTAS KLIMKA
»

Jeigu tektų kam vasarą keliau
jant po Lietuvą užklysti į Šilavotą,
bažnytkaimį Prienų rajone, — su
raskite takelį nuo bažnyčios, vedantį
per kalnelį į tokią keistą, kitur ne
regėtą ir negirdėtą dvasingumo salą.
... Mat jau prieš šimtą metų miestelio
žemių pakraštyje buvo įkurdintos
davatkėlės. Prie smėlėtų, vėjo pus
tomų kalvelių parapijiečiai surentė
keletą namelių, kuriuose ir apsi
gyveno vienišos moteriškėlės, netu
rinčios artimųjų. Iš ten jos ir pra
mynė tiesų takelį per kalnelį į Ši
lavoto bažnyčią. Duonelę pelnė ir per
žmonių malonę, ir siūdamos, ir li
gonius slaugydamos. O sovietmečiu slapta vaikučius tikėjimo tiesų mokydamos, ruošdamos pirmajai ko
munijai. Kunigo Antano Radušonio
rūpesčiu tos nederlingos kalvelės
buvo apsodintos pušelėmis. Užaugo
gražus miškas, ir davatkėlių nameliai

atsidūrė jaukiame medžių prieg
lobstyje. Kieme pinavijos svarina
pilnus žiedus, kvepia jazminai... Toji
per šimtmetį susikaupusi gerumo ir
nuoširdžiausios tarnystės Dievui bei
žmonėms dvasia šiai vietai suteikia
kažkokio nenusakomo patrauklumo.
Tarsi visai nieko ypatingo - keletas
kuklių lūšnelių... Jau dešimtmetis,
kai amžinybėje ilsisi paskutinė jų
gyventoja. Žemės paveldėtojai ūki
ninkų Lincevičių šeima, jausdami
šios Dievo malonės vietos išskirti
numą, nutarė nieko čia nekeisti. Tik
sutvarkyti taip, kad žmonės galėtų
lankytis ir rasti atgaivą sielai. Vie
name kambarėlyje tebestovi audimo
staklės su apmestu rietimu, kitame praverta kraičio skrynia su rank
darbiais. Duonkepė atrodo, dar ne
ataušusi. Atversta maldaknygė ir
rožančius ant jos... Kaimynai tą et
nografinį turtą papildė įvairiau
siomis pirkių palėpėse užsilikusiomis
senienomis - buities daiktais, darbo
įnagiais.

Slėpiningoji aura pirmuosius
čion patraukė Kauno dailininkus:
nuo kalvelės veriasi tokie puikūs
toliai, o kieme taip jauku. Pagyvena
kiek tinkami, nutapo darbų. Šilavoto
mokytojos ėmė čia rengti poezijos
skaitymus. Mokiniai lankosi, norė
dami pamatyti sustojusį laiką. Dabar
visiems aišku, — vieta turi išlikti
dvasingumo sala bei ramybės užu
tekiu ir mūsų audringų permainų
laikmečiu. Dabartiniai šeimininkai
Danguolė ir Kostas pritaria visiems
geriems sumanymams, padeda juos
įgyvendinti savo darbštumu ir vai
šingumu.
Per vasarvidį takelį papuošė prie
pušų kamienų pritvirtintos koply
tėlės, kurias iš liepos medžio išdrožė
tautodailininkas Kęstutis Grigonis,
Šilavoto mokyklos darbų mokytojas.
Jos atsirado šeimininkų bei miestelio
bendruomenės pastangų dėka. Kop
lytėlių penkios: jose - šventosios mo
terys: šv. Kotryna, šv. Veronika, šv.
Marija Magdalena, šv. Ona ir Jėzaus
širdis. Takelio pradžioje ant šakoto ir
vingiuoto stulpo - Maloningoji Švč.
Mergelė Marija. Virš žydinčių pievų,

melsvųjų miško tolių ji kyla į dangų,
palikdama žemei malonės spindu
lius. Kaip prasmingai simboliškas tas
takelis. Status, juo tenka kopti žings
nis po žingsnio; bet gali pailsėti,
atsirėmęs į pušelę su koplytėle... Ar
tai ne žmogaus dvasios kelias?

Į SVEČIUS PAS KORĖJIEČIUS
Vartant gausių Čikagoje ir jos
apylinkėse vykstančių vasaros rengi
nių aprašymus, dėmesį patraukė
Korėjiečių kultūros festivalis, vyk
siantis adresu 3200-3400 W. Bryn
Mawr rugpjūčio 12-13 dienomis nuo
11 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Pietų Korėja, kaip žinia, yra de
šimtoji pagal ekonomikos apimtį
valstybė pasaulyje (trečioji Azijoje).
Tai viena labiausiai technologijų
prasme išsivysčiusių šalių (čia di
džiausias greitojo interneto pralaidu

1$ pernykščio Korėjos festivalio

mas pasaulyje). Visa tai — enciklope
diniai faktai, tačiau Korėjos festivalio
organizatoriai teigia, kad jau vienuo
liktą kartą Čikagoje rengiamo festi
valio metu sužinosite daug daugiau,
nei kiek šioje šalyje gyvena žmonių ar
koks jos bendrasis nacionalinis pro
duktas.
Akivaizdu, kad korėjiečiai labai
rūpinasi savo kultūros išsaugojimu
Jungtinėse Valstijose ir konkrečiai
Čikagoje — šiame mieste veikia Ko
rėjiečių kultūros centras, čia leidžia-

mi net du laikraščiai korėjiečių kalba, sudaro ryžiai, tofu, daržovės bei sriu
veikia televizijos kanalas (WOCH- bos. Tradicinėje korėjietiškoje virtu
LP) bei radijo stotis (1330 AM).
vėje naudojama labai mažai mėsos.
Tikimasi, kad j šiemetinį festivalį
Tai, kas dabar laikoma visos
susirinks rekordinis 50,000 lankytojų Korėjos žmonių etniniais patiekalais,
skaičius. Svarbiausi festivalio akcen iš tiesų yra tūkstantmečius gyvavu
tai — renginyje dalyvaus televizijos sios karališkosios dinastijos valgiai.
ABC 5 žiūrovams pažįstama Eile Pai Daugelis jų yra gerokai supaprastin
Hong, nemažas būrys valdžios at ti, nors aukščiausios klasės restora
stovų, vyks korėjiečių dainų bei šokių nuose, ypač Kalifornijoje ar Seoul,
pasirodymas—konkursas, tradicinės galima paragauti autentiškesnių Ko
Ssireum imtynės, bus galima paska rėjos karališkųjų valgių. Daugelis jų
nauti korėjietiško maisto.
yra labai brangūs (apsilankymas
Festivalio organizatoriai tikina, aukščiausios klasės korėjietiškame
kad šiemetinis renginys turėtų būti restorane gali kainuoti daugiau nei
ypač spalvingas. Dalyvauti Ssireum 200 dol. asmeniui). Ir nenuostabu —
parodomajame turnyre atvyksta kai kurių patiekalų paruošimas
keletas pripažintų šio senovinio ko užimdavo net kelias dienas.
vos meno meistrų iš Korėjos. Ssireum
Visa tai ir dar daugiau vyks
laikomas vienu seniausiu Rytų kovos Albany Park — Čikagos apylinkėje,
menų — uolų piešiniai, vaizduojantys ilgą laiką vadintoje Čikagos „KoreaSsireum imtynininkus, datuojami 37 town". Nors šiuo metu nemažą dalį
m. pr. Kr. — 660 m. Ssireum imtynės korėjiečių pakeitė imigrantai iš Lo
iki šiol vyksta palydimos tradicinių tynų Amerikos, vis dėlto Albany Park
ritualų bei laikantis amžių patikrintų („Brow Line" stotelės „Lavvrence" ar
taisyklių.
„Kimball") tebėra vieta, kur tebe
Nesusižavėję imtynėmis, galės klesti mažos korėjietiškų smulkmenų
paskanauti tradicinių korėjietiškų parduotuvės, autentiškiausi korėjiepatiekalų bei iš geriausių miesto tiški restoranai bei gyvena dar viena
virėjų pasimokyti šios savitos Azijos etniškai tokios įvairios Čikagos ma
šalies virtuvės subtilybių. Korėjie- žuma — korėjiečiai.
tiškos virtuvės tradicijos taip pat me
na senus laikus. įprastus korėjietišMonika Bončkutė
kos virtuvės patiekalus paprastai
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APIE PRANĄ BALTAKĮ IR
SPYGLIO EŽERĄ
Dainavos stovyklai šyenčiant
40-metj buvo išleistas gražus lei
dinys, redaguotas Vacio Rociūno.
Leidinyje yra įdomus straipsnis apie
Spyglio ežerą, parašytas Prano Bal
takio, kuris 1956 m. beveik tris va
saros mėnesius buvojo tada dar ne
krikštytoje ALRK Fed. Jaunimo sto
vykloj ir dieną, ir naktį prižiūrėjo
ežero nusausinimą net 8 pėdas, iš
pumpuojant apie 20 milijonų galonų
vandens į ištekantį upelį.
Pranas Baltakis (1926—2006),
mechanikos inžinierius, magistras.
Ilgus metus dirbęs taikomosios aero
dinamikos srityje. Su kitais tyrinėto
jais yra sukūręs kompiuterinį meto
dą antgarsinių lėktuvų bei taktinių
sviedinių aerodinaminiam apskai
čiavimui, kuris dabar naudojamas
aviacijos pramonėje.
Pranas buvo aktyvus Lietuvių
Bendruomenės ir ateitininkų narys.
Buvęs Ateitininkų sendraugių są
jungos centro valdybos narys, Ateiti
ninkų federacijos tarybos narys,
Spaudos bendradarbis. Dainininkas
— švelnus tenoras dainavęs ir
Kalifornijoj ir, pensijon išėjęs, —
Floridoj.
Apie jį -ir ežerą Spyglį rašiau
„Darbininke" 1956.08.14: „Kai laik
raščiuos mirgėjo pavardės atosto
gaujančių Sandūnuose, Kanadoj, ar
prie Atlanto, jaunas aeronautikos
magistras savo atostogas pašventė
jaunimo stovyklos kūrimui. Kregž
dės tupi ant naujai ištiestų elektros
stulpų ir stebisi, kad ežeras Spyglys
(toks jo amerikoniškas vardas —
Thorn Lake) savo veidą 8 pėdas nu
leido, kad vandens lelijos nuleipo,
vandeniui nutolus, ir meldai pabalo.
Nežino paukštės, kad Pr. Baltakis su
inžinieriais J. Mikaila ir L. Bajorūnu
galvoja pakraščių dumblą pašalinti,
gražų paplūdimį įtaisyti, kad kitais
metais jaunimas smagiai po Spyglį
taškytųsi". (Ežero vardą surado
smulkiam apylinkės žemėlapyje
Baltakis, o aš jį paskelbiau spaudoje.)
P. Baltakio straipsnyje randa
me: „Spyglio ežeras susidarė maž
daug prieš 16,000 metų, tuoj po pas
kutinio ledynmečio, kaip įdubimas
įspaustas ledo atskalos į vandens
nepraleidžiantį žemės paviršių...
Vanduo Spyglio ežere pasipildo iš
daugybės šaltinių ir yra ypatingai
tyras. Ežero dugnas tačiau turi
nuosėdų sluoksnį, siekiant iki 15 pė
dų. Arčiau krantų šis sluoksnis yra
plonesnis, bet visur aplink ežerą la
bai klampus. Perkant Dainavą, buvo

Spyglio ežeras Dainavoje

aišku, k a d maudymuisi, įbridimui į
vandenį bus reikalingas dirbtinis
paplūdimys.
Paplūdimio įrengimui unikalų
planą pasiūlė dr. Leonas Bajorūnas
(hidraulikos inžinierius pz). Nors
amerikiečių tos apylinkės ežerų ži
novų, t a s planas buvo laikomas nie
ko gero nežadančiu, paplūdimys bu
vo į r e n g t a s j a u 1956 m. v a s a r ą
vakariniame ežero krante".
Mėginta paplūdimį padaryti ry
tinėj ežero pusėje: „Pradėjus kasti ir
lyginti dugno dumblą, paaiškėjo, kad
rytinėje ežero daly randasi daug šal
tinių, kurie neleis dumblui ir ant jo
užpiltam smėliui sukietėti".
D a r ne kartą P r a n a s Baltakis
bandė Spyglio augmeniją kontro
liuoti. J o nuomone: „Spyglio ežero
šaltiniai, atrodo, t e b ė r a tiek p a t
gausūs ir gyvi kaip prieš 40 metų, ir
dar ilgai išliks tokie be ypatingos
priežiūros. Augmenijos kiekis Spyg
lio ežere, deja, sparčiai didėja ir rei
kalinga kontrolė".
Pasiteiravęs pas Kastytį Gied
raitį — Dainavos administratorių,
sužinojau, kad 2005 m. vasarą, po
stovyklų sezono, ežero žolės sėkmin
gai buvo naikinamos chemikalais,
kurie n ė r a pigūs, todėl aukų Dai
navai ir Spygliui visada reikia...
P r a n a s Baltakis 1956 m. vasarą
ne tik ežero pompas prižiūrėjo, bet
dažnai turėjo kalbėti su kontraktoriais ir darbų vykdytojais, nes staty
bų komitetas, vadovaujamas Jurgio
Mikailos negalėjo kiekvieną dieną
stovykloje būti.
P r a n ą sutikau atvykusį į sto
vyklą, pirmą savaitę k a r t u su juo
„stovyklavau", padėjau tiesti tokį lyg
Palangos tiltą į ežerą, kad neįklimptum į dumblą. Daug dainų išdainavom prie Spyglio tada duetu ir dar
per daugelį ateitininkų stovyklų su
visais, su vyrų grupe, n e t „Subatos
vakarėlio" — dainų pynės parodijoj
apie Sendraugystę, dėl kurios var
žosi k o n s e r v a t o r i u s ir liberalas...
P r a n a s buvo d r a u g i š k a s , mielas
pasikalbėti, pareigingas darbe, tvir
tas įsitikinimuos.
Kai pavartai paskutinius 5 Dai
navos leidinius, pamatai kiek daug
žmonių dirbo, aukojo, talkininkavo
nuo p a t jaunimo stovyklos įsteigimo.
Ir kiek daug jų jau amžinybėje... Ten
ir P r a n a s gieda Aukščiausiam k a r t u
su angelais ir retkarčiais pro debe
sėlį žvelgia į Spyglio ežerą, kur prieš
50 m e t ų ir vėliau tiek jo darbo ir
širdies įdėta.
P r a n a s Zaranka

„Draugo" knygynėlyje

LIETUVOJE DOMIMASI
KOMP. VLADU JAKUBĖNU
Beveik prieš dvejus metus (2004
m.) Vilniuje vyko 3&-oji Baltijos mu
zikologų konferencija, skirta čikagiečio lietuvio kompozitoriaus ir mu
zikos kritiko Vlado Jakubėno (19041974) šimtosioms gimimo metinėms
paminėti. Neseniai Vilniuje pasirodė
tos konferencijos straipsnių ir pra
nešimų rinkinys, pavadintas „Muzi
kos kūrinys — jo ribos ir interpre
tacijos" („Musical Work: Boundaries
and Interpretations). Leidinys turi
302 puslapius, jame straipsniai
spausdinami anglų ir vokiečių kalba,
o lietuviškai pateikiamos tik jų
santraukos.
Pirmoji leidinio dalis skirta Vla
do Jakubėno kūrybinei veiklai. Čia
rašo Jūratė Landsbergytė („Moder
nizmo krizės ūpas ir jo alternatyvų
paieškos XX a. vidurio lietuvių
muzikoje"), Judita Žukienė („Vlado
Jakubėno kamerinė muzika: kūry
binės paskaitos ir realijos"), Jonas
Bruneris („Vladas Jakubėnas operos
gyvenime"), Rita Nomicaitė („Vlado
Jakubėno muzikos futurologija").
Pirmieji du straipsniai spausdinami
vokiškai, o kiti — anglų kalba. Be to,
pateikiama ir Vlado Jakubėno bio
grafija (angliškai bei lietuviškai).
Su savo rašiniais dar dalyvauja:
Danutė Kalavinskaitė, Rūta Gai
damavičiūtė, Audronė Ziūraitytė,
Lina Navickaitė, Rimantas Janeliauskas, Rima Povilionienė, Inga
Jasinskaitė-Jankauskienė. Randame
duomenų ir apie nelietuvius auto
rius, kurių straipsniai taip pat šiame
leidinyje spausdinami. Tokių nelietu
vių autorių yra dvylika, vienas — iš
JAV, o daugiausia (3) iš Latvijos.
Knygą sudarė ir parengė Lie
tuvos kompozitorių sąjungos Mu
zikologų sekcijos pirmininkė dr.
Audronė Ziūraitytė. Išleidimą pa
rėmė Lietuvos Respublikos Kultūros
ir sporto rėmimo fondas.
Leidinys skirtas muzikologams,
menotyrininkams, besidomintiems
kūrinio fenomeno klausimais ir VI.
Jakubėno kūrybine veikla. Kas do

misi V Jakubėnu ir jo muzika, turėtų
įsigyti ir 1999 m. Jono Petronio lei
dyklos Kaune išleistą 392 puslapių
knygą — „Vladas Jakubėnas" (doku
mentai, laiškai, straipsniai, atsimini
mai, kūrybos apžvalga), kurią dar
galima gauti ir Čikagoje. (Primena
me, kad knygų „Kompozitorius,
pianistas, kritikas, publicistas, peda
gogas Vladas Jakubėnas" galima
gauti „Draugo" knygynėlyje. Kaina
17 dol., bet prie jų dar reikia pridėti
Illinois valstijos mokesčius ir per
siuntimo išlaidas.)
Vladas Jakubėnas ilgą laiką
gyveno ir dirbo Čikagoje. Čia jis ir
palaidotas. Jam mirus, buvo įsteigta
Kompozitoriaus Vlado Jakubėno var
do draugija, kurios skyrius veikia ir
Lietuvoje. Daugiausia šios draugijos,
kuriai jau per 20 metų, dėka Lietu
voje išleista nemažai knygų, gaidų ir
kt. apie kompozitoriaus ir muzikolo
go V Jakubėno kūrybą. Draugijai
pirmininkauja Edvardas Šulaitis.
Beje, šių metų pabaigoje (gruo
džio 13 d.) sueis 30 metų nuo šio
pasižymėjusio muziko mirties. Reikia
tikėtis, kad sukaktis bus deramai
paminėta.
E. Šulaitis

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Spaudos apžvalga
Pasirodė naujas žurnalo „Bridges" liepos-rugpjūčio numeris. Šio
Amerikos Lietuvių Bendruomenės
anglų kalba leidžiamo žurnalo pus
lapiuose skaitytojai vėl ras įdomių
straipsnių lietuviška tematika. Žur
nale 45-ojo jubiliejaus proga spaus
dinamas Jungtinio Amerikos pabal
tijiečių komiteto prezidento Martins
Duhms sveikinimo žodis. R i m a s
Gedeika straipsnyje „The Long Gray
Line" pristato lietuvius kadetus,
besimokančius JAV karo akademiiose .Viamp numery-e rasite eausiai
nuotraukomis iliustruotą straipsni
apie gegužes 13 d Philadelphia, PA
vykusi pavasrio koncertą ..Pakeliui į
Aštuntąją dainų šventę". Romualdas
Kriaučiūnas recenzuoja Marijonos
Venslauskaites-Boyle knygą „The
Man From Red October" apie lietu
viu kapitoną Joną Piešk}, soviet
mečiu laivu pabeeusi i Vakarus.
Šiemet sukanka \r> metu nuo bai-uuju Medininku žudymu >;a proea
liepos-rugpjūčio ..Bridges' numeryje
perspausdinamas ankstėliau skelb-
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tas Jeanne Dorr straipsnis, skirtas
šiai tragedijai atminti. Visa tai ir
dar daugiau rasite „Bridges".
Žurnalo kaina užsiprenume
ruojant JAV — 20 doleriu. Norint
gauti žurnalą kitose šalyse, prenu
meratos kaina —
• 30 dolerių
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AtA
Komp. POVILAS MIELIULIS

AtA
Prof. dr. EUGENIJUI GEDGAUDUI

Staiga mirė 2006 m. rugpjūčio 1 d., sulaukęs 84 metų
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, gyveno Brighton Parke, Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Dagni Mieliulienė, duktė Olivia-Daina
su vyru Javier Banda, anūkai Justin, Jennifer ir Anna; broliai:
dail. Juozas Mieliulis; Frankas Mieliulis su žmona Dana ir
šeima; Viktoras ir Rūta Mieliuliai; Alfonsas Mieliulis su žmona
Ingrida ir šeima; kiti giminės ir artimieji.
Budėtuvės bus Gaidas-Daimid laidojimo koplyčioje, 4330
South California Avenue sekmadienį, rugpjūčio 6 d., nuo 3 vai.
p.p. iki 9 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 7 d., Bethania ka
pinėse, 7701 South Archer Avenue, prie 79 gatvės sankryžos.
Dėl tikslesnės informacijos, prašome skambinti laidotuvių di
rektoriui.
Kviečiame visus velionio gimines ir pažįstamus kartu su
mumis atsisveikinti ir palydėti mūsų mylimą vyrą, tėvą, senelį
ir brolį į jo paskutinę kelionę.

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai VILEI ir
šeimai, netekus mylimo gyvenimo draugo ir tėvo.
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Dalia ir Algis Augūnai
Elena Damijonaitienė
Danguolė Majauskaitė
Vanda Majauskienė
Roma ir Jonas Mildažiai
Meilutė ir Petras Ruliai
Katrina ir Marius Sodoniai
Alicija ir Henrikas Soliai
Gražina ir Jonas Stankūnai
Juno Beach-Jupiter, Florida

Mieliulių šeima
Laidot. direkt. Gaidas Daimid, tel. 773-523-0440.

AtA
MONTEI SODEIKAI
AtA
MONTEI SODEIKAI
mirus, liūdime ir reiškiame nuoširdžią užuojautą
žmonai DALIAI, dukrai ANGELEI REGAN ir šeimai,
sūnui RAIMUNDUI ir šeimai, broliams LEONUI ir
RIMUI, jų šeimoms bei visiems giminėms ir artimie
siems.
Birutė Prasauskienė
Danutė ir Kenny Cline su šeima
Laima ir Tonis Balchai su šeima
Darius ir Rūta Prasauskai su šeima
Mirga ir Algis Vaitkai

mirus, žmonai DALIAI, vaikams ANGELEI ir RAI
MUNDUI, broliams LEONUI ir RIMUI bei jų
šeimoms, reiškiame gilią užuojautą ir drauge
liūdime.
Liuba ir Vanda Bichnevičiai
Silvija ir John Coyne
Nida ir Dainius Petroniai

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
AtA
RAIMUNDUI KINDERIUI
mirus, jo klasės draugai reiškia nuoširdžią užuojautą
jo žmonai LAIMAI, jų šeimai bei artimiesiems ir kar
tu liūdi.
Gediminas ir Dana Drazdžiai
Algis Praitis
Albinas ir Gražina Reškevičiai

9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

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

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
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

Omaha, Nebraska

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

AtA
ONAI SALADŽIUTEI
ČERŠKIENEI
mirus, dukrą VITĄ, jos vyrą VIKTORĄ, sūnų dr.
RAIMONDĄ ir jo žmoną ALDONĄ, brangios Motulės
netekus, nuoširdžiai užjaučiame ir paliekam maldoje
su Jumis.
Marija Vaitkienė ir dukros
Gražina ir Živilė su šeimomis

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 YV. ARCHER AVE.
CICERO 5940 VV. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE
• Rugpjūčio 12 d., šeštadienį, 1 v.
p. p. Beverly Shores., IN, Lituanikos
parke įvyks šauni priešrudeninė
gegužinė, kurią ruošia Lietuvių klu
bas. Gražiame Lituanikos parke bus
galima pasivaišinti namuose paruoš
tu maistu, atsigaivinti gaiviais gėri
mais, pažaisti įvairių žaidimų ir
pasiklausyti gyvos muzikos. Bus
loterija su įdomiais ir vertingais lai
mėjimais. Jeigu norėtumėte paau
koti įvairių daiktų loterijai, juos mie
lai priimsime gegužinės metu. Ma
loniai kviečiame visus atvykti, pa
bendrauti ir pasidžiaugti žavia gam
ta ir gražiu parku.
• J o n o Dovydėno fotografijų pa
rodos „Another Country Also Mine"
(Sugrįžimas į paliktą kraštą) atidary
mas "įvyks penktadienį, rugpjūčio 18 d.,
tarp 6 - 8 v.v., Chicago Cultural Center (www.chicagoculturalcenter.org),
kuris yra Čikagos miesto centre,
Randolph ir Michigan Avenue sank
ryžoje. Įėjimas iš Randolph gatvės, 77
East Randolph. Paroda vyks pirmo
aukšto Michigan Avenue galerijose ir
tęsis iki spalio 22 dienos. Visi kviečia
mi j atidarymą bei aplankyti parodą.
•Mieliems skaitytojams prane
šame, kad dienraščio „Draugas"
gegužinė vyks rugsėjo 17 d., sekma
dienį, o pokylis - spalio 21 d., šešta
dienį.
•Atveskite savo vaikučius į Pi
pirų ratelį. Užsiėmimai prasideda

rugsėjo 11 d. ir vyksta pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais nuo 9:30 v. r. iki
11:30 v. r., o trečiadieniais ir nuo
11:30 v. r. iki 1:30 v. p . p. Priimame
vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų. Ren
kamės Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į Elytę Reklaitytę telefo
nu 708-403-7858 (nuo 8 v. r. iki 5 v. v.).
•Rugsėjo 8-10 d., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, IL, organizuo
jamas 53-iasis Santaros-Šviesos fe
deracijos suvažiavimas. Trijų dienų
suvažiavimo metu bus galima pasi
klausyti įvairių Lietuvos ir išeivijos
mokslininkų pranešimų. Penkta
dienį pranešimus skaitys: Algis Mickūnas, Giedrius Subačius, Laimonas
Briedis, Julius Šmulkštys, Jonas Do
vydėnas. Šeštadienį bus galima pa
siklausyti Neringos Klumbytės, Dia
nos Mincytės, Daivos Litvinskaitės,
Undinės Uogintaitės, Dariaus Kuo
lio pranešimų. Vėliau vyks pokalbis
apie išeivių kultūrinį gyvenimą bei
diskusija apie lietuvių išeivių spau
dos problemas. Šeštadienio vakarą
bus rodomas Ilonos Čiapaitės vado
vaujamo teatro sambūrio „Žaltvyk
slė" K. Ostrausko dramos „Gyveno
senelis ir senelė" pastatymas. Sek
madienio rytą vyks susitikimas-pokalbis su Pilietinės visuomenės ins
tituto direktoriumi Dariumi Kuoliu.
Dėl išsamesnės informacijos prašo
me kreiptis į Marytę Paškevičienę,
tel.: 630-852-3887.

L

Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776*742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Galimos konsultacijos šeštadieniais
# Lithuanian Mercy Lift dėkoja
už aukas, kurias paskyrė padėti
LML įgyvendinti medicininius pro
jektus sergantiems ligoniams Lietu
voje. Aukojo: $100 — Kostas ir Vida
Stankus, IL; Paul P. Raymunt, CT.
$51 — Dalia R. Šaulys, IL. $25 —
John H. Waylonis, VA. $20 — Vic ir
Stella Macys, FL. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708-6366140. Tax ID #36-3810893.
lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

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

MOKESČIUS VIS TIEK
REIKĖS MOKĖTI
Šią savaitę šimtams tūkstančių
Cook apskrities (Cook County) gy
ventojų buvo išsiųstos nuosavybės
mokesčių sąskaitos, tačiau kai kur
yra sumaišytos mokėjimo termino
datos. Apskrities iždininkė Maria
Pappas praneša, kad, nepaisant tų
skirtingų datų, visi mokesčius turi
sumokėti iki š.m. rugsėjo 1 d. Ižd.
M. Pappas teigia, kad 1.7 mln. pa
siųstų sąskaitų tamsiu šriftu įrašyta
tiksli data — rugsėjo 1 d., bet apie
300,000 pralindo su „spalio 1 d." Dėl
to kaltinamas spausdintuvas. Aps
krities finansų departamentas ruošia
si net per laikraščius paskelbti, kad
gyventojai nepadarytų klaidos ir mo
kesčius sumokėtų iki rugsėjo 1-osios.
BURINIAI LAIVAI
Į Čikagą Michigan ežeru šios
savaitės ketvirtadienį, išdidžiai bal
tas bures iškėlę, atplaukė 17 seno
viškų, didžiulių burinių laivų daly
vauti vadinamojoje „Tali Ships Chi
cago 2006" programoje. Jie čia pasi
liks iki savaitės pabaigos. Tikimasi,
kad tais „aukštaūgiais" burlaiviais
susidomės ne tik čikagiečiai, bet at
vyks ir daug turistų. Laivus galima
pamatyti iš bet kurios vietos Michi
gan ežero pakrantėse. Jie primena
senoviškus piratų ir karo laivus, ka
daise plaukiojusius visais mūsų pla
netos vandenynais, atradusius nau
jus žemynus, praplėtusius žmonijos
akiratį.
STAIGA ATŠALO
VANDUO

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Cibaitis

Miesto panorama

Advokatas
Vytenis L i e t u v n i n k a s
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
GINTARAS P . Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
TeL 773-582-4500

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
# Lithuanian Mercy Lift nuošir
džiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paskirtos Lietuvos moterų krūties
vėžio ankstyvos diagnostikos tyri
mų programai. Prašome padėti Lie
tuvos moterims. $50 — Raymond J.
Dysas, D.D.S., OH. $35 — M. Karaska, VA. $25 — Ramutė ir Algir
das Česnavičius, NY; John P. Balt
rus, PA, Anthony Matulaitis, NY,
Aldona ir Frank Olis, IL. $20 —
Richard ir Regina Šlepetys, N J. $15
— August C. Bartulis, IL, Albert ir
Anna Petroski, MO. $5 — Anna
Pringle, NJ. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box, 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax
ID #36-3810893.
lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

PIKTOS MUSĖS
Siaučiant karščiams, daug Či
kagos miesto ir iš kitur atvykusių
žmonių ieško atsigaivinimo šaltose
Michigan ežero bangose. Tačiau pa
plūdimiuose juos sutinka ne tik gai
vus ežero vėjelis, bet spiečiai piktai
kandančių musių, oficialiai vadina
mų Stomoxys calcitrans. Jos labai
panašios į namines muses, bet turi
stiprius gylius ir nenumaldomą krau
jo troškulį. Šios musės gerai veisiasi,
kai oras karštas, o jų peryklos — prie
vandens, pūvančiuose pakrantės
mauruose, drėgname smėlyje. Musių
„sezonas" puola paežerės poilsiauto
jus kiekvieną vasarą, bet kaip gali
ma prie tokių bjaurasčių priprasti?
ŠIURPI AVARIJA
Čikagos priemiesčio Naperville,
IL, šeima — motina, du maži vaiku
čiai ir motinos mama, šią savaitę
žuvo šiurpioje automobilio avarijoje,
kai didžiulis sunkvežimis „Indiana
Toli Road" greitkelyje įvažiavo į jų
vairuojamą lengvąjį automobilį. Ma
šinos keleiviai buvo tuo pačiu mo
mentu užmušti, o mašina užsidegė.
Žuvo ir sunkvežimio vairuotojas.
Kelių saugumo ir susiekimo de
partamentas primena visiems vai
ruotojams, kad būtų atsargūs, ypač
vasaros metu, kai pagausėja važinė
jančių, daugelyje vietų taisomi keliai
ir tuo būdu susidaro kamščiai, kai
kurie vairuotojai už vairo praleidžia
ilgas valandas, dėl to būna pavargę
ir nepastabūs, be to, pasitaiko daug
ir neblaivių ar nelabai prityrusių
vairuotojų.
SLX FLAGS
PRAMOGŲ PARKAS

Pastarosiomis savaitėmis Mi
chigan ežero vanduo netoli Čikagos
Nors pastaruoju metu pramogų
pakrančių buvo pasiekęs net iki 76°
F šilumos. Žmonės skundėsi, kad parkų nestinga, bet visgi žmonės,
vanduo nebe gaivinantis, nes, įlipus paminėjus visokias karuseles, pasi
į ežerą, pasijunta, tarytum maudy važinėjimus ir kitus vasariškus ma
lonumus, daugelio galvon visu pirma
tųsi arbatoje...
Pasirodo, kad nereikia skųstis, šauna pavadinimas „Six Flags of
nes padėtis gali staigiai pasikeisti. America", esantis 542 N. Illinois HighTrečiadienio vakare užėjusi audra way 21, Gurnee, IL
visiškai sumaišė ežero vandenį: nuo
www.sixflags.com
pakrantės pastūmė šiltąjį, o iš gel
Parkas atidarytas nuo ankstyvo
mių į paviršių iškėlė mažiausiai pavasario iki Darbo dienos savait
20-30° F šaltesnį. Ketvirtadienio ry galio — kasdien tarp 11 vai. r. ir 7
te ežero bangų mėgėjų laukė nemaža vai. vak. Tarp kitų pasivažinėjimų,
staigmena: geliančiai šaltas vanduo pasiplaukymų ir t.t., vienas nau
(tik apie 50° F). Dabar jau skundžia jausių ir populiariausių vadinamas
masi, kad vanduo per šaltas, bet šį „Tornado", kuriuo kas valandą va
savaitgalį oro temperatūra vėl pa žiuoja apie 1,000 pramogų ieškotojų.
kils, tad ir ežero vanduo sušils.
Nors prie kasos į šią pramogą susi
daro ilgokos eilės, bet, sakoma, yra
verta palaukti, nes malonumas —
didelis. Beje, „Tornado" ne tik išvys
SKELBIMAS
to nemažą greitį ir sukimąsi, bet tai
„vandens pasivažinėjimas", todėl
• „Saulutė", Lietuvos vaikų globos pramogautojams tenka ir sušlapti.
būrelis dėkoja už aukas padėti Tačiau karštomis vasaros dienoms
našlaičiams, beglobiams ir invali niekas dėl to nesijaudina.
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje.
Paruošė R A
Aukojo: a.a. Otilijos Marchertienės
atm. Aldona Naudžiuvienė $25,
Henrikas ir Monika Kabliauskai
»
$25; a.a. Onos Čerškienės atm. Vy
99
tenis ir Vida Damušiai $50, Dan
vienintelis lietuviškas dienraštis
guolė Kviklys $50; tęsiant vaikų
už Lietuvos ribų.
metinę paramą dr. Vita Valadkienė
Vienintelis lietuviškas laikraštis,
$240, Janina Marks $240, Augusti
kuris kasdien pasiekia
nas Tijūnėlis $240, Greg Liautaud
JAV lietuvių visuomenę.
$480; studentų paramai Aldona
Ješmantienė $750; Irena Jasulaitis
www. draugas, org
$100, O. J. Treška $25. Labai ačiū.
„Saulutė" (Sunlight Orphan
Tel.
773-585-9500
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275.
Aukos nurašomos nuo mokesčių.

