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Premjerų susitikime — apie Europą ir vyną

Ukrainos Vyriausybės pastatas Kijeve.
Kijevas, rugpjūčio 10 d. (BNS)
— Ketvirtadienį Kijeve darbo pietų
susitikę Lietuvos ir Ukrainos premje
rai Gediminas Kirkilas ir Viktor Janukovič didžiausią dėmesį skyrė euroatlantinės integracijos temai. Ap
tarę politikos aktualijas premjerai

vėliau šiek tiek laiko skyrė ir pramo
gai — ragavo Krymo vynų.
G. Kirkilas yra pirmasis užsienio
premjeras, kuris susitiko su naujuoju
Ukrainos Vyriausybės vadovu V Janukovič.
Kaip pranešė Vyriausybės spau

S u ž a l o t a s choristas g r į ž o n a m o
Vilnius, rugpjūčio 11 d. (BNS)
— Per avariją Čekijos greitkelyje sun
kiai sužalotas 17-metis choristas Vla
das Nekrašas reanimacijos automobi
liu pargabentas į Lietuvą ir šiuo metu
gydomas Santariškių ligoninėje.
Tai patvirtino du mėnesius šalia
sūnaus Prahos ligoninėje praleidęs
Virginijus Nekrašas. Pasak jo, kelio
nė buvo sunki, ypač važiuojant duo
bėtais Lenkijos keliais, bet sūnus ją
ištvėrė.
Jis pažymėjo, kad čekų medikai
išgelbėjo jo sūnaus gyvybę ir dabar
lieka sustiprinti jo sveikatą. Per ava
riją V Nekrašui lūžo 5 šonkauliai, bu
vo suspaustos kepenys, perdurti
plaučiai, jaunuolis ištvėrė kelias su
dėtingas operacijas. Kiek užtruks to

lesnis jo gydymas, V Nekrašas nega
lėjo pasakyti.
Pasak V Nekrašo, sūnus ir psi
chologiškai dar nėra visiškai atsiga
vęs, kelionės* į Lietuvą metu nuolat
baiminosi reanimacijos automobilį
pralenkiančių vilkikų.
Avarija greitkelyje Praha—Pil
zenas apskrityje, įvyko birželio 13osios naktį. Berniukų ir jaunuolių
choro „Dagilėlis" 45 dalyviai su tri
mis vadovais iš Šiaulių autobusu va
žiavo į koncertinį turą Čekijoje.
Netoli Pilzeno autobusas sugedo
ir sustojo. Tuo metu į jo galą atsi
trenkė krovininis automobilis. Per
avariją nukentėjo trys nepilnamečiai,
du iš jų iš ligoninės išleisti po kelių
dienų.

dos tarnyba, susitikimo metu buvo
aptartas Ukrainos politinių partijų
susitarime pareikštas siekis inte
gruotis į Europos Sąjungą, taip pat
euroatlantinės integracijos aspektai,
Ukrainos stojimo į Pasaulio prekybos
organizaciją klausimai. Kalbėta ir
apie Lietuvos paramą įgyvendinant
šiuos tikslus.
Parama Ukrainai kelyje į euroatlantinę integraciją yra vienas iš Lie
tuvos užsienio politikos prioritetų.
Premjerai taip pat aptarė ir dvi
šalio bendradarbiavimo klausimus,
tarp jų — Lietuvos investicijų Ukrai
noje galimybes.
Premjeras G. Kirkilas pakvietė V
Janukovič atvykti vizito į Lietuvą. G.
Kirkilas mano, kad toks vizitas galė
tų įvykti šių metų pabaigoje.
Savo pirmojo vizito V Janukovič
planuoja vykti į Maskvą.
Kaip po susitikimo surengtoje
spaudos konferencijoje spaudai sakė
G. Kirkilas, Ukraina išlieka strategi
ne Lietuvos partnere. „Niekas nepa-

Pasieniečiai
sulaikė bėglius iš
Rygos kalėjimo

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (BNS)
— Lazdijų rinktinės pasieniečiai
ketvirtadienį vakare sulaikė keturis
vyrus, kurie mėgino neteisėtai perei
ti valstybės sieną į Lenkiją.
Valstybės sienos apsaugos tarny
bos (VSAT) pareigūnai netruko išsi
aiškinti sulaikytųjų tapatybes — tai
trečiadienį iš Rygos centrinio kalėji
mo pabėgusi pavojingų nusikaltėlių
ketveriukė. Jie uždaryti į areštinę.
Ketvirtadienį apie 9 valandą va
karo du VSAT Lazdijų rinktinės Spe
cialiosios paskirties būrio pareigū
nai, vykdami tarnybiniu visureigiu
„Land Rover", ties Lazdijų rajono
Galinių kaimu pastebėjo keturis įtar
tinus vyrus.
Ketveriukė taip pat pastebėjo
tarnybinį pasieniečių automobilį,
perlindo tarp ištiestų senos sovieti
nės signalizacijos laidų, perbėgo ke
lią, kuriuo vaikšto pasieniečių patru
liai, ir pasileido miško link.
Apie bėglius patruliai nedelsiant
pranešė Akmenių užkardai. Iš jos
tuoj pat išvyko rezervinė pareigūnų
grupė, į įvykio vietą buvo nusiųstos
gausesnės specialiojo pasieniečių bū
rio pajėgos. Imtasi nedelsiant „šu
kuoti" vietovę.
Prieštankinė mina
Netrukus bėgliai užklupti už
čiai tikėjosi Raudonosios armijos tan maždaug pusšimčio metrų nuo kelio,
kų prasiveržimo, todėl parengė pavieniais medžiais apaugusioje vie
tovėje. Sulaikymo metu pasieniečiai
dviem iiniiomis. trijų metru atstumu
viena nuo kitos sudėliotų minų lau įspėjo, kad pasipriešinimo atveju bus
ką. Laikui bėgant, čia sužėlė jaunuo panaudoti tarnybiniai ginklai, todėl
lynas, o dabar tai brandus miškas", reikalavimams sustoti bėgliai paklu
Nukelta į 6 psl.
— pasakojo
Nukelta į 6 psl. so iš karto.

sikeitė. Manau, kad Ukrainos pusė
irgi pripažįsta, kad Lietuva yra labai
svarbus strateginis partneris", —
pabrėžė premjeras.
Kalbėdamas apie Ukrainos eurointegracinius siekius, G. Kirkilas ci
tavo V Janukovič, kuris dvišalio su
sitikimo metu teigė, kad „iki šiol jų
politika buvo daugiau euroromantinė, o jis sieks europragmantinės".
Todėl, G. Kirkilas mano, kad
Ukrainos
Nukelta į 6 psl.

Šiame
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• Iš ateitininku veiklos.
• Studijų savaitėje —
tautiškumas ir
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•Nauja Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdyba.
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1 EUR — 3.452 LT

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
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Rastas p r i e š t a n k i n i ų minų laukas
Kaunas/Vilnius, rugpjūčio 11
d. (BNS) — Juozo Vitkaus Inžineri
jos bataliono vienuoliktąsias įkūrimo
metines minėję kariai tiesiog iš šven
tinės rikiuotės išskubėjo į Pravieniš
kių apylinkes, kur miške rastas iki
šiol pirmasis Lietuvoje žinomas
prieštankinių minų laukas.
Kaip pasakojo Inžinerijos bata
liono vadas majoras Rimantas Česlo
vas Černiauskas, apie aptiktą miną
policiją telefonu informavo anoni
mas. Į įvykio vietą prie Pravieniškių
I-osios gyvenvietės atskubėję Inži
nerijos bataliono išminuotojai aptiko
pagal visas taisykles sudėliotą 27
prieštankinių minų „T mine—42"
lauką. Buvo rr 28-oji mina, tačiau ji
seniai sprogusi.
„Panašu, kad šioje vietoje vokie-
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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

„ŠVĘSKIME KRISTŲ ŠEIMOJE"
Siaurės Amerikos ateitininku taryba paskelbė 2006-07 veiklos metų šūkį
ŠEIMYNIŠKUMAS ŠIAIS LAIKAIS
K u n . Kęstutis A . T r i m a k a s

Šeimyniškumas buvo aptartas
ateitininkų ideologo prof. Stasio Šal
kauskio kaip vienas iš ateitininkų
principų: „Ateitininkas yra įsitikinęs,
kad dvasinis lietuvių tautos atgimi
mas tegali įgyti tvirtų tradicijų ir pas
tovių pagrindų tik per krikščionišką
šeimyną, kur tėvai pasireikštų pri
gimtojo, kultūrinio ir religinio pa
šaukimo pilnumoje"
{Ateitininikų
ideologija, antras perredaguotas lei
dimas, 1954 m., 113 psl.). Sis princi
pas, kartu su kitais, buvo oficialiai
priimtas Palangos konferencijoje
1927 metais.
Sendraugių stovykloje visi šeimos nariai kartu stovyklavo. Čia jaunesnieji sto
vyklautojai: iš k: Bernardo Brazdžionio proanūkas Matas Lovett. Aliukas
Anužis, Danius Anužis, Vytautas Staniškis ir Julija Žliobaitė. Stovykla vyko
liepos 23-29 d. ALRKf stovyklavietėje Dainavoje.
Dainos Čyvtenės nuotr.

Atsišaukimas
-

2 0 0 6 m. birželio 3 d . posėdyje naujai išrinkta šiaurės Amerikos
ateitininku taryba pritarė programos komisijos pasiūlymui 2006-2007
veiklos metais kreipti ypatingą dėmesį į šeimyniškumą ir parinko šūkį:
Švęskime Kristų šeimoje!
Šiuo šūkiu n u r o d o m a veiklos sritis ("šeimoje"), puoselėtina teigiama
laikysena — krikščioniškas šeimyniškumas ("švęskime") ir tos laiky
senos Pavyzdys ir Idealas, kuris jq įkvepia bei padeda įgyvendinti
("Kristų").
Skelbdama šį šūkį, ŠAA Taryba skatina visus vienetus ir pavienius
narius tais veiklos metais puoselėti krikščioniško šeimyniškumo dvasią
šeimoje, ateitininku organizacijoje ir visuomenėje.
Tikimės, kad kiekviena sąjunga, kiekvienas vienetas, atskiri nariai,
o ypač - vadovai parodys kūrybingą iniciatyvą šį šūkį tinkamai pri
taikyti gyvenimui ir veiklai.
ŠAAT programos komisijos nariai pasiskirstė veiklos sritimis pagal
jy pačiu parodytą iniciatyvą. Šūkio įgyvendinimui iniciatyvą parodė d u
komisijos nariai. Kun. Kęstutis Trimakas rekomendavo šeimyniškumą,
kaip šiais laikais labai svarbu, bet jau ilgai nesvarstytą ateitininku
principą; tad jis sutiko supažindinti ateitininkus su šia veiklos sritimi
(tai d a r o jis šiuo t r u m p u pranešimu ir straipsniu Šeimyniškumas šiais
laikais; 2 0 0 6 m. rugpiūčio 16 - gruodžio 6 d. jis bus Lietuvoje, bet
visada pasiekiamas e-paštu: t r i m k e s @ e a r t h l i n k . n e t . Lietuvoje jis
ieškos tinkamu knygų lietuvių kalba). Birutė Bublienė pasisiūlė tęsti šią
veiklą: ji pateiks ateitininkų vienetams savo pasiūlymus.
2 0 0 6 - 2 0 0 7 veiklos metai prasideda 2 0 0 6 m. rudens pradžia ir tę
siasi iki 2 0 0 7 m. vasaros pabaigos.
Kiti d u ŠAAT programos komisijos nariai, ses. Margarita Bareikaitė
ir Algis Norvilas, veiks kitose, savo pasirinktose srityse.
ŠAAT ir jos programos komisijos vardu
Kun. Kęstutis A . Trimakas

Sendraugiai atsiliepkite!
Ieškomi kandidatai naujai CV
Siaurės Amerikos ateitininkų
taryba ketina šj rudenį pravesti Sen
draugių Centro valdybos rinkimus.
Norintys kandidatuoti ar kitus pa
siūlyti (gavus kandidato sutikimą)
yra prašomi kandidatų pavardes su
trumpa ateitininkiškos veiklos bio
grafija pateikti iki rugsėjo 15 d.
Loretai Grybauskienei 72 Šilo Ridge
Rd. Orland Park, IL 60467 USA ei.
paštas: Vlasr@aol.com Fakso nr.:
7O-403-2556.

Keliaujantiems į
Ateitininkų kongresą
rugpjūčio 18-20 d. Panevėžyje

• Kongreso tinklavietė http^/lietuvosateitis.org Čia rasite visą rei
kiamą informaciją, taip pat naujų
įstatų projektą su komentarais.
• Nežinote kaip patekti į Panevėžį iš
Vilniaus? Kreipkitės į Rozvitą Va
reikienę, kuri rūpinasi svečių pri
ėmimu. Su ja galima susisiekti ei.
paštu: rozvitafp'gmail.com arba
tol * 686 53507

Kodėl mums, ateitininkams, rei
kia atkreipti dėmesį į šeimyniškumą
ypač šiuo metu?
Seimą yra pirminė žmonijos ląs
telė, iš kurios mes, žmonės, esame ir
todėl ji kiekvienam iš mūsų padaro
pirmą didelę, dažnai visam gyveni
mui išliekančią įtaką.
Kūrėjas kviečia didelę daugumą
žmonių per santuoką į šeimą daly
vauti Jo kūryboje — perduoti žmogiš
kąją gyvybę naujajai kartai. Dauge
liui žmonių - tai pašaukimas.
Galimybės ir pavojai
Mes, vyrai ir moterys, natūraliai
esame traukiami į santuoką ir šeimą.
Mums santuoka ir šeima sudaro di
delę progą atsiskleisti patiems, o taip
pat — auginant vaikus, padaryti di
delę įtaką ir savo vaikams.
Turbūt visada buvo pavojų, bet
šie pavojai (ir iškrypimai) ypač išryš
kėjo ir jų pagausėjo šiais laikais. Plin
ta idėjos, mados ir papročiai, nukreip
ti prieš moralę, santuoką ir šeimą,
pakertantys tiek susituokusiųjų, tiek
tėvų ir jų vaikų santykius. Jaunuoliai
ir net vaikai lengvai paveikiami
aplinkoje sklindančios ir per žiniasklaidą plintančios neigiamos įtakos,
kurią tėvams sunku atsverti.
Tačiau šiais laikais yra atsiradę
ir prošvaisčių, ypač popiežiaus Jono
Pauliaus II pradėtas šviežias ir tei
giamas žvilgsnis į lytį, kuris, paveikęs
moralės teologiją ir krikščioniškąją
antropologiją, randa teigiamą atgarsį
sutuoktinių gyvenime. Humanistinė
psichologija taip pat pateikia vertas
dėmesio gaires sutuoktinių gyve
nime, o taip pat ir tėvų santykiuose
su jų vaikais. Verta su visom tom
naujom idėjom siusipažinti ir pritai
kyti savo gyvenime.
Šeimyniškumas
Šeimyniškumas apima trišakę
tikrovę: 1) moters ir vyro vaidmenis,
2) santuoką, kurią sudaro vyras ir
moteris, 3) šeimą, kurią sudaro tėvais
tapę susituokusieji ir jų vaikai.
Šeimyniškumas yra pagrindinė
savybė, bet ji nuspalvinama šeimos
narių padėtimi: būnant motina ar
tėvu, dukra ar sūnumi, seserimi ar
broliu.

„Švęskime Kristų šeimoje!"
Šiaurės Amerikos ateitininkų ta
ryba parinko šį šūkį 2006-2007
veiklos metams: „Švęskime Kristų
šeimoje!" Kaip šis šūkis atsirado?
Popiežius Jonas Paulius II savo
enciklikoje Evangelium vitae panau
dojo frazę: švęsti gyvenimą. Tarybos
posėdyje pasiūliau šį šūkį: Švęsti gy
venimą šeimoje. Buvusi ŠAAT pirmi
ninkė, patarėja naujai tarybai Nijolė
Balčiūnienė kiek pakeitė žodžius:
Švęskime Kristų šeimoje. Šis šūkis
Tarybos buvo priimtas.
Ši frazė yra įkvepianti, uždeganti
ir užkrečianti. Šis šūkis yra kaip
kvietimas. Jis yra naujas, šviežias,
iššaukiantis kūrybingai galvoti ir
pagal tai gyventi.
.•

Vėliau pateiksime kun. Kęstučio Trima
ko šeimos tema skaitytinos literatūros
sąrašą. '
-. .
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STUDIJŲ SAVAITĖJE TAUTIŠKUMAS SU
PILIETIŠKUMU PARANKIUI
EDMUNDAS SIMANAITIS
J laisvę fondo XV studijų savaitės
Lietuvoje programa numatė ilgoką
seką aktualių pranešimų. Neturint jų
tekstų būtų neatsargu polemizuoti su
autoriais, tačiau keletą bendrų pas
tabų verta paskelbti, juoba, kad
diskusijose nevisada pavykdavo jas
pareikšti. Išeivijos atstovai, apibūdin
dami Lietuvoje susiklosčiusią padėtį,
neretai lygindavo ją su Vakarų bei
JAV demokratijos patirtimi. Šalies
visuomenę varginančių negerovių
diagnostika iš principo teisinga. Ta
čiau išvados ir pasiūlymai kaip taisyti
padėtį įgautų kiek kitokią išraišką, jei
būtų atsižvelgta į atsikūrusios vals
tybės Trečiosios Respublikos realijas.
Besikeičianti posovietinė
bendruomenė
Po nepriklausomybės atkūrimo,
buvo sėkmingai užviršuoti svar
biausieji nacionalinio saugumo stip
rinimo uždaviniai. Narystė NATO ir
Europos Sąjungoje — patikimas, tva
rumo egzaminą išlaikęs Lietuvos val
stybingumo garantas. Lietuva tapda
ma tarptautinių aljansų nare pa
tvirtino, kad su kaimynėmis valsty
bėmis neturi neišspręstų klausimų,
kurie galėtų pakenkti geriems kai
mynystės santykiams. Šie atraminiai
momentai sąmoningiems piliečiams
vienareikšmiškai byloja: Žemės gaub
lio lopinėlyje, kurį vadiname mielu
širdžiai Šventu Lietuvos vardu, tu
rime mokėti išsitekti visi ir vidaus
reikalus tvarkyti remdamiesi demok
ratinės savivaldos principais.
Atkuriamasis Seimas paskelbė
Nepriklausomybės atkūrimo aktą
1990 m. kovo 11 d. 22 vai. 44 min.
Rubikonas buvo peržengtas! Tačiau
okupacijos metų paveldas neišnyko.
Jis nyksta keisdamasis. Lietuvos
visuomenė tebėra tipiška posovietinė
visuomenė, tolydžio sveikėjanti, ta
čiau nepakankamai sparčiai. Jeigu
ekonomikoje, socialinėje, kultūros
srityse pokyčiai labai ryškūs, tai so
vietmečio „partinės" ir ūkinės no
menklatūros, tebevaldančios valsty
bę, tarpusavio ryšiai, mąstysena vie
nu akimoju neišnyko ir nepasikeitė.
Nomenklatūros vaidmuo
silpnėja lėtai
Buvusi sovietinė nomenklatūra
nepaveiki jokiai kritikai, jokiems pa
mokymams, jokiems pagraudeni
mams. Okupanto įkalta nuostata,
kad kompartija, kaip „priešakinis
darbo žmonių būrys", tėra vienintelė
visa kam ir visa kur vadovaujanti
jėga, tebegalioja, nors tuo viešai jau
nesigiriamą. Negalima nubraukti ir
buvusių „partiečių" indėlio į valsty
bingumo atkūrimą. Kremlius įsitiki
no, kad Atgimimo jokiomis propa
gandinėmis priemonėmis ir grasini
mais nepavyks užgesinti. Įprastinis
okupanto metodas brutaliu smurtu,
ginkluota jėga užgniaužti bet kokias
nepaklusnumo apraiškas, tuomet
buvo politiškai neparankus. Tokia
veika butų sugriovusi mitą apie
tuometinio SSRS prezidento Gorba
čiovo inicijuotą „perestrojką", neva
galinčią išgelbėti irstančią sovietų
imperiją. Tada buvo iškelta užduotis
kompartijai, keičiant iškabas, perimti
vadovavimą Sąjūdžiui ir veiiau Parlamente. Privalu atminti, kad tuo

aktyvaus pilietinio pakilimo metu ir
tik ką atsikūrusioje Lietuvos valsty
bėje vienintelė politinė jėga, veikusi
kaip monolitas, buvo sovietmečio no
menklatūra. Ji, nors jau gerokai
apirusi, dar vis tebeveikia „partinės"
drausmės saistoma. Nomenklatūros
niekada, nei okupacijos metais, o tuo
labiau atgavus Nepriklausomybę,
idėjiškai nevienijo pseudomokskliniai
paistalai apie „šviesų komunizmo
rytojų". Juos siejo Kremliaus emi
sarų griežta kontrolė, jau minėta
"partinė" drausmė ir kolaboravimo
patirtis.
Okupacijos trukmės veiksnys
Tai esminės svarbos lėtai besi
keičianti realija, kurią reikia suvokti
labai atsakingai. Ilgalaikis vyksmas
neretai veikia kaip cementas, kon
servuojantis sovietmečio griuvėsius
ir tai savo ruožtu lėtina pilietinės vi
suomenės raidą. Dažnai mūsų valsty
bės ekonominiai, socialiniai, kultūri
niai ir kitokie rodikliai lyginami su
Danijos ar Norvegijos analogais. Tai
sveika ir naudinga, tačiau įvertinant
okupacijos trukmės faktą. Minėtos
šalys kentė okupaciją ketverius me
tus, Lietuva pusę amžiaus. Danai,
norvegai atkūrė valstybines struk
tūras be ypatingo vargo. Lietuvoje
buvo daug kas sugriauta iki pamatų.
Tad lyginant valstybių rodiklius pri
valu pasvarstyti kokią įtaką daro
okupacijos trukmė.
Justitia ost fundamentam
regnorum
Teisingumas yra valstybių pa
matas, skelbia Romos teisė. Visi so
vietiniai teisėjai peržengė menamąją
Kovo 11-osios ribą in corpore ir tapo
nepriklausomos Lietuvos Temidės
tarnais. Nebuvo sutrukdyta net
tiems, kurie baudė tėvynainius už
antiokupacinę veiklą. Maža to, Lie
tuvos Respublikos Konstitucija su
teikė buvusiems sovietiniams teisė
jams neliečiamybės statusą. Į teismų
veiklą negali kištis jokia valstybės ar
visuomenės institucija. Konstitucijos
kūrėjai buvo humaniški - suteikė pa
sitikėjimo avansą visoms iš okupaci
jos periodo išlikusioms ir tik perva
dintoms valstybės valdymo struk
tūroms. Pasitikėjimas nebuvo patei
sintas. To ir reikėjo laukti. Teisėjų savitvarkos mechanizmas neveikė. Ne
buvo atsisakyta prosovietinės orien
tacijos teisėjų paslaugų. Temidės tar
nai šiuo atveju buvo visiškai bejėgiai.
Dar blogiau - Konstitucinis ir Aukš
čiausiasis teismai apsiausiavo grum
damiesi dėl viršenybės. Itin svarbioje
valstybės prestižui prezidento nuša
linimo byloje buvo priimti du diame
traliai priešingi verdiktai: Konsti
tucinis - kaltas! Aukščiausiasis nekaltas? Jokia kazuistine sofistika
neįmanoma to paaiškinti, tuo labiau
pateisinti, nors mėginimų būta.
Pasigendama kvalifikuoto pub
licistinio - žurnalistinio tyrimo ir
teisinės sistemos analizės panašaus
pobūdžio renginiuose. Išeivijos spe
cialistų dalykiškai kritiškas žvilgsnis
į mūsų teisinę sistemą būtų ne tik
įdomus, bet ir labai naudingas. Ne
siliaujantys Seimo skandalai, sugriu
vusi Vyriausybė, ne viešąjį interesą,
ne Lietuvos valstybės interesus gi
nantys teismų verdiKtai smuKtie pi
liečiu pasitikėnma teismo institucija

ir kėlė visuomenėje nepasitenki
nimą. Neveltui Prezidentas inicijavo
teisėtvarkos reformą. Ant teisės pa
matų statomos visos kitos valstybės
valdymo struktūros. Darbas tęsiamas.
Svetimų jėgų grėsmes
Okupanto represinių struktūrų
veikla nepriklausomoje Lietuvoje
buvo formaliai sustabdyta. Žiniasklaida skelbė, kad du tūkstančiai
kadrinių KGB karininkų nebuvo nei
apklausti, nei patraukti teismo at
sakomybėn ir, net formaliai, neatsis
kaitę visuomenei už talkininkavimą
okupantui, tapo pilnateisiais atsi
kūrusios valstybės piliečiais. Net ir
tie, kurie tiesiogiai dalyvavo lietuvių
tautos genocido operacijose. Naivu
būtų manyti, kad, jie sulindę į prie
dangos firmas, nekelia potencialios
grėsmės nacionaliniam saugumui.
Kas gali paneigti, kad ši didelė grupė
krizės atveju netaps Penktosios ko
lonos stuburu?
Vakarų Vokietijoje denacifikacijos procesas truko pora metų. Rep
resinių struktūrų darbuotojai, nacio

nalsocialistų partijos funkcionieriai
prarado teisę dirbti teisėtvarkos sis
temoje, savivaldoje, valstybės valdy
mo struktūrose, švietimo sistemoje.
Lietuvoje - pritrūkta politinės
valios imtis aktyvesnės desovietizaci
jos ir dekagebizacijos. Ji vyksta natū
raliu būdu - pramaišiui išeina į Ana
pilį laisvės kovotojai, Gulago įnamiai,
tremtiniai ir pirmosios kolaborantų
kartos. Politikai, politologai, publicis
tai, filosofai vengia išsamiau gvilden
ti šio reiškinio tolesnę raidą ir jo
įtaką visuomenės gyvenimui. Bet
Lietuva įstodama į Europos Sąjungą
atsinešė mišrią sovietų ir nacių oku
pacijos patirtį, kuri Vakarų Europai
labiau reikalinga, negu ten populiari
nama nacionalsocializmo patirtis.
Prarastos lietuviško kaimo
vertybės
Senąjį Lietuvos kaimą okupan
tas griovė ir naikino sistemingai,
atimdamas iš ūkininkų privačią nuo
savybę: žemę, gyvulius, padargus, ištremdamas darbščiausius žemdir
bius į Sibirą.
Nukelta į 5 psl.

Santaros-Šviesos 53-čio suvažiavimo programa
RUGSĖJO 8 D„ PENKTADIENIS
9 vai. ryto
•
Registracija
10 vai. ryto
• Algis Mickūnas „Dabarties klajoklinė civilizacija"
•
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slou"

1 vai. pietūs
2 vai. popiet
• Laimonas Briedis „Vilnius Europos susikirtimų erdvėje"
• Julius Šmulkštys „Lietuvos politinė apžvalga"
Vytauto Kavolio ir Rimvydo Šilbajorio atminimų popietė
6:30 vai. vakarienė
7:30 vai.
• Jono Dovydėno nuotraukų apie lietuvius Afganistane peržiūra
RUGSĖJO 9 D., ŠEŠTADIENIS
9 vai. ryto
•
Registracija
10 vai. ryto
• Neringa Klumbytė, „Tarybinių dešrelių atgimimas"
• Diana Mincytė toliau gvildens antropologine tema
• Undinė Uogintaitė „Kosto Ostrausko dramaturgija dėstytojos žvilgsniu"
• Pokalbis apie lietuvių išeivių kultūrinį gyvenimą: Ilona Čiapaitė,
Sigita Balzekienė. Pokalbį veda Undinė Uogintaitė
• Daiva Litvinskaitė „Kūno kalba moterų kūryboje"
1 vai. pietūs
2 vai. popiet
•
Išeivių spaudos klausimais: Bronius Abrutis, Danutė Bindokienė, Vaiva Ragauskaitė, Zenonas Rekašius, Arvydas Tamulis. Pokalbį
veda Dalia Cidzikaitė
• Darius Kuolys „Lietuviai ir valstybė: nepriklausomybės metų pa
tirtis"
6:30 vai. vakarienė
7:30 vai.
•
Ilonos Čiapaitės vadovaujamo teatro sambūrio „Žaltvykslė" K.
Ostrausko dramos „Gyveno senelis ir senelė" pastatymas. Dalyvauja:
Giedrė Vaičekauskaitė, Ilona Čiapaitė, Aušra Jasaitė, Greta Germanaitė, Linas Umbrasas, Giedrė Gillespie, Antanas Steponavičius, Alvidas Jonaitis, Sandra Giedraitienė, Ramūnas Paulauskas, Danguolė
Jonaitienė.
RUGSĖJO 10 D., SEKMADIENIS
10:30 vai. ryto
• Susitikimas ir pokalbis su Darium Kuoliu.
• Santaros-Šviesos suvažiavimo uždarymas
Norintys dalyvauti suvažiavime, p r a š o m e pranešti Marijai
Paškevičienei, tel. 630-852-3887.
Programoje galimi nenumatyti pasikeitimai
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RAŠYTOJAS SEKA TĖVUKO PĖDOMIS
Po II pasaulinio karo nuo rau
donojo siaubo baisybių pasprukę,
lietuviai išsibarstė it Samuolio bitės
po visas 50 Šiaurės Amerikos valsti
jas, apsigyvendami bei dirbdami net
toliausiai — šaltoje Aliaskoje ir ža
viuose Havajuose. Jų vaikai (o dabar
j a u net ir vaikaičiai), baigę aukštuo
sius mokslus, užėmė svarbias vietas
profesūroje, didžiulėse bendrovėse,
įmonėse, fabrikuose ir kt. Daugelis
jų tylomis, nesiskardendami, labai
sumaniai reiškiasi. O mes nedaug,
arba visai nieko, apie juos težinome.
Smalsus žvilgsnis nukrypo į Petrą
Gaučį, pasireiškusį tarp amerikiečių
jauną „Creative vvriter" (kūrybinis
rašytojas). Jo senelis — rašytojas Po
vilas Gaučys pirmosios nepriklauso
mos Lietuvos konsulas Latvijoje,
Pietų Amerikoje: Argentinoje ir Bra
zilijoje, buvo veiklus visuomenės vei
kėjas. Petras maloniai sutiko po
kalbiui apie savo rašytojo darbą.
— Malonėkite atskleisti savo
pirmuosius gyvenimo įvykius.
— Gimiau 1971 m. balandžio 12
d. JAV-ose — Silver Spring, Maryland, Nijolės Leiputės ir Algimanto
Jurgio Gaučių šeimoje. Mano tėvai
yra po II pas. karo išeivių JAV vai
kai.
— Kokias mokyklas lankėte?
Ar teko mokytis lituanistinėje
mokykloje?
— O taip, kaipgi?! Ir pradėsiu,
nuo paskutiniosios. Lankiau Kris
tijono Donelaičio mokyklą Čikagoje,
vėliau lituanistinę mokyklą Lemonte, Illinois. Baigiau West High
School M a d i s n n , W i s c o n s i n .

— trasu tevuKao
r>~«»;iac
Gaučys — n a m i e davė J u m s
Lietuvių kalbos bei literatūros
pamokas. Kiek daug naudos tai
suteikė Jums ir ką išsinešėte į
gyvenimą?
— Nuo pat vaikystės su savo
seneliu Povilu skaičiau lietuviškas
knygas — nuo pirmadienio iki penk
tadienio imtinai — kol neišvykau į
Minnesota studijuoti. Dar būdamas
vaiku (ir paauglys), grįždamas iš

Petras Gaučys
mokyklos, ne visad noriai ir, prisi
pažinsiu, net kartais visai nenorėjau
praleisti visą valandą su seneliu,
skaitydamas kokią seną (o kartais
visai neįdomią) lietuvišką novelę.
Na, bet dabar, va, esu dėkingas se
neliui už jo kilnias pastangas ir tas
praleistas su juo valandas, kurios
liko atminty neišblėstančiai bran
gios! Jos pasiliko mano atminty
kaip nuostabiai vertingos! Tų pa
mokų svarbiausia vertė tai, kad atsi
menu savo senelį, atsimenu — Die
ve, gelbėk — savo gimtąją kalbą,
savo šeimos tėvynę, jos kultūrą. Ma
nau, kad senelio didelė meilė litera
tūrai, dailiajam žodžiui, kalbai,
paliko man labai gilų įspūdį — kai
šiandien, būdamas pats rašytojas,
suprantu jų nepaprastą svarbą!
— Jūsų močiutė — profesio
nalė pianistė Emilija Sėmena vičiūtė-Gaučienė — nuo pat vai
kystės mokė Jus skambinti piaTfcimi
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vėliau? O kaip gi dabar?
— Buvau toks dar mažas „pipi
ras", kai močiutė, mano pirmoji mu
zikos mokytoja, Naujų metų išva
karėse žuvo automobilio avarijoje.
Gerai prisimenu, kad reikėdavo
rankas nusiplauti, prieš pradedant
skambinti pianinu — taip ji reika
laudavo. Jos pianinas buvo nedidelis
— kuklus, bet ji elgėsi su juo ir už
laikė, lyg tai būtų Stemvay. Muzikos

niekad neapleidau. Lankydamas
gimnaziją, ėmiau privačias muzikos
— skambinti pianinu — pamokas, o
taip pat studijuojant universitete
(kas buvo daug sunkiau). Dabar
Seattle turiu namie pianiną. Tai
mano mėgiamiausias užsiėmimas!
— Kada pajutote palinkimą į
rašymą? Ar tai paveldėjote iš
senelio? Na, o ką pasirinkote
studijuoti?
— Panorau studijuoti Carleton
College (Northfield, Minnesota),
pagrindu pasirinkdamas meno isto
riją. Tačiau mokykla buvo „liberal
arts", tai reikėjo visko po truputį
studijuoti. Turėjom labai daug ra
šyti. Profesoriai norėjo, kad visi stu
dentai būtų stiprūs rašytojai. Man
tai patiko ir nebuvo sunku. Jau
aukštesnioje mokykloje buvau laik
raščio redaktorius. Rašymas man
visada „plaukte plaukdavo laisvai ir
lengvai". Studijas baigiau bakalauro
laipsniu Magna Cum laude.
— Ar iškart pasisekė gauti
darbą savo profesijoje? Ogi rea
liai kalbant, koks tas „Creative
writer" darbas? Ir kodėl pasukot
į Seattle?
— Į Seattle persikėliau, nes ten
nuvažiavo studijų draugai ir jiems
patiko. O aš pats norėjau pabandyti
apsigyventi naujame, bet ne didžiu
liame, mieste. Anais laikais Seattle
buvo įdomus miestas: daug jaunimo,
muzikos, „bohemia", kultūros, daž
nai minimas žiniose ir t.t.
Kai 1993 m. atsikrausčiau į
Seattle, nežinojau, kokio darbo
griebtis. Net svarsčiau ar nevertėtų
toliau tobulintis moksle. Miestas
patiko, bet neradau „karjeros tako".
Tuomet į Seattle atvyko studijų ko
legė ir įsidarbino „Microsoft". Ji ieš
kojo rašytojų kad padėtų jai dide
liame „Website" darbe su MSN. Tai
buvo „dot com" pradžios laikotarpis.
O žmonėms, kurie norėjo dirbti su
Internet — pranašavo daug galimy
bių. Ir tai buvo mano pirmas „freelance" (žurnalistas nepriklausąs ku
riai nors redakcijai, E.E.S.) darbas.

Buvau MSN „Website" redaktorius
ir rašytojas. Tai buvo „online" jauni
mo žurnalas apie gyvenimą, meilę,
darbą — kaip amerikiečiai sako,
„lifestyle" (gyvenimo būdas) reikalai.
Pamėgau kurti rašinius preky
bai bei garsinimui (reklamai), labai
dažnai rašau į Internet. Gavau nuo
latinį darbą Cole & Weber garsinimo
įstaigoje, kuri turėjo labai gerą ir
garsų „interactive media" skyrių.
Ten praleidau 3 metus kaip „Senior
Copywriter". Tačiau 2002 m. apsis
prendžiau sugrįžtu į „freelance", nes
norėjau dirbti su naujais klientais.
Aš irgi rašau straipsnius į mūsų sa
vaitraštį „The Stranger". Esu meno
kritikas ir rašau apie šiuolaikinį
meną Seattle galerijose. Man šis
darbas „labai prie širdies".
— Seattle yra mažas (?), bet
labai veiklus lietuvių telkinys.
Ar pasisekė su juo susipažinti
bei palaikyti ryšius?
— Gaila! Nesu susipažinęs su
Seattle lietuviais.
— Ar ten priklausote ko
kioms nors organizacijoms?
— Esu Crispin Spaeth Dance
Group direktorių tarybos pirminin
kas (Board President). Tai mažas,
bet labai garsus čia Seattle/Portland
— šiuolaikinio šokio ansamblis.
— Ar turite progos ameri
kiečiams papasakoti ar parašyti
apie Lietuvą, ją pagarsinti?
— Nedaug. Tik, ačiū Nijolei (Semėnaitei-Etzwiler, S.E.:S.), užpre
numeravusiai man JLithuanian Heritage", kurį laikau ant stalo, o jis
dažnai „sukelia kalbas apie Lietu
vą". Apsilankę draugai, pamatę tą
puikų žurnalą, pavarto jį, susidomi
ir kyla pokalbiai apie Lietuvą, jos
kultūrą, papročius, tradicijas...
Nuostabu, kaip amerikiečiams šaltibarščiai — labai įspūdingi. Vasarą
dažnai juos pagaminu ir nunešiu į
amerikiečių „dinner parties", kur
visi labai mielai jais gardžiuojasi...
— Labai ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Stasė E. Semėnienė

Amerika užsinorėjo šokti
Tie, kas ir vasarą neiškenčia
neįsijungę televizoriaus, beveik ne
išvengiamai yra tapę naujo reiškinio
aukomis — JAV mases šiuo metu
užvaldė niekuomet neregėta šokio
manija. Tai visų pirma per Fox tele
viziją transliuojamos laidos „So You
Think You Can Dance" įtaka — ši
milijonus žiūrovų pritraukianti laida,
kaip pastebi popkultūą analizuojanys
specialistai, privertė eilinius piliečius
susidomėti šokiu bei sukti galvą, kuo
skiriasi salsa, džaivas (jive), kvikstepas (ąuickstep) ar šiuolaikinis šokis
(modern dance).
Kiekvieną savaitę televizijos žiū
rovų akivaizdoje varžosi geriausi JAV
šokėjai, atrinkti dalyvauti projekte
autoritetingos tarptautinės komisi
jos. Dauguma jų šoka nuo kelerių me
tų amžiaus, tačiau skirtingo stiliaus
šokius: kas baletą, kas Lotynų Ame
rikos .šokius, kas pop šokius ir pana
šiai. Televizijos laidos tikslas — iš
rinkti patį universaliausią ir profe
sionaliausią šokėją.
Minėtoji laida sukurta kito popu
liaraus ,,realybės šou" — „American
Idol" — pagrindu, kuriame varžo
masi dėl geriausi JAV dainininko ti
tulo. Beje, pagal žiūrimumą, šokėjai

jau gerokai pralenkė dainininkus.
Įdomu, kad Čikagoje, kai minėto
sios laidos prodiuseriai dar nė nesap
navo apie uždirbsimus milijonus,
šokis pradėtas populiarinti dar origi
naliau — pačiame miesto centre
sukuriant tam skirtą sodą.
Prieš 10 metų miesto parkų bei
želdinių planuotojų iniciatyva pieti
niame Grant parko pakraštyje buvo
suprojektuotas bei įrengtas 16,5 akrų
ploto sodas pavadintas „Spirit of Music Garden". Ir ne veltui — pagrin
dinis sodo akcentas — daug seniau
čia pastatyta skulptūra „The Spirit of
Music". Tačiau iki sodo suprojektavi
mo minėtoji skulptūra stovėjo vie
niša, o aplink ją esantis parko pakraš
tys buvo praktiškai nenaudojamas.

Šokėjai ,,Spirit of Music' sode.

„Spirit of Music Garden" buvo
projektuojamas brandinant iš pirmo
žvilgsnio rizikingą idėją — vienuolika
vasaros savaičių parke organizuoti
nemokamą šokių programą, su „gy
va" muzika ir šokių pamokomis. Tam
tikslui pastatyta šiuolaikiškai atro
danti scena su tiesiai priešais ją esan
čia šokių aikštele. Pastarosios grin
dinys padarytas iš itin atsparaus eko
logiško (t.y. pagaminto iš perdirbtų
atliekų) plastiko.
Už šį projektą, po to kai jis buvo
sėkmingai įgyvendintas, jo autoriai
gavo „Illinois Landscape Contractors
Association" aukso medalį. Tačiau
geriausias apdovanojimas, pasak jo
gavėjų, yra tas, kad kiekvieną vasarą
ketvirtadieniais, penktadieniais, šeš
tadieniais bei sekmadieniais vykstan
tis renginys tapo neatsiejama miesto
vasaros festivalių dalis, kurią čikagiškiai neabejotinai pamilo. Pasiklau
syti „gyvos" muzikos, pasimokyti
naujų šokių žingsnių, vadovaujant
geriausiems Čikagos šokių mokyto
jam- kas vakarą susirenka 300-500
žmonių Jų skaičius nesumažėjo ir
Šiemet, nepaisant karščių bei didelės
Iritokhj renginiu mieste gausos.
Verta atkreipti dėmesį į tai, kad

pašokti greta jaukiama sodelyje tarp
pirmųjų Čikagos dangoraižių bei
Mičigano ežero pakrantės susirenka
labai įvairaus amžiaus šokio entu
ziastai — ir nė dvidešimties sulaukęs
jaunimas, ir vidutinio amžiaus poros,
ir šeimos su vaikais. Renginio organi
zatoriai stengiasi, kad kas vakarą
skambėtų skirtingo stiliaus muzika.
Jeigu šokiams muzika atliekama ne
„gyvai", tai stengiamasi parinkti
skirtingo temperamento bei skirtin
gus stilius mėgstančius diskžokėjus
(DJ), kad „Chicago Summer Dance"
netaptų vieną stilių ar vieną šokį po
puliarinančia nuobodybe.
Ir, grįžtant prie minėtosios tele
vizijos laidos, rugsėjo 22 d., kai šo
kiai „Spirit of Music Garden" scenoje
bus seniai pasibaigę, Rosemont
Theatre bus galima išvysti geriausius
„So You Think You Can Dance" šo
kėjus, kartu ir „realybės šou" laimė
toją. Galima nemėgti „masinių" tele
vizijos laidų, tačiau pasigrožėti šių
jaunuolių talentu bei artistiškumu iš
arti, ne televizijos ekrane — verta.
Bilietus galima įsigyti nuo rug
pjūčio 12 d. per „Ticketmaster" tinklą.
Monika Bončkutė
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STUDIJŲ SAVAITĖJE TAUTIŠKUMAS SU
PILIETIŠKUMU PARANKIUI
Atkelta iš 3 psl.
Kaimas nuo seno buvo lietuvybės
šaknų ir tautinės savivokos puoselė
tojas. Doro darbo samprata ir visuo
menės moralė plaukė iš privačios nuo
savybės statuso, papročių teisės ir rė
mėsi iš kartos j kartą perduodamomis
dorovinėmis vertybėmis. Kaimiečiai,
prievarta suvaryti j kolūkius, kuriuos
griežtai kontroliavo „partijos" rajkomai, palaipsniui prarado asmeninės
atsakomybės už savo darbą sąvoką.
Rašant arba kalbant apie kaimą šio
okupacijos relikto vaidmuo neturėtų
būti apeinamas tylomis.
Netikras „mesijo - gelbėtojo"
poreikis
Sumaišties organizavimas Lietu
voje ir jos palaikymas, bei intensyvi
nimas reikiamu metu, atrodo, yra
nuolatinis svetimų spectarnybų rū
pestis. Tenka pripažinti, kad šis ar
domasis darbas suplanuojamas ne
blogai, pradedamas netgi sėkmingai,
bet užviršuoti jo nacionaline katas
trofa dar vis nepavyksta. Gležnutė
mūsų demokratija dar negeba gintis
nuo provokacijų. Neverta kartoti
paksogeito pamokų. Kiek įdomesnis
„gelbėtojo - mesijo" efektas, kuris
brandžioje pilietinėje visuomenėje
absoliučiai neįmanomas. Mūsų kraš
te porą kartų buvo žaidžiama ant
prarajos krašto. Nesunku nuspėti,
kuo tai galėjo baigtis. Scenarijai buvo
lyg ir neblogai sudėlioti, bet vykdyto
jai jiems skirto vaidmens ištempti
iki galo nepajėgė. Įžūli demagogija,
primestų tariamos demokratijos
štampų kartojimas, papirkinėjimas
rinkėjų alumi, saldainiais, smulkiais
niekučiais, artimiausių parankinių
„ištikimybės" užtvirtinimas (origina
lo kalba - zakreplenije, rus.) sumo
mis, kurios baigiasi nemažiau kaip
penkiais nuliais, praranda paveiku

mą, jei akcija užsitęsia ir galiausiai
žlunga. Tada atsiskleidžia tikrieji
provokacijos tikslai ir stebėtinai pa
prasti „masių" valdymo metodai.
Vargu ar reikia abejoti, kad naujų
„gelbėtojų-mesijų" būtinai rasis arti
miausioje ateityje. Tuo yra kam rū
pintis. Tinkamu laiku jie bus išs
tumti į sceną. Šis posovietinei visuo
menei būdingas reiškinys prašosi
įžvalgios publicisto plunksnos.
Turčių moralinė (ne tik!) skola
visuomenei
Laisvos rinkos pranašumai, lygi
nant su komandine sovietine eko
nomika, nepriklausomybės sąlygomis
žadėjo gausų nuvorišų derlių. Po
sovietinėje visuomenėje staigiai lobstančių turčių sluoksnis formavosi iš
sovietinės nomenklatūros. Nė vienas
sugrįžėlis iš Gulago katorgos ar Si
biro tremties netapo fabriko savi
ninku ar dvarininku kolūkio žemėse.
Kompartijos CK valia valdžiusieji val
stybines įmones tapo jų savininkais,
o kolūkių pirmininkai - užvaldė že
mės plotus. Kuriant piliečių bendruo
menę nagrinėtinas šio sluoksnio vaid
muo, būtent, kaip jie grąžina morali
nę (o gal ir turto?) skolą bendruome
nei, kurios turto dalį jie pasisavino ar
kitaip įsigijo. Ką remia, kam padeda?
Mokyklai, vaikų darželiui, Sibiro
tremtiniams?..Tokiu atveju tikriau
siai iškiltų tikrų, veiksmingų, ne iš
sovietmečio paveldėtų profesinių są
jungų poreikio problema. Ypač pagei
dautini Lietuvos patirties palygini
mai su Vakarų šalių praktika.
Nesiryžtama užsimauti
etikos apynasrį
Ypač reikalinga skleisti Vakarų
pasaulio patirtį profesinės etikos sri
tyje. Mat, įstatymai bei kiti teisės

aktai negali aprėpti valstybės parei
gūno, tarnautojo ir piliečių santykių
visumos. Vakarų demokratinių šalių
ir Lietuvos patirties palyginimas
tiesiog būtinas visais atžvilgiais: tei
siniu, moraliniu ir etikos. Soviet
mečio palikimo įtaka šioje srityje
ypač ženkli. Kai valstybės instituci
jos vadovas pasiskiria sau penkiolika
kartų didesnę, nei eiliniam tarnauto
jui atseikėtą premiją, kai nuvorišų
statybos draustiniuose tampa įpras
tiniu reikalu, kai Seimo narys
akiplėšiškai apmelavęs kolegą neturi
drąsos atsiprašyti, nekalbant apie
valdininkų išradingumą korupcijos
brūzgynuose, tai peršasi išvada ne tik
apie etikos kodeksų reikalingumą,
bet ir apie jų įgyvendinimo keblu
mus.
Ats. gen. J.Kronkaitis savo pra
nešime „Lietuvos dabartinė padėtis
ir perspektyva" šiai temai skyrė daug
dėmesio. Sudomino medžioklės įsta
tymas, kuris suteikia elitiniams me
džiotojams teisę medžioti privačiuose
miškuose, neatsiklausus savininkų
leidimo, o miško savininkams savame
miške medžioti...draudžiama. Taigi
ir Nepriklausomybės sąlygomis tebepuoselėjama sovietmečio nomenkla
tūros susikurta privilegija?
Seimas svarstė politikų etikos
reikalus. Pasiūlyta patiems poli
tikams rūpintis etikos reikalais. Jie
patys spręs apie savo kolegų nusižen
gimus etikai. Tai menkina Kodekso
veiksmingumą. Pabijota įsileisti į
komisiją visuomenės atstovus, kurie
vertintų ir spręstų renkamų tautos
atstovų nusižengimus etikai. Aki
vaizdu, kad vien iš politikų sudaryta
komisija gali pristigti principingumo,
vertindama kolegų prasižengimus, o
ypač interesų konflikto atvejais.
Tikriausiai DUS apsmu^K* ^m..i~
pabarimu ar pagraudenimu klupte
lėjusiam kolegai. Jei teisinių ar
finansinių poveikio priemonių nebus
numatyta, tai tokio etikos kodekso
veiksmingumas bus atvirkščias. Jis,
užuot stabdęs pareigūnų pražangas,

ŽMONES IR ZVERYS
ALEKSAS VITKUS
Slr. 19

Victoria Falls Safari Lodge.

V

ictoria Falls Safari Lodge, kur mes praleisime
tris naktis (deja, tai tik dvi dienos), yra pačia
me viduryje Zambezi valstybinio parko, tik apie dvi
mylias nuo majestotiškų Victoria krioklių. Visi
kambariai čia turi balkoną, iš kurio, kiek užmato
akis, galima stebėti aplinkinius nesibaigiančius
tankius miškus. Retkarčiais matyti medžiais nea
paugę aikštelės, ar maži ežeriukai, kur galima ma
tyti iš tankumynų pasirodančius žvėris. Vakare
puikus saulės, skęstančios į džiunglių tamsumą,
vaizdas.
Vakarais čia stebėjome ateinančius atsigerti
dramblius, antilopes, zebrus ir kitus žvėris, bet nei
liūto, nei leopardo neteko pamatyti. Už tai bež
džionių buvo visur pilna. Mus net perspėjo, kad
išeidami iš kambario tvirtai uždarytume duris ir
langus, nes babūnai mėgsta ten įsibrauti ir pašei
mininkauti. Pačiam prieiti prie vandens, kur gali
atslinkti bet koks žvėris, neleidžiama, nebent su
tartum būti palydėtas profesionalo ginkluoto gido.
Saulei nusileidus, nepatariama pėstiems lankytis
nei kaimyninėse kabinose. Tarp pagrindinio pasta
to ir restorano tuomet kursuoia mažiukas autobu

siukas. J3eware of animals — safety first" — skai
tome keliose perspėjimų iškabose.
Kambary visi patogumai, net ir kambario tem
peratūros nereikia reguliuoti, prieinant prie ant
sienos kabančio termostato. Tam yra „remote control", taip kaip namuose, žiūrint televizijos progra
mas. Brūkšteli mygtuką ir turi temperatūrą,
kokios nori. Pusryčiai yra įskaičiuoti į bendrą
kainą, gal todėl pusryčiai man ir buvo pats ska
niausias dienos valgis. Pasirinkimas didžiulis,
pradedant įvairiausiais vaisiais, daržovėmis, sul
timis, dribsniais, pienu, kava, duona, bandelėmis,
kiaušiniene, kelių rūšių sūriais, dešrelėmis, la
šinukais, ir baigiant bulvytėmis su nemažais jau
tienos ar kitokiais kepsniais. Kas čia buvo neįpras
ta, tai pusryčiams siūlomi „Bloody Mary" (vodka su
pomidorų sultimis) kokteiliai. Vakarienės, nors
labai geros, bet man kartais per daug egzotiškos,
ypač jei duodama pasirinkti įvairiausių jūrų gy
vūnų, ar tokių patiekalų, kaip krokodilo kepsnys,
buivolo liežuvis ar stručio kiaušinis.
Greitai apsitvarkę, skubėjome prie krioklių
autobusiuku, o paskutinius kelis šimtus metrų —
jau pėsti. Tik pradėjus eiti, pasigirdo kažkoks
ūžesys, nors tarp tankių šakotų medžių matėme tik
taką, kuriuo ėjome. Mus supo palmes, figų, ebony
(juodmedis), mahogany (raudonmedis) ir kitokie
neatpažįstami medžiai, nuo kurių, mums visai
nelauktai, krito stambūs vandens lašai, nors, atro
do, dangus buvo giedras. Prakaito lašai? Taip, jų
buvo nemažai, bet vėliau supratome, kad daugiau

jas skatins. Seimūnas ar atsakingas
valstybės tarnautojas, pažeidęs eti
kos kodekso taisykles turėtų aiškiai
patirti atsakomybės už savo poelgį
svorį iki praradimo eiti užimamas
pareigas.
Antrosios Respublikos karininkų
etikos reikalais rūpinosi karininkų
Garbės teismas, kurio nuostatus
1928 m. patvirtino Respublikos prezi
dentas A. Smetona. Teismas vado
vavosi „kariškosios garbės supra
timu, sąžinės bei moralės pajautimu
ir nuostatų taisyklėmis." Jis buvo
pavydėtinai veiksmingas. To reikėtų
pirmumo tvarka siekti visose valsty
bės valdymo ir savivaldos grandyse.
Reikia jauno lietuviško
skambesio
Politiniame spektre senoji "part
inė" nomenklatūra jau natūraliai
praranda vienvaldystę. Raiškus nau
jų politinių jėgų spektras žada
pokyčių valdymo sistemoje. Daugiau
mažiau išvardytais požymiais studijų
savaitės pranešimuose buvo atsiliep
ta. Išskirtinio dėmesio verti praneši
mai: dr.K.Ambrozaičio „J LAISVĘ
fondo vaidmuo puoselėjant rezistenc
inį paveldą išeivijoje ir Lietuvoje",
ats. gen. J .Kronkaičio jau minėtas
pranešimas, ambasadoriaus C. Stan
kevičiaus „Energetikos grėsmės ir
saugumo stiprinimo uždaviniai, L.
Rugienienės „Lietuvos ir užsienio
lietuvių sanglaudos svarba naujos
emigracijos bangos akivaizdoje."
Turint omenyje tokio stambaus
renginio svarbą ugdant ir puoselėjant
pilietiškumą, apie ką savo metiniuose
pranešimuose dažnai užsimena Lie
tuvos Respublikos Prezidentas, tik
slinga būtų pavesti kelis pranešimus
r.vk<>;ti akademiniam jaunimui •«
vyresniems gimnazijų auklėtiniams
iš Lietuvos ir išeivijos. Tai būtų ne tik
kartų sąšauka, bet ir aktyvus rezis
tencijos paveldo perimamumo aktas,
jaunosios kartos atsiliepimas į visuo
menę jaudinančias aktualijas.

sia tai krioklių vandenų purslai, kabantys ore,
kurie mus vaišino kaip tikras lietus. Tai reta proga
būti sulytam, nors ir turint skėtį ar pončą, ir
džiaugtis tuo „lietum" iš giedro dangaus. Kaip vie
nas iš mūsų pasakė: „Čia medžiai lyja".
Ne taip, kaip, pvz., Niagaros kriokliai, čia viso
krioklio didybės negali pamatyti, nes kriokliai
susideda iš aštuonių pakopų, net 1,7 km bendro
ilgumo. Paeini tarp medžių ir matai tik dalį tų
krioklių. Paeini dar šiek tiek ir, kitaip medžių den
giamas, vėl pamatai kitokį vaizdą. Dar toliau, ir
tarp tankumynų pamatai vėl visai kitokį krioklių
vaizdą. Bet bendros didybės, nors ji ir yra, negali
įžvelgti, ir turi pasitenkinti stabtelėjimais, kurių
kiekvienas vis kitoks, negu prieš tai. Toli apačioje
vos buvo galima įžiūrėti elektros jėgainę.
Retkarčiais pamatydavom net ir įvairiaspalvę
vaivorykštę, kurią norėjosi įamžinti savo fotoa
paratu, nors tie medžiai vis dar „lyja". Grįžome į
viešbutį, nors ir šlapi, bet patenkinti, pamatę vieną
didžiųjų gamtos stebuklų.
Bus d a u g i a u .
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Policijos d e p a r t a m e n t a s
padėtį Kėdainiuose
Vilnius, rugpjūčio 11 d. (BNS)
— Policijos departamento Vidaus ty
rimų valdyba atliks* tarnybinį pa
tikrinimą dėl galimų darbo laiko ap
skaitos pažeidimų Kėdainių rajono
policijos komisariate.
Atlikti tarnybinj patikrinimą pa
vedė Policijos departamento darbo
grupė, kuri aiškinosi susidariusią si
tuaciją Kėdainių rajono policijos ko
misariate.
Darbo grupė buvo sudaryta, kai
šią savaitę apie 30 Kėdainių krimina
linės policijos pareigūnų dėl, jų tei
gimu, nepakenčiamų darbo sąlygų ir
psichologinės Įtampos bei vadovo aro
gancijos pareiškė paliksiantys tarny
bą ir grasino protesto akcijomis, kai
kurie teigė emigruosią iš šalies.
Kėdainių rajono policijos komi
sariato pareigūnai skundžiasi iš
kreipta darbo laiko apskaita, psicho
loginiu spaudimu.
Kai kuriuose kriminalinės polici
jos padaliniuose pareigūnams būti at
sakingiems už įvykius tenka bene kas
antrą parą. Tai reiškia, kad vienas
žmogus bet kuriuo paros metu turi
būti pasirengęs reaguoti į įvykius ir
būti pasirengęs bet kada išvykti į

įvykio vietą. Tuo tarpu pagal įstaty
mus, vienas pareigūnas negali budėti
per vieną mėnesį ilgiau kaip 96 va
landas.
Susipažinusi su situacija, įverti
nusi dokumentų duomenis ir išklau
siusi Kėdainių rajono policijos komi
sariato vadovybės bei darbuotojų pa
aiškinimus, darbo grupė pasiūlė Kė
dainių rajono policijos komisariato
atliktą tarnybinį patikrinimą įvertin
ti kaip nešališką ir nesusijusį su prof
sąjungos Kėdainių skyriaus vadovo
Sauliaus Sinickio veikla.
Kėdainių rajono policijos komisa
riato viršininką Egidijų Lapinską
įpareigoti teisės aktų nustatyta tvar
ka užtikrinti tinkamą darbo laiko ap
skaitą, tolygų darbo krūvių paskirs
tymą, ypatingą dėmesį atkreipiant į
pareigūnų, vykdančių operatyvinę
veiklą, darbo krūvius.
Priimant naujus darbuotojus ir
perkeliant dirbančius pareigūnus,
patarta orientuotis į padalinių, ku
riuose daugiausia laisvų pareigybių,
komplektavimą, glaudžiau bendra
darbiauti su profesinėmis sąjungomis
sprendžiant pareigūnų tarnybos
klausimus.

V. Adamkus vėl išrinktas jaunimui
labiausiai nusipelniusiu politiku
Vilnius, rugpjūčio 11 d. (BNS) mo ir patriotiškumo ugdymas, emi
— Prezidentui Valdui Adamkui antri gracija.
Šalies vadovas išreiškė įsitikini
metai iš eilės suteikiamas labiausiai
i«.»,~;.r~,.: —i^;^~w-;—^i^ m p t . u DOlitlko
mą, kad įaunimo nrcrnnizariios turi
vardas.
prisidėti prie dabarties ir ateities vi
Šį apdovanojimą įsteigė Lietuvos suomenės vadovų ugdymo.
,,Lietuvai reikia aktyvių ir veik
jaunimo organizacijų taryba (LiJOT),
kurios atstovus penktadienį priėmė lių žmonių, kurie padėtų suformuoti
V Adamkus. Sis pokalbis vyko Tarp vertybinius pagrindus, galėtų kurti ir
ginti bendražmogiškus demokratinės
tautinės jaunimo dienos išvakarėse.
LiJOT asamblėjoje praėjusių me visuomenės idealus", — pabrėžė V
tų gruodžio mėnesį jaunimo organi Adamkus
zacijų atstovai V Adamkų išrinko me
Jis sakė tikįs, kad jaunimo orga
tų politiku iš keturių LiJOT narių nizacijose subrendęs aktyvus ir kri
pasiūlytų nominantų. Analogiškas tiškai mąstantis jaunimas garantuos
apdovanojimas prezidentui buvo valstybės pilietinę brandą.
įteiktas ir pernai.
V Adamkus taip pat pasveikino
Kaip po susitikimo sakė prezi jaunimo organizacijų inicijuotą akciją
dento atstovė spaudai, prezidento ir „Misija — Sibiras", kurios metu jau
jaunimo atstovų susitikime buvo kal nimas lankė lietuvių tremties vietas
bėta apie dabartinę politinę situaciją bei tvarkė tremtinių kapus.
Lietuvoje, mažumos Vyriausybę bei
Kaip po susitikimo sakė Lietuvos
prezidento vaidmenį naujoje politinė jaunimo organizacijų tarybos prezi
je realybėje. Taip pat aptartas jauni dentas Miroslavas Monkevičius, po
mo dalyvavimas visuomenės politi kalbio su V Adamkumi metu ypatin
niuose procesuose bei politinių parti gas dėmesys buvo skiriamas jaunimo
jų veikloje.
dalyvavimo šalies politiniame gyveni
Pasak atstovės spaudai, prezi me, jaunimo pilietiškumo ir patriotiš
dentas pažymėjo, kad jaunimo orga kumo bei vertybinių nuostatų ugdy
nizacijos turėtų garsiau reikšti savo mo klausimams.
nuomonę svarstant tokias svarbias
Visais šiais klausimais preziden
problemas, kaip jaunimo pilietišku to ir jaunimo nuomonės sutapo.

* Prancūzijoje v y k s t a n č i ų
tradicinių „Route d e F r a n c e Fem i n i n e " d a u g i a d i e n i ų dvirati
ninkių lenktynių penktąjį etapą
laimėjo „Safi-Pasta Žara Manhattan"
komandos narė Diana Žiliūtė. 125 km
distanciją ketvirtadienį D. Žiliūtė nu
važiavo per 3 valandas 29 minutes 40
sekundžių ir finiše aplenkė vokietę
Judith y\rndt bei rusę Svetlana Bubenkova. Taip pat kartu su pa
grindine grupe finišavusi Edita Pu
činskaitė („Nobili Rubinetterie Menikini Cogeas") užėmė 14-ą vietą, o
beveik šešias minutes atsilikusi Zita
Urbonaitė („,Safi-Pasta Žara Man
hattan") ketvirtadienį buvo 38-ta.

* Lietuvos rinktinė pergalin
gai pradėjo Europos j a u n u č i ų
(iki 16 metų) krepšinio čempio
natą Ispanijoje. C grupės rungtynėse
jaunieji Lietuvos krepšininkai 94:73
sutriuškino bendraamžius iš Kroati
jos. Rezultatyviausiai nugalėtojų gre
tose rungtyniavo Gediminas Orelikas, pelnęs 22 taškus.
* Antroji Europos lengvosios
atletikos čempionato dešimtkovės varžybų diena nesėkmingai
prasidėjo Dariui Draudvilai. Šešto
joje rungtyje — 110 m barjerinio bė
gimo distancijoje — Lietuvos atletas
užkliuvo už antro barjero :r parkrito
b*.-! n»'baiur>' distar.cnos

je — dėmesys emigracijai

Prezidentas Valdas Adamkus (k) priėmė PLB valdybos pirmininkę Reginą Narušienę ir atstovą Lietuvoje Gabrielių Žemkalnį.
Linos Petrauskienės (ELTA; nuotr.
Vilnius, rugpjūčio 11 d. (BNS)
— Prezidentas Valdas Adamkus su
naująja Pasaulio lietuvių bendruo
menės (PLB) vadove Regina Narušiene aptarė problemas, su kuriomis
susiduria svetur gyvenantys Lietuvos
piliečiai, svarstė, kaip išsaugoti lietu
vybę tarp emigrantų.
Susitikime taip p a t dalyvavo
ankstesnis PLB pirmininkas Gabrie
lius Žemkalnis, kuris ir toliau bus
bendruomenės atstovas Lietuvoje.
Kaip po penktadienį vykusio su
sitikimo sakė R. Narušienė, užsienio
lietuviai pageidautų ,„būti labiau da
lis Lietuvos".
„Mes norime, kad mus įtrauktų į
Lietuvos programas, Lietuvos šven
tes. Ateina šventės, mes nenorime jų
švęsti atskirai", — pabrėžė R. Naru
šienė.
Ji taip p a t akcentavo, kad glau
desnius ryšius su išeivija turėtų pa
laikyti ir prie Vyriausybės veikiantis

Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas. ,,Dabar nėra pakankamai
stiprūs ryšiai", — sakė naujoji PLB
vadovė.
Jos teigimu, užsienyje gyvenan
čių lietuvių atstovai turėtų dalyvauti
Lietuvoje vykstančių planų, progra
mų dėl emigracijos rengime, kituose
projektuose.
Naujoji PLB vadovybė buvo ren
kama šios savaitės pradžioje Vilniuje
vykusio dvyliktojo Seimo metu. Pa
saulio lietuvių bendruomenę sudaro
atskirų kraštų bei valstybių bendruo
menės.
Pasaulio lietuvių bendruomenės
Seimas šaukiamas kas treji metai.
Per šešiolika Lietuvos nepriklau
somybės metų iš šalies emigravo
404,000 žmonių.
Šie skaičiai gali būti ir didesni,
nes tik kas antras—trečias emigran
tas deklaruoja savo išvykimą iš Lie
tuvos.

Rastas prieštankinių minų laukas
Atkelta i š 1 p s l .
majoras R. Č. Černiauskas.
Jo teigimu, smėlingoje žemėje
minos puikiai išliko, jos labai pavojin
gos, todėl bus naikinamos vietoje.
Kiekvienoje minoje yra po 9—10 kilo
gramų sprogstamosios medžiagos
trotilo užtaisas.
„Visas 27 minas sprogdinsime
vienu metu, kad po vieno sprogimo
jos nebūtų išblaškytos", — sakė bata
liono vadas.

Minos bus naikinamos šeštadie
nį, išminuotojams pasitelkus ugnia
gesių pajėgas, kad pavyktų laiku už
gesinti galimą gaisrą po sprogimų.
Nors rastieji sprogmenys yra pir
masis aptiktas ištisinis minų laukas,
Lietuvoje gausu teritorijų, kur daug
nuo Antrojo pasaulinio karo išlikusių
pavojingų objektų.
Lietuvos savivaldybės deklaravo
maždaug 24,000 hektarų plotą, kuris
galimai užterštas srogmenimis.

Pasieniečiai sulaikė bėglius iš Rygos kalėjimo
A t k e l t a iš 1 p s l .
Trys iš keturių sulaikytųjų pa
sieniečiams negalėjo pateikti jokių
asmens tapatybę liudijančių doku
mentų, ketvirtasis turėjo 25 metų
Latvijos piliečiui išduotą pasą. Su
laikytieji buvo nuvežti apklausti j
Akmenių užkardą.
Čia ir paaiškėjo, kad įtartinoji
ketveriukė y r a trečiadienio naktį iš
Rygos centrinio kalėjimo pabėgę pa

vojingi nusikaltėliai.
Jie uždaryti į policijos areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
bandymo neteisėtai pereiti valstybės
sieną.
Lazdijų pasieniečiai kartu su ko
legomis iš Šiaulių rinktinės aiškina
si, kaip bėgliai pateko į Lietuvą. Laz
dijų rajono apylinkės teismas penkta
dienį sulaikytiesiems skyrė 2 mėne
sių suėmimo sankcijas.

Premjerų susitikime — apie Europą ir vyną
A t k e l t a iš 1 p s l .
kur Lietuvos delegacijai buvo sureng
politika dėl narystės ES keistis ne ta Krymo vynų degustacija.
turėtų, ji gali tapti dar konkretesnė
Kaip sakė vynus gaminančios
nei iki šiol.
bendrovės ,,Masandra" atstovas, de
Kelias valandas Kijeve viešėjęs gustacijai buvo pasirinkti desertiniai
premjeras Gediminas Kirkilas ne tik vynai.
susitiko su kolega iš Ukrainos, bet ir
Lietuvos premjerui buvo pasiūly
degustavo Krymo desertinius vynus, ta paragauti balto ir raudono vyno,
tarp kurių — pagaminti ir paties G. pagaminto prieš trejus metus ir 1951
Kirkilo gimimo metais.
metais. Būtent tais metais yra gimęs
Po susitikimo su Ukrainos prem G. Kirkilas. Pastarasis prisipažino
jero G. Krikilas buvo pakviestas į pirma karta ragaujantis tokio seno
miesto pakrastvi" esanti restoraną. vvr.o
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Izraelio premjeras susidūrė
su neigiama reakcija tėvynėje
J e r u z a l ė , rugpjūčio 11 d.
(„Reuters'VBNS) — Izraelio premje
ras Ehud Olmert penktadienį susi
dūrė su neigiama reakcija dėl Jung
tinių Tautų (JT) pasiūlymo nutrauk
ti karą Libane — armijos karininkai
nepatenkinti tuo, kad yra varžomi, o
dešinieji ragina surengti naujus rin
kimus.
„Olmert turi trauktis", — skelbė
antraštė Izraelio kairiosios pakraipos
laikraštyje „Haaretz".
Visuomenės apklausos, atliktos
prieš tai, kai buvo paskelbtos Saugu
mo Tarybos rezoliucijos projekto de
talės, rodo, kad Izraelio visuomenė
nebe taip remia E. Olmert, kuriam
trūksta tokios karinės patirties, ko
kią turėjo daugelis jo pirmtakų.
Dešiniosios pakraipos opozicinės
partijos „Likud" veikėjai minėtą re
zoliuciją pavadino „Hezbollah" per
gale. „Stengsimės nuversti vyriausy
bę", — sakė šiai partijai priklausantis
Silvan Shalom.
„Likud" narys Yuval Steinitz sa
kė: „Raginu Izraelio vyriausybę atsi
statydinti ir surengti naujus rinki
mus".
Tuo tarpu kai kurie Izraelio pa
jėgų vadai teigia, kad nereikėtų ati
dėti sausumos puolimo išplėtimo, ku
rį E. Olmert ir jo saugumo kabinetas
sankcionavo trečiadieni.
Jie kaltino E. Olmert tuo, jog jis
atima iš armijos progą įgyti persvarą,

kad būtų galima užsitikrinti Izraeliui
palankesnes ugnies nutraukimo sąly
gas.
Karininkai sakė, kad prie Libano
sienos sutelkti Izraelio kariai dabar
yra „lengvas taikinys", o Izraelio po
litiniai vadovai laukė derybų Jungti
nėse Tautose pabaigos. „Mums reikia
tęsti karinę operaciją", — sakė vienas
karininkas, kuris nenorėjo, kad būtų
skelbiama jo pavardė.
Kitas karininkas laikraščiui „Ha
aretz" sakė, kad „Hezbollah" vado
vas Sayyed Hassan Nasrallah „toliau
juoksis iš mūsų ir galiausiai bus dar
vienas karas".
Izraelio teisingumo m i n i s t r a s
Haim Ramon kalbėdamas per Izrae
lio radiją paprieštaravo: „Tikslas nė
ra karas dėl paties karo. Yra diploma
tinių tikslų, kuriuos nustatė saugu
mo kabinetas ir vyriausybė".
Naujausiame pasiūlyme ragina
ma sustiprinti dabartines J T taikos
palaikymo pajėgas Libane UNIFIL,
papildant jas prancūzų ir kitų valsty
bių kariais, nors Beirutas atmeta siū
lomą mandatą, pagal kurį būtų leista
naudoti jėgą ne vien savigynai.
Viena visuomenės apklausa, ku
rios rezultatus penktadienį paskelbė
„Haaretz", rodo, kad tik 48 proc.
izraeliečių yra patenkinti E. Olmert
darbu. Karo pradžioje taip manančių
izraeliečių buvo daugiau kaip 75 pro
centai.

Lėktuvai būtų susprogdinti po kelių dienų
Londonas, rugpjūčio 11 d.
(„Reuters/BNS) — Didžiojoje Brita
nijoje sulaikyti Įtariami mirtininkai
vos po kelių dienų turėjo vienu metu
susprogdinti per Atlantą skrendan
čius lėktuvus, mano pareigūnai, ats
kleidę šį sąmokslą įvykdyti „neįsi
vaizduojamo masto masinę žmogžu
dystę".
Britų policija areštavo 24 žmo
nes, įtariamus dalyvavus sąmoksle
įnešti į lėktuvus bombas, kurios atro
dytų kaip gėrimai. Po to, kai ketvirta
dienį buvo atšaukta daugybė skry
džių, penktadienį oro uostuose tebė
gai iojo naujos griežtos saugumo prie
monės.
Sprogdintojai „po poros dienų"
turėjo atlikti bandymą, o „po kelių
dienų" — įvykdyti išpuolius, sakė vie
nas JAV žvalgybos pareigūnas, nesu
tikęs, kad būtų skelbiama jo pavardė.
„Buvo planuojama daug mirti
ninkų sprogdinimų lėktuvuose, būti
nai tuo pačiu laiku", — sakė JAV teri
torinio saugumo sekretorius Michael
Chertoff. kuris pridūrė, kad su šiuo
sąmokslu gali būti susijusi „ai Qaeda", tačiau kol kas dar per anksti da
ryti išvadas.
JAV prezidentas George W. Bush
sakė, jog šis planas akivaizdžiai pri
mena, kad šalis „kariauja su islamistų fašistais".
įtariamas sąmokslas privertė
nuogąstauti, kad gali būti įvykdyti iš
puoliai, primenantys 2001 metų rug
sėjo 11-osios atakas JAV, per kurias
žuvo maždaug 3,000 žmonių. Są
mokslas buvo atskleistas praėjus me
tams ir mėnesiui po keturių Didžio

sios savižudiškų išpuolių Londono
traukiniuose ir autobuse, per kuriuos
žuvo 52 žmonės.
JAV pareigūnai sako, kad galėjo
būti planuojama susprogdinti iki 10
lėktuvų. Iš Britanijos į Ameriką
skraidančiuose lėktuvuose paprastai
būna daugiau kaip 300 žmonių, todėl
aukų galėjo būti tūkstančiai.
Britų vidaus reikalų sekretorius
John Reid sakė, jog policija yra įsiti
kinusi, kad sulaikė visas pagrindines
sąmokslo figūras, bet JAV televizija
ABC citavo amerikiečių pareigūnus,
kurie sakė, kad penki įtariamieji dar
yra laisvėje. Įtariamųjų pavardės ne
buvo nurodytos.
Britų policija beveik neskelbia
duomenų apie areštuotus asmenis,
bet JAV teritorinio saugumo departa
mentas nurodė, kad visi jie yra Di
džiosios Britanijos piliečiai.
Vienintelis oficialiai įvardintas
įtariamasis — Ibrahim Savant. Jis tu
rėjo nuolatinį darbą ir, kaip didžioji
dauguma britų, mėgo futbolą, sakė jo
kaimynai.
Etniškai mišriame Rytų Londono
priemiestyje 25 metų jaunuolio drau
gai ir kaimynai teigė, kad I. Savant
yra gerai žinomas.
„Mes kartu augome. Jis buvo
normalus, eilinis vaikinas". — teigė
Assad, atsisakęs pasakyti savo pa
vardę.
Keturi musulmonai britai, kurie
praėjusių metų liepa per išpuolius
Londono transporto tinkle nužudė 52
žmones, taip pat gyveno [prastai ir
niekuo neišsiskyrė. Vienas iš jų mėgo
knketa. K; t a.-- buvo kiaso asistentą.-.

EUROPA
MADRIDAS
Galisijoje, Ispanijos šiaurės va
karuose, penktadienį toliau siautė
daugiau kaip 100 gaisrų, o policija
paskelbė suėmusi daugiau įtariamų
padegėjų, pranešė regiono valdžia.
Tuo tarpu Katalonijoje, šalies šiaurės
rytuose, apsivertus traktoriui žuvo
ūkininkas, kuris padėjo slopinti gais
rą. Šią vasarą tai jau ketvirta su gais
rais siejama mirtis Iberijos pusiasaly
je. Iš viso jau areštuota 18 žmonių,
kurie, kaip įtariama, sukėlė daugu
mą pastarosios savaitės gaisrų. Padeginėtojų motyvai kol kas neaiškūs.
TALINAS
Keturios estų parlamentinės
partijos ketvirtadienį savo bendru
kandidate į šalies prezidento postą
pasirinko parlamento pirmininko pa
vaduotoją E ne Ergma, šiuo netikėtu
sprendimu siekdamos sutrukdyti
perrinkti valstybės vadovą Arnold
Ruutel. Jei E. Ergma, kuri palyginti
neseniai atėjo į politiką, laimės prezi
dento rinkimus, kurių pirmasis ratas
įvyks rugpjūčio 28 dieną, ji taps pir
mąja moterimi šios Baltijos valstybės
vadovo poste. Jei E. Ergma balsuo
jant parlamente nesulauks reikiamos
paramos, partijos antrajame rate
iškels buvusio užsienio reikalų mi
nistro T. H. Ilves kandidatūrą.

Estijos studentė Aminat Machmudova, pagrobta Dagestane, verčia
ma ištekėti už pagrobėjo, praneša Es
tijos laikraštis „Eesti Paevaleht".
Teigiama, kad Aminat pagrobė Machačkalos miesto mero pavaduotojo
sūnūs. Machačkalos teisėsaugos ins
titucijos neskuba ieškoti merginos,
nes mano, kad tai — „nuotakos pa
grobimas", kuris nelaikomas nusi
kaltimu. „Jie net turi įstatymą, kad
j jeigu po pagrobimo įvyksta vedybos,
reikia nusiraminti ir susitaikyti su
padėtimi. Aš aiškinu, kad dukra
užaugo Estijoje ir negalės su tuo susi
taikyti", — žurnalistams pasakojo
pagrobtosios studentės tėvas, gyve
nantis Estijoje.

VARŠUVA
Dauguma lenkų nepritaria pla
n a m s įkurti Lenkijoje JAV priešraketinę bazę, rodo „Rzeczpospolita"
apklausa, kurios rezultatai paskelbti
ketvirtadienį. Priešraketinės gyny
bos sistemos nenori ir šalies politikai,
rašo laikraštis ir priduria, kad lenkai
šio skydo nenori nepaisydami finan
sinės naudos, kurią atneštų tokia ba
zė. Amerikiečių priešraketinei bazei
Lenkijoje nepritaria 6 3 proc. ap
klaustųjų, o 23 proc. ją remia. Tarp
projekto šalininkų yra nemažai pasi
turinčių, gerai išsilavinusių jaunų ar
vidutinio amžiaus vyrų.
TBILISI
Gruzijos prezidentas Michail
Saakašvili ketina kariniais tikslais
mobilizuoti 100,000 šalies piliečių.
„Aš daviau nurodymą gynybos mi
nistrui, kad po kelių mėnesių Gruzija
galėtų, jeigu reikės, mobilizuoti
100,000 piliečių", — sakė M. Saakaš
vili atsargos karių stovykloje, kur jis
dalyvauja 10 dienų kariniuose moky
muose. Pasak Gruzijos vadovo, mobi
lizuoti tiek karių „būtina ne tam,
kad mes pradėtume karą, o tam, kad
kas nors nepradėtų karo prieš mus".

JAV
JUNGTINĖS TAUTOS
JAV ir Prancūzija penktadienį
priartėjo prie susitarimo dėl Jung
tinių Tautų (JT) rezoliucijos, kuria
būtų siekiama sustabdyti kraujo lie
jimą Libane ir Izraelyje, bet dėl kovo
jančiųjų pusių prieštaravimų galimas
ir naujas atidėjimas. Ketvirtadienį
derybininkai manė, kad įvyko persi
laužimas, bet susitarimas vėl nutolo
Beirutui atmetus siūlymą dislokuoti
papildomas JT pajėgas pagal J T
chartijos 7-ąjį skyrių, kuriuo leidžia
ma naudoti ir jėgą, ne tik gintis.

AZIJA
BEIJING
Kinijoje per galingą taifūną žuvo
mažiausiai 83 žmonės, tarp jų dešim
tys kaimo gyventojų, kurie slėpėsi be
toniniame pastate, kuris sugriuvo.
Galingiausias per pastaruosius 40
metų taifūnas „Saomai" rytinę Kini
jos apygardą užgriuvo ketvirtadienį.
Daug nespėjusių evakuotis žmonių
slepiasi mokyklose ir fabrikuose.

Krovimu gabenimas
laivu i visas oasaulio šalis.
Krovniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis

r

Air Frelght
"^Automobiliu Dirkimas be
jsiirtimas < vsas pasaito ša is
Kroviniu oer/ežimas
visoje Amerikoje.

Sniall Packaaes

Trucking

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje.
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje
8801 78th Ave Bridgeview, 1L 60455 UI. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
UI. 1 800-775-7363
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D R A U D I M O PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS
Drake
Did
lt Again!
5 S Prospect. Clarendon
Hilis. Illinois 60514

F:
Office
630-325-2800
Mobile
630-745-7593
FčLX

630-325-7010

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

3Sm

Accent
Homefinders

GnMfc
2

KISIDt .N'IIAl.
8KOKI KAC.I

9201 S. Cicero
Oak Lavra, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
P a g e r 312-707-6120
Res. 708-423-0443

Real Estate

First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

PASKOLOS

ASTA T. MIKUNAS
w>;i.s..rf| aojss
V.\ii<-0 j MORTSACE

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

Audrius Mikulis
1 st Choice Real Propertys

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikūlis @ usa. com
•vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
*—Cr£^
* Pardavimas
-^JBmT SĮSti
* Surandame
^-r*5^«pp
optimaliausią finansavimą

SIŪLO DARBĄ

l
l
l
i
!
I
I
I
I
I
I
I
I
a

ĮVAIRUS*
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
D a r b u i reikalingi dažytojai
su d a r b o patirtimi ir ž m o g u s ,
m o k a n t i s Įvairius d a r b u s .
B ū t i n a t u r ė t i mašiną. Pageidautina,
k a d kalbėtų rusiškai.
Tel. 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 .

Consultant

708-889-2148

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

* Parduodu automobil] Acura Integra 1994
m Mechaninė greičių dėžė Kaina $ 500. Tel
708-539-3660.
* Moteris pirks darbą žmonių priežiūroje su
gyvenimu Downers Grove ar aplinkiniuose
rajonuose. Tel. 708-369-1298
* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
grjžimu namo arba 5 dienas savaitėje Palos
apylinkėse, Orland Park ar kitur. Tel. 708717-7658.
* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes, mėgsta gaminti valgyti, anglų kalba bui
tinė, geros rekomendacijos. Tel. 773-512-6875.
* Reikalingi darbuotojai automobilių plovyklai
Napervile Tel. 630-696-5564.
* Moteris ieško darbo su grjžimu namo. Gali
pakeisti savaitgaliais ar bet kurią kitą dieną
Ar siūlyti valymo darbus. Tel 708-691-6996

STATE F A R M
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
N A M Ų , SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

{=}
"^

Nekilnojamojo
turto
pirkimas,
pardavimas

GREIT PARDUODA
ĮSĮĮ

VIDA M.
SAKEVICIUS

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

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
F R A N K ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th S t ,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654
u
r ——— — — — —————— — —— t

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,

ĮVAIRUS
VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 1 0 0 METU
Mano bitelių surinktas medus iš Illinois
pievų ir miškelių y r a skanus ir t u r i d a u g
gydomųjų savybių, j o galima g a u t i PL
centre gegužinių m e t u . K. Laukaitis
Tel. 6 3 © - 3 2 3 - 5 3 2 6

gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W . 9 5 S t , O a k L a w n , I L
708-423-5900
N A M Ų REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Šildymas
Šaldymas

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

6556 S. Kact23eOicago.lL 60629

MIGLINAS TV

Prekyba, hsfaiavimas, aptarnavrnas
— Licensed — Bonded— Insured

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W . 69th Street
Tel. 773-776-1486
Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigracijos,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės tel. 1-917-517-9296
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com

FREE
ESTIMATE

7 dienos
per savaite

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

* Moteris, turinti patirties ir puikias rekomen
dacijas, ieško prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes ar vaikus ir gyventi kartu. Gera anglų
kalba , vairuoja automobilį. Tel. 630-626-1263
arba mdalia66@hotmail.com

* Moteris ieško darbo pietiniuose rajonuose.
Siūlyti jvairius variantus. Tel. 630-229-9531

* Moteris ieško darbo su grjžimu namo Siū
lyti jvairius variantus. Tei. 708-691-8650.

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Skubiai reikalingi vairuotojai
p e r k r a u s t v tojai, dirbti Skokie
p e r k r a u s t y m o kompanijoje.

Tel. 847-673-3309
Vairuotojai privalo turėti galiojančius
Illinojaus vairuotojo pažymėjimus.

7///w. airctrodeusa com

PARDUODA

Tel. 708-301-3325

Tel: 708-945-9191

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

H O M E R G L E N parduodamas 4 mieg.
2,5 vonios namas. Didelis sklypas,
baseinas (maintenance free axterior)

Skubiai, be tarpininko. Palos Hts rajone.
parduodamas 7 m. senumo 2 aukštų,
9 kamb. namas. 4 mieg. + „den", 2 1/2
vonios, neįrengtas rūsys su (rengta 3/4
vonios, 2 1/2 mašinų garažu. Didelis,
gražiai apsodintas sklvpas su ..patio"
ir „shed". Kaina $624.900

773 7 7 8 4 0 0 7
773 5 3 1 - 1 8 3 3

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 V.D.O.;

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

A l w a y s With Flowers
Nauja paslauga — atributikos n u o m a pokyliams
• Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuvą
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
\ Gėlės
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
• Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas
1 1 2 0 S. State St., Lemont. IL, t e l . 630-257-0339
8 0 1 5 W . 7 9 St., Justice, IL, t e l . 7 0 8 594 6 6 0 4
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

www.alwayswithflovvers c o m

•
•
•
•
•

sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 W . A r c h e r Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8
T e l . 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir jvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetaine — www.racinebakery.com

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

608 VV. 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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Dantų gydytojai

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

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENCELE
Š e i m o s d a k t a r a i ir c h i r u r g a i
10811 W. 143 r d SL Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel.

wvirvv.cenBBr1ofsurgeryan(±)fBastheein.corr

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 Medical Center
10400 75 St.v Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6990
Chiropraktika ir
manualine terapija

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

Į Amber Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 0 9 0 9
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.

708-460-2500

Kerelytė

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
BkGrova 847-718-1212
www.illinoispaJn.com

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

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
CriiropractJc & Rehab C&mc

Akių ligų specialistai

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

LINAS SIDRYSf M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgelana Ave.
Chicago Ridge

SI

Tel. (708) 636-6622

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

Holy Cross Hospital, #41OS
Tel. (773) 884-7960
Dr. EUGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, 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. Collegc Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

Širdies ir k r a u j a g y s l i ų

815-723-1854

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-233-5630
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

KARDOU0GAS-ŠIRDIES UGOS
7 7 2 2 S. Kedzie A v e .
Chicago, IL 6 0 6 5 2
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,
Edward ir Elmhurst ligoninėms.

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515
630-852-9400
Vaa^dos Daga; susi?ar:r^a

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

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

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

Dr. D A L I A JODVVALIS
Dantų gydytoja
1 5 5 4 3 VV. 1 2 7 t h S t r .
Suite 101,-Lemont, IL
Tel.

|

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

630-243-1010

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

DR. GAILĖ V. ČERNIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIES
persikėlė į naują kabinetą
318 VV. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
Tel. ( 8 4 7 ) 6 9 2 - 2 3 0 3
www.parkridgesmites.com

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

Pilna dantų priežiūra:
•
•
•
•
•
•
•

EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANUI GYDYTOJAS
Lietuvėms sutvarkys dantis už pnanamą kauną.
Susitarimui kabėti angliškai arta lietuviškai.

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E YVashington, Ste 2401,
Chicago, IL
Tel. 708422-8260

implantai
tiltai, karūnos, protezai
vaikų dantų gydymas
šaknies kanalų valymas
chirurgija
parodon+o/ės specialistas kabinete
ko c " .etinės procedūros — „veneers'
oalinimas

STEBĖKITE,

A R A S Ž L I O B A , M.D.
AKIŲ U G O S - CHIRURGIJA
2 1 9 N . H a m m e s Avenue
Joliet, IL 6 0 4 3 5
Tel. 815-741-3220

KAIP įUSŲ
SANTAUPOS

V i d a u s ligos

AUGA!

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

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

\
••.•.••.••'A.

SURENDER LAL M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123

VIDAS J. NBMICKAS, M.D.

Tel. 630-323-5050

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453

Dr. LINA POŠKUS
"
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery H*y, VViovvbrook

DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA

Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VT21NAS, M D . S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAvaSte5ir6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Atidarykite 14-os mėnesių
sertifikatą

5.50%

Aukštos palūkanos dabar
Dar aukštesnės — vėliau!
Galėsite vieną kartą šio
sertifikato procentą padidinti,
jei procentas kils*

Valandos pagal susitarimą

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjauninimas
R U T H JŪRATĖ BARSKY, M D
120 Center Mali # 318 Oak Brook IL 60523
Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0
D R . K. J U Č A S
Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.
3235 W. 111 S t C h e a g o . I L 60655

773-233-0744 arba 773^89-4441

APY

pret

- Percond Bank
f

Garfield R i d g e
6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
(773) 767-5188

\

Building Personai Banking

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

Rehrionships^M

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

*Rate increase hased on the rate offered for new 12 month certificate accounts at time of increase
Annual Percentape Yield 'APY> is effective as of .June 19. 2006 and is suhject to change without notice
Minimum deposit of $250 is reguired to obtain APY Penalty may be imposed for early withdrawals.

www.firstpersonalbank.net
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ATEITININKŲ
H I M N O AUTORIŲ
PRISIMENANT

VILNIUS 2006

Skelbimas „Draugo" laikraštyje, bažnyčioje kaip klapčiukas patar
registruotis į Ateitininkų kongresą navau Šv. gedulingose Mišiose Ma
Panevėžyje buvo labai viliojantis. rijonų bažnyčioje, meldėmės ir po to
Gaila, senatvė neleidžia man būti lydėjau su kun. Jurgiu Tilvyčiu ma
ten. Bet, Panevėžio prisiminimas rijoną broliuką į Ramygalos kapines.
sukėlė manyje ne tik gražiausius Lydėjo nedidelis būrelis. Nešiau
vaikystės ir jaunystės metų prisi krapylą ir šv. vandens dubenėlį. Ra
minimus, bet ir ateitininkų himno mygalos kapinėse, nuleidus broliuko
autoriaus kun. Jurgio Tilvyčio prisi karstą, kun. Jurgis Tilvytis pa
šventino duobę su karstu ir d a r
minimą.
Mąstant apie būsimą Ateiti panorėjo tarti žodelį...
Bet, pradėjęs kalbėti, tik ištaręs:
ninkų kongresą Panevėžyje neišven
giamai mano mintys susiriša su „Mes nežinome nei dienos, nei valan
1927—1929 m., kun. Jurgio Tilvyčio dos..", staiga jis susviro! Aš stvėriau
buvimu Panevėžyje. Tai mano vai jam už kamžos, kad neįkristų į
kystės ir jaunystės metai, ir jie duobę... Man laikant jį už kamžos,
Panevėžyje glaudžiai riša mane su kunigas pasviro į šoną ir nugriuvo
ateitininko himno autoriumi — kun. ant žemės šalia duobės. Pargriuvęs
neištarė nei vieno žodelio, nebe
Jurgiu Tilvyčiu.
1927—1929 metais kun. Jurgis kalbėjo.. Čia pat esantieji tuojau
Tilvytis buvo Panevėžio Šv. Trejybės mėgino jį kelti, bet jis jau buvo subažnyčios rektorius. Tuo metu aš kniužęs, tylėjo...
— Nunešė jį į vežimą, kuriuo į
kaip klapčiukas patarnavau kun.
Jurgiui Tilvyčiui šv. Mišiose. Šv. kapines buvo atvežtas karstas su
Trejybės bažnyčia, žmonių buvo va broliuko palaikais.
dinama marijonų bažnyčia, todėl,
Nuvežėme į netoliese esančią
kad bažnyčią prižiūrėjo ir ją ap ligoninę Ramygalos gatvėje — vadi
tvarkydavo broliukai marijonai, ku namą Žydų ligonine. Ligoninė kon
rių vienuolynas buvo čia pat, netoli statavo: „Kun. Jurgis Tilvytis mi
bažnyčios.
rė!"
Man teko pergyventi ypatingą
Manau, kad Ateitininkų kongre
kun. Jurgio Tilvyčio dvasinę būklę, sas Panevėžyje atitinkamai pagerbs
sakyčiau ekstazę. Buvau kartu su ateitininkų himno autorių k u n .
kun. Jurgiu Tilvyčiu kai laidojome Jurgį Tilvytį, kuris dirbo, kūrė, rašė
vienuolį marijoną broliuką, kurį jis ir mirė Panevėžyje.
ir mes visi labai buvome pamėgę.
Pilypas Žukauskas-Narutis
Vienuolio broliuko karstui esant

RESTAURANT

SKRYDŽIAI
FINNAIR ir kitomis oro Unijomis iš
įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

TOTOĮM
40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77- VYTI S
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttpurs@earthlink.net
Web site: www.vytistours.com

ATSTOVYBE ČIKAGOJE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280
E-mail: pencylar@comcast.net

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

BligiaBJBjaiBMaBjaBJBjarajBjaBiBj^^
Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

T H E L I T H U A N I A N VVORLD-VVIDE D A I L Y

GERIAUSIAS PASIRINKIMAS
Nuo šiol jau galite nusipirkti
lietuviškų patiekalų išsinešimui:
Cepelinų su mėsa
Cepelinų su varške
Koldūnų
Balandėlių
Kugelio ir t.t.

Jos galite užsisakyti
Banketui
Gedulingiems pietums
Privačiam vakarui
Verslo vakarienei
Šeimos šventei
Kompanijos susitikimui
Maisto ruošos klasėms
Vestuvėms
Gimtadieniams ir 1.1.
Rezervuoti salę galima kiekvieną dieną
(įskaitant pirmadienius)

Penktadienio ir šeštadienio
vakarais, bei sekmadienio
popiete galite mėgautis^
fortepijono moslka

•i 4
0*' 1

m

Visiems lietuviškiems patiekalams
išsinešimui - taikoma %25 nuolaida
Restorane kepama šviežia naminė
duona su razinomis

Restorano b a r e - ypatingi vakarai
Antradienį Trečiadienį Ketvirtadienį •
Penktadienį Šeštadienį -

$2 nuolaida martiniams
$1 nuolaida kokteiliams
$ 1 nuolaida alui buteliuose
$7 Long Islands
$4 nuolaida kiekvienam
vyno ar šampano buteliui
nuolaidos
įvairiems
Sekmadienį kokteiliams
Restorane rasite pačių
garsiausių rasių vyno:
prancūziško,
itališko,
kalifornijos...
Vyksta vyno ragavimo vakarėliai
su geriausiais vynų žinovais
ir degustuotojais
A

Taip pat galite užsisakyti paruoštą maistą
pobūviui išsinešimui - pasirinkimas iš kelių
"paketų" variantų.
Restorano darbo laikas:
Pirmadieniais - nedirba
Antradieniais- ketvirtadieniais
11 v.r. iki 10 v.v.
Penktadieniais -11 v.r. iki 11 v.v.
Šeštadieniais - l l v j . iki 11 v.v.
Sekmadieniais -1 Iv.r. iki 9 v.v.

Galima užsisakyti
keptą paršiuką!!!

Jt\

1 2 3 M a r k e t Street, Willow S p r i n g s , I L j 6 0 4 8 0 ]
TeL: 7 0 8 - 4 6 7 - 0 7 6 1 / 7 0 8 = 4 6 7 = 0 7 6 ^

Fl

Virtuvės štfaj^Armando Cobian
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AtA
ANNIE „ONA" SEBASTIJONAS

AtA
LEONARDUI KUTKUI

Mirė 2006 m. rugpjūčio 8 d., sulaukusi garbaus amžiaus.
Gimė Anglijoje. Gyveno West Lawn apylinkėje, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: sesuo Agnės su šeima Anglijoje, pusseserė
Helen Sebastian su šeima Amerikoje bei kiti giminės Australi
joje.
Velionė buvo a.a. Balio Sebastijono žmona.
Mirusioji priklausė Anglijos lietuvių, Tauragės, Šiaulių ir
Pensininkų klubams.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugpjūčio 14 d. nuo 4 v.
p.p. iki 8 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th
St., Evergreen Park, IL.
Laidotuvių apeigos įvyks antradienį, rugpjūčio 15 d. 11 vai.
r. Brady-Gill laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į
savo amžino atilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną EMILIJĄ,
sūnų ARŪNĄ, dukras JŪRATĘ, KRISTINĄ, RASĄ ir
RITĄ su šeimomis.

Nuliūdusi šeima

Aldona ir Pranas Oliai

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

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800—994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

ALL PHONES
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
• • • • - . . :
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Palos-Gaidas

•

•

FUNERAL HOME
Patogioje vietoje tarp Čikagos ir
Lemonto
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero

lietuvių kapinių
11028 S. Southwe$t Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

GAIDAS - DAIMID
Mirė 2005 m. rugpjūčio 11d., New York.
Jos ilgisi, prisimena su liūdesiu ir meile duktė Ramutė su
šeima, giminės JAV ir Lietuvoje bei daugybė jos buvusių moki
nių ir šokėjų.
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos
Apreiškimo bažnyčioje New York, Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
ir kitur. Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
a.a. Jadvygą savo maldose.
Liūdinti šeima ir artimieji

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.
CERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;
P r e n u m e r u o k i m e ir s k a i t y k i m e

1-708-873-0500

„DRAUGĄ"!

www.draugas.org

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

dalBris
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PIGIAUSI AVIA-BIUETAI Į LIETUVĄ, IR EUROPĄ.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
T u r i laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse i r priemiesčiuose
Patarnavimas 24 v a i .
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DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio 12 d., šeštadienis

APYLINKĖSE
• A L R K Moterų sąjungos 3-ios
kuopos narės rugpjūčio 15 d., antra
dienį, per Švč. M. Marijos Ėmimo \
Dangų šventę, 10 v. r. kviečiamos
dalyvauti šv. Mišiose Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje. Po
šv. Mišių bus pietūs „Seklyčioje", po
jų — Rimos Sidrienės paskaita apie
„Opus Dei". Svečiai mielai laukiami.
Telefonai pasiteiravimui: 773-5827452 (A. Leščinskienė) arba 773-4346685(A. Lawler).
• Rugpjūčio 20 d., sekmadieni,
12 v. p. p. Lemonto apylinkė kviečia
visus j linksmą vasaros gegužinę,
kuri rengiama PLC sodelyje, Lemonte. Bus daug gardaus maisto,
gaivinančių gėrimų, organizuojama
loterija. Muzikantas Arvydas ir
„Baltijos" pramoginių šokių mokyk
los atstovai šokių mėgėjams tikrai
neleis nuobodžiauti. Suaugusieji sa
vo vikrumą ir sumanumą galės iš
bandyti įvairiose varžytuvėse. Vaikų
lauks susitikimas su klounu, pie

šinių ant asfalto konkursas, bad
mintono varžybos ir daug kitų pra
mogų. Medicinos ir kosmetologijos
srities specialistės teiks nemokamas
konsultacijas. Bus daug netikėtumų.
Kviečiame visus ne tik namiškius,
bet ir svečius iš kitų apylinkių atvykti
pabendrauti bei kartu pasidžiaugti
gražia vasara.
• Rugsėjo 10 d., sekmadienį.
Nekaltai Pradėtosios Marijos šven
tovėje Putnam, Connecticut, rengia
ma Šiluvos Marijos šventė. Ją ves
Amerikos lietuvių kunigų vienybės
pirmininkas, prel. Albertas Kontautas. Dienos programa: 10 v. r. — re
gistracija, klausomos išpažintys. 11
v. r. — šv. Mišios ir homilija. 12 v. p.
p. — pietūs. 1:15 v. p. p. — Konferen
cija, procesija su rožinio malda vie
nuolyno sodyboje, Švč. Sakramento
adoracija ir palaiminimas. Apie da
lyvavimą prašome pranešti iki rug
sėjo 3 d. telefonu: 860-928-7955. Visi
maloniai kviečiami!

<• DAINAVOS 50 METU. JUBILIEJAUS %mmĄ
*
*

RUGSEJ02-3
REGISTRUOTIS PAS MARIU iAMAUSKA
mmldd5@comcasr.ner
(440)205-9^1

NAUJA PLB VALDYBA
2006 m. rugpjūčio 7-9 dienomis
Vilniuje vyko Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento (TMID) prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
remtas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) XII seimas. Jame
dalyvavo 144 atstovai iš 32 pasaulio
kraštų: užsienio lietuvių bendruo
menių ir kitų lietuviškų organizacijų
kraštų pirmininkai bei rinkti atsto
vai, Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos (PLJS) valdybos atstovai,
PLB valdyba, PLB Garbės teismo ir
Kontrolės komisijos nariai.
Per tris seimo darbo dienas buvo
pateiktos PLB valdybos ir Kontrolės
komisijos ataskaitos, diskutuojamas
PLB misijos ir vizijos projektas,
svarstomi lituanistinių mokyklų
užsienyje steigimo ir kiti klausimai.
Valstybės politiką išeivijos atžvilgiu
pristatė TMID Generalinis direkto
rius Antanas Petrauskas.
PLB seimas išrinko naują valdy
bą (balsavo 137 iš 144 delegatų) ir
priėmė 21 rezoliuciją. Valdybos pir
mininke buvo išrinkta JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovė Regina Narušienė. Į naująją PLB valdybą
(2006—2009) taip pat išrinkti: Inga
Janutytė-Lanchas (Prancūzijos
LB), Dalia Giedrimienė (JAV LB),

PLB valdybos pirmininkė
Regina Narušienė

Dalia Henkė (Vokietijos LB), Pet
ras Rimavičius (Lenkijos LB),
Birutė Nenartavičiūtė (Rusijos
LB), Loreta Paulauskaitė (Ispani
jos LB), Arūnas Tešerskis (Airijos
LB), Angelą Vaičiūnienė (Kanados
LB), Jurga Vidugirienė (Airijos
LB).
TMID informacija

Dėmesio
išeivijos dailininkams!

Skelbiamas dailės kūrinių
konkursas
:

Rugsėjo 2-3d., Darbo dienos savaitgali, Dainavoje, Manchester, M l , sto
vyklos 50-ties metų jubiliejaus proga Dainavos administracija rengia
Dainavos rėmėjų ir bičiulių šventę. Numatyta tikrai įdomi programa, kurią
apvainikuos „Dainavos" ansamblio vyrų okteto koncertas. Norintieji galės
pernakvoti Dainavoje ir pasidžiaugti rudenėjančia gamta. Dėl registracijos
ir informacijos prašome kreiptis į dr. Marių Laniauską, tel.: 440-205-9273
arba ei. paštu: mmldds@comcast.net Kviečiame visus atvykti į šią šventę ir
kartu pasidžiaugti atliktais darbais. Norėdami užtikrinti Dainavos jaunimo
stovyklos ateiti, kviečiame prisidėti ir paremti naujai steigiamą Dainavos
fondą. Aukas prašome siųsti: „Camp Dainava Foundation", c/o Albertas
Sušinskas, 5348 Richards Dr., Mentor, OH 44060.

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie
Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Tofl ftee 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Advokatas
D A R I U S R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
"
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
• „Saulutė", Lietuvos vaikų globos
būrelis dėkoja už aukas, padėti var
gingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Patricia Nelia Paulauskaitė $240 tę
siant vaikučių metinę parama. La
bai ačiū. „Saulutė" (Sunlight Orphan Aid), 414 Freehauf St., Le
mont, IL 60439, tel. (630) 243-7275.

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

Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (pirm. L. Maskaliūnas), Lietuvos
dailės muziejus, Lietuvoje (dir. R. Budrys) ir Lietuvių dailės muziejus,
PLC, Lemonte (dir. D. Šlenienė) rengia dailininkų Miko J. Šileikio
(1893-1987) ir Teofilio Petraičio (1896-1978) premijų už dailės kūri
nius konkursą tema „Išeivijos kelias". Jame gali dalyvauti viso
pasaulio lietuviai dailininkai, ne mažiau kaip tris metus gyvenantys ir
kuriantys užsienyje. Trys dail. M. Šileikio premijos skiriamos už tapybos ir skulptūros darbus ir trys T. Petraičio premijos už akvarelės ir
grafikos darbus.

•
•
•

Parodos iškilmingas atidarymas ir premijų įteikimas vyks 2006
m. lapkričio 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.

•
•

Darbus (1-3) ir jų nuotraukas būsimam katalogui siųsti iki
rugsėjo 25 d. adresu: Lietuvių dailės muziejus, PLC, 14911 127th
Street, Lemont, IL60439.

•

Tel. pasiteiravimui: 630-257-2034.

Naujas JAV ambasadorius Lietuvoje
Rugpjūčio.10o\ pąsMrtajJAV;

J. Oood yra JAV ttfsftnki ^
JAV misijose Vokietike Ir
dirbęs prezidento padėjėju 1iC
don«Mnk» saugumo tarybos
ambasadoje Bonn, Vokietijoje... ->^r
j . Cioud gavo bakalauro laipsni
santykiu magistro laipsni Caorgt WasNngfcx£
vedės, turi du vaikus.

Danutė Maciunas-Mockus iš San Diego, CA, ne tik pratęsė
,.Draugo*' prenumeratą dar vieneriems metams, bet kartu atsiuntė labai
dosnia 100 dol. auką dienraščio leidybos išlaidoms sumažinti Jos dosnu
mas nuoširdžiai įvertinamas — ačiū'

