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V. Putin — apie armiją, JAV ir berniuką Nikita 

Vladimir Putin. 
Vilnius, liepos 7 d. (BNS) — Ru

sijos prezidentas Vladimir Putin ket
virtadieni dvi valandas ir devynias 
minutes tiesioginiame eteryje atsaki
nėjo į 49 klausimus, kuriuos jam pa
teikė BBC ir šalies internetinių vartų 

RSG nuotr. 

BBC ,,Yandex" skaitytojai, rašoma 
naujienų svetainėje. 

Daugiau kaip pusė temų buvo su
siję su Rusijos vidaus problemomis — 
net 26. Šiek tiek mažiau — 23 klausi
mai — lietė tarptautinę sritį. Asmeni

nių klausimų kategorija, dominavusi 
visame pašte, pristatyta tik trimis 
klausimais. 

Virtualiajai konferencijai bai
giantis Rusijos vadovo adresu buvo 
gauta daugiau kaip 162,000 klausi
mų iš Rusijos ir užsienio interneto 
vartotojų. 1,250,000 žmonių balsavo 
už anksčiau pateiktus klausimus. 

Konferencija prasidėjo BBC 
klausimais apie Rusijos poziciją dėl 
Siaurės Korėjos raketinės pro
gramos. 

Pasak prezidento, „tokių ban
dymų negalima laikyti normaliais", 
bet tuo pat metu V Putin pažymėjo, 
kad Siaurės Korėja nėra pasirašiusi 
tarptautinių susitarimų, ribojančių 
jos veiksmus, — „patinka tai kam ar 
nepatinka". 

V Putin teirautasi ir apie Irano 
branduolinę programą. 

„Aš kol kas nekalbėčiau apie 
sankcijas, bet susikoncentruočiau į 
šešių šalių pasiūlymų vykdymą. Ne
manau, jog reikėtų užbėgti už akių ir 

A. Kubil ius: TS Į V. Adamkus 
nesiekia Seimo 

p i rm in inko 
posto 

Vilnius, liepos 7 d. (BNS) — Tė
vynės sąjungos pirmininkas Andrius 
Kubilius neigia kalbas, kad jų frakci
ja, parėmusi mažumos Vyriausybę, 
mainais siekia Seimo pirmininko pos
to. A. Kubiliaus teigimu, konservato
rių frakcija sieks vadovauti keliems 
parlamentiniams komitetams. 

Pasak Tėvynės sąjungos vadovo, 
susitarimuose, kuriuose kalbama 
apie ministrą pirmininką ir Vyriausy
bę, nė žodžio neužsimenama apie Sei
mo pirmininką, pranešė Lietuvos ra
dijas. 

„Šiandien mes apie tai tikrai ne
kalbame. Komiteto pirmininkų pos
tai yra visai kitas reikalas. Čia mes 
atvirai sakome, jog negali būti taip, 
kaip dabar yra Seime. Jeigu bus pa
skirta Gedimino Kirkilo mažumos 
Vyriausybė, tai mums Seime kils la
bai paprastas klausimas: kodėl Darbo 
partijai, kuri nejeina į koaliciją kaip 
ir mes, turėtų priklausyti 7 komite
tai, o mums nė vieno?" — klausė A. 
Kubilius. 

Jis pažymėjo, kad pagal Seimo 
Statutą komitetų vadovybė turi būti 
paskirstyta proporcingai frakcijų dy
džiui. Jo teigimu, Tėvynės sąjungos 
frakcija Seime yra tokio pat dydžio 
kaip ir Darbo frakcija. 

Tėvynės sąjungos vadovas taip 
pat atmetė prezidento Valdo Adam
kaus kaltinimus, kad opozicija neno
rėjo prisiimti atsakomybės formuo
jant naująją Vyriausybę. 

Vilnius, liepos 6 d. (LR preziden
to kanceliarija) — Jungtinėse Ame
rikos Valstijose liepos 1-3 d. viešė
jęs Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus liepos 2 d. susi
tiko su JAV Atstovų rūmų pirmi
ninku Dennis Hastert. Pokalbio me
tu aptarti dvišaliai Lietuvos ir JAV 
santykiai. 

D. Hastert padėkojo Lietuvai už 
tvirtą laikyseną svarbiais tarptauti
niais klausimais bei už Lietuvos ka
rių dalyvavimą tarptautinėse taikos 
palaikymo misijose Irake ir Afganis
tane. Atstovų rūmų pirmininkas pa
brėžė, kad Lietuvos kariai yra pui
kiai pasirengę ir jų indėlį kovoje su 
tarptautiniu terorizmu pavadino la
bai svariu. 

su D. Hastert 
Susitikime prezidentas V. 

Adamkus iškėlė bevizio režimo į 
JAV taikymo Lietuvos piliečiams 
klausimą. 

„Lietuvos ir kitų naujų Europos 
Sąjungos narių įtraukimas į bevizio 
režimo programą atspindėtų drau
giškus šalių santykius ir plėtojamą 
partnerystę", — sakė valstybės va
dovas. 

Atstovų rūmų pirmininkas pa
tikino prezidentą, kad šis klausimas 
artimiausiu metu bus svarstomas 
Kongrese. 

D. Hastert domėjosi Lietuvos 
ekonomikos augimu ir išreiškė viltį, 
kad vis daugiau Amerikos verslinin
kų investuos į šią Baltijos regiono 
rinką. 

Perpildyti pajūrio kurortai 
valandas. 

Visi keturi keltai dirbo be susto
jimo. Neabejojama, kad šį savaitgalį 
bus pasiektas naujas rekordas per 
visą „Smiltynės perkėlos" veiklos 
laikotarpį, rašo „Lietuvos žinios". 

Atvykusių poilsiautojų laukė 
dar vienas nemalonumas — dvigu
bai ir net trigubai pabrangusi nak
vynė, smarkiai šoktelėjusios maisto 
kainos. Jau apie pusiaudienį lente
les „Nuomojami kambariai" pakeitė 
užrašai „Laisvų vietų nėra". Nak
vynė kambaryje, trečiadienį kaina
vusi 50 litų, ketvirtadienį pabrango 
visa šimtine. 

Keliuose, vedančiuose į paplūdi
mius, automobilių eismą reguliavo 
ne tik šviesoforai, bet ir Kelių eismo 
tarnybos pareigūnai. 

Keltas „Nida" 
„Reklamos sprendimų grupės" nuotr 

Vilnius, liepos 7 d. (BNS) — Ke
turias karščiausias šios vasaros die
nas lietuviai, kaip susitarę, traukė į 
pajūrį. Dėl automobilių gausos ket
virtadienį ryte eismas kelyje į Palan
gą buvo paralyžiuotas, o prie keltų į 
Kuršių neriją teko lūkuriuoti kelias 

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

TEL : 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW DRAUGAS OPG 

dar labiau eskaluoti padėtį. Teisin
giausia būtų ne grąžinti šią proble
mą Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bai, ne kalbėti apie sankcijas, bet vėl 
perduoti ją TATENA", — sakė V Pu
tin. 

Atsakydamas į klausimą apie 
santykius su JAV, jis ir vėl pasisakė 
prieš vienapolį pasaulį ir pavadino 
George W. Bush patikimu partneriu. 

Tačiau Ukrainos ir Gruzijos at
žvilgiu prezidentas Nukelta į 6 psl. 

•Iš ateitininkų veiklos. 
•Kai tėvynė sako ačiū. 
•Jei sąžinė ir pinigai 
pasikeistų vietomis. 
•Pal. Jurgio Matulaičio 
žmogiškumas. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Šlamėkit, ąžuolai. 
•Kalbos kertelė. 
•Dainų šventės leidinys. 
•Mūsų mažieji draugai. 
•Bendra daina — ženklas, 
kad esame gyvi. 
•Mūsų šeimose. 
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DRAUGAS, 2006 m. liepos 8 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

KĄ MAN REIŠKIA BŪTI ATEITININKE? 
Jaunos moksleivės rašinėlis, besiruošiant duoti moksleivio ateitininko įžodį 

Liana Šontaitė 

Būdama ateitininke nuo pat 
vaikystės, per susirinkimus ir 
vasaros stovyklas Dainavoj su

pratau, kas yra penki ateitininkių 
principai ir išmokau, kaip galiu 
juos pasisavinti ir įgyvendinti. Man 
kiekvienas principas yra labai svar
bus. 

Katalikiškumas: Šis principas 
man padeda sustiprinti mano tikėji
mą. Dievas yra mano gyvenimo cen
tras. Kai aš tikiu ir myliu Dievą, ma
no gyvenimas yra prasmingas. 

Tautiškumas: Aš didžiuojuosi 
būdama lietuvaite, pasinaudoju 
kiekviena proga pasisakyti, kad esu 
lietuvaitė, ar papasakoti apie Lietu
vą. Stebiuos, kiek žmonių nežino, 
kad Lietuva yra kraštas, o ne religi
ja. Esu dariusi įvairius projektus 
apie Lietuvą, net nunešiau ir papa
sakojau apie gintarą amerikiečių 
skaučių būreliui. 

Gimnazijoj skaitėme Homero 
„Odisėją" ir mokytoja uždavė darbą 
- apibūdinti mūsų asmenišką ke
lionę. Aš pasirinkau paaiškinti, kaip 
aš gyvenu lietuvišką ir amerikietiš
ką gyvenimą tuo pačiu laiku. 

Aktyviai dalyvaudama Detroito 
„Karaliaus Mindaugo" moksleivių 
ateitininkų kuopoje, galiu tęsti tai, 
ką mūsų prosenelių karta kūrė Lie
tuvoje. Aš įgyvendinu tautiškumą, 
kai kalbu lietuviškai, stengiuosi pa
žinti savo senelių gyvenimą ir Lietu
vos istoriją. 

Šeimyniškumas: Aš myliu savo 
šeimą ir gerai sugyvenu su visais. 
Mano brolis Romas yra mano geriau
sias draugas. Aš stengiuosi būti gera 
šeimos narė ir padėti, kiek galiu. 
Mes esame labai užsiėmę, tai man 
ne visada būna progos padėti kiek 
norėčiau. Man pat inka drabužius 
skalbti ir sulankstyti. Žinau, kad ta 
pagalba mamai labai padeda. Brolis 
Romas padeda tėtei žolę pjauti. Man 
patinka padėti mamai gėles sodinti. 

Visuomeniškumas: Aš lankau 
katalikišką mokyklą nuo darželio 
pirmos dienos. Mes nuo pat pradžios 
išmokom, kad mūsų klasė yra visuo
menė ir mes vienas kitą turime gerb
ti ir vienas kitam padėti. Kai buvau 
trečiam ir ketvirtam skyriuje, skai
tydavau darželinio amžiaus moki
niams per poilsio laiką. Buvo malonu 
jiems skaityti, žinant, kad vaiku
čiams patiko mano bendravimas su 
jais. Gimnazijoj mes važiuojam į 
įvairias vietas padėti žmonėms, 
kurie neturi maisto ar aprangos. Esu 
padėjus drabužius tvarkyti, maistą 
supakuoti į dėžes ir dalinti varg
šams. Su moksleivių kuopa važia
vom į St. Pat's Senior Center, kur 
truputį valėm, padėjom ruošti ir iš
dalinti maistą senukams ir paben
dravome su jais. 

Mano tėveliai stengiasi prisidėti 
prie mokyklos ir lietuviškos veiklos. 
Kai parapijos Švietimo komitetas 
mėgino įkurti vaikučių religinę pa
moką Mišių (pamokslo; metu, aš 
padėdavau mamai sugalvoti, paruoš
ti ir vesti amžiui t inkamus projektus 

Ne visi kenčia nuo karščių. Cleveland jaunučiai š.m. vasario mėnesį slidinėjo, o 
šią savaitę stovyklauja Dainavoje. Iš k: Eglė Širvinskaitė, Julytė Totoraitytė. 
Monika Čepulytė, Vytautas Aukštuolis ir Darius Čepulis. Nuotrauka Ramunės 
Totoraitienės. 

vaikams. Gerai jaučiausi, dirbdama 
su jaunais vaikučiais ir matydama jų 
džiaugsmą, darant darbelius ir 
išgirstant daugiau apie Dievulį. 

Inteligentiškumas: Nuo mažens 
mėgstu skaityti. Man įdomu išmokti 
apie įvairius dalykus per skaitymą, 
mokslą ir įvairias išvykas. Aš spor
tuoju ir šią savaitę gavau pažymėji
mą už dalyvavimą krepšinio ir 
„lacrosse" komandose. 

Aš gerai mokausi ir stengiuosi 
lankyti sunkesnius kursus. Mano tė
veliai vis man ir broliukui sako, kad 
pasaulis yra didelis ir tie, kurie gerai 
mokosi, turės šviesią ateitį ir daug 
pasirinkimų. 

M o k s l e i v i a i , 
ruoškitės į stovyklą! 

Moksleivių ateitininkų stovykla 
įvyks liepos 12-23 d. ALRKF stovyk
lavietėje Dainavoje. Ar jau užsire
gistravote? Visą reikiamą informaci
ją apie stovyklą ir registraciją rasite 
tinklalapyje www.mesmas .org 
pasižiūrėjus apie moksleivių stovyk
lą. Tempus fugit! Nelaukite, gali 
jums pritrūkti vietos! 

Sendraugių ateitininkų stovykla 
liepos 23-30 d. Dainavoje 

r 
Registracija 
Kongresui 
Visi Šiaurės Amerikos ateitininkai, 
žadantys šią vasarą dalyvauti 
Ateitininkų Federacijos kongrese, 
yra prašomi pranešti apie savo 
dalyvavimą SAAT pirmininkei 
Danguolei Kuolienei ei. paštu: 
danguole@kuolas.com arba 
telefonu: 781-383-6081. Nori
ma sudaryti išeivijos atstovų 
sąrašą. 

Toks pranešimas neatstoja regis
tracijos į patį kongresą. Ragina
me kuo greičiau registruotis kon
gresui per tinklalapį: 

www.lietuvosateitJs.org. 
XV Ateitininkų Federacijos kongre
sas įvyks š.m. rugpjūčio 18-20 d. 
Panevėžyje. 

Nors jau visos nakvynės vietos šiai 
stovyklai užimtos, sendraugiai atei
tininkai mielai kviečiami atvykti \ 
stovyklą paskaitų metu. Paskaitos 
įvyks nuo pirmadienio iki šeštdienio 
liepos 24-29 d., 10 vai. ryto, Baltųjų 
rūmų salėje. 
• Liepos 24 — kun. Gediminas 
Jankūnas „Įveikiant reliatyvizmo 
diktatūrą". 

• Liepos 25 — Ofelija Baršketytė-
Vainienė — „Kodėl investicijos t u 
rėtų rūpėti sendraugiams ateiti

ninkams?" 

• Liepos 26 — dr. Vincas Staniškis 
„Zoonoses — Gyvulių ligos, kurios 
gali paveikti bei užkrėsti žmones". 

• Liepos 27 — prel. Jurgis Šaraus-
kas „Lietuva, lietuvių diaspora, 
katalikiškumas: anksčiau ir dabar". 

• Liepos 28 — dr. Ona Daugirdienė 
„Sveika mityba: mitas, melas ar 
mada?" 

• Liepos 29 — Ateitininkija: atviras 
pašnekesys. 

Ryti :inio Pakraščio Sendraugių Poilsio Savaitė 
rugpjūčio 5 - 12 d., Kennebunkport, Maine 

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

Šeštadienį, rugpjūčio 5 - tradicinis 
Sendraugių savaitės atidarymo kon
certas / rečitalis. Koncertuos pia
nistė Frances Covalesky (Kavaliaus
kaitė). 
Penktadieni, rugpjūčio 11 - iš
kilmingas stovyklos baigiamasis 
koncertas, kurį atliks solistė Danutė 
Mileikienė - Grauslytė. 

• Poezijos vakaras — Antanina 
Zmuidzinaite ir Izabelė Zmuidzinie-
nė. • Dr. Oniles Šeštokienės pokal
bis apie Lietuvos našlaičius • Lie
tuvos folkloro ir dainos vakarą ves 
Gitą Kupčinskienė • Religinėmis 
temomis kalbės pranciškonų pro
vincijolas, tėvas Placidas Barius. 
Registruokitės (užsisakant kam
barį), rašydami Pranciškonų rašti
nės vedėjams: Franciscan Guest 
House, P.O. Box 980, Kennebunk-
port, ME 04046 arba rašydami: 
franciscanguesthouse@yahoo.com 
arba skambindami tel: (207) 967-4865. 

Aš džiaugiuosi, kad esu atei
t in inkė. Stengsiuos įgyvendinti 
šūkį: „Visa atnaujinti Kristuje, tar
naujant Dievui ir Tėvynei". Mano 
manymu šis šūkis apima visus 
penkis principus. Ko daugiau reikia? 
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Metams J I 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
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• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 * l / 2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuva: 

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

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

Tik šeštadienio laida oro paštu 
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Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
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Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakci|a dirba kasdien, 

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

Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsniu nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
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Jei sąžinė ir pinigai 
pasikeistų vietomis 

DANUTE BINDOKIENE 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Ar būtų malonu gyventi tarp 
žmonių, kuriuos įtari t au 
bloga linkint? Kaip jaustis 

tarp kaimynų, nuolat besižval-
gančių, ką nors po skvernu užs
pausti? O koks būtų bendravimas 
su netiesą kalbančiais, dūmelius į 
akis pučiančiais, prižadančiais ir 
netesančiais, pusiau viešai ir ne-
sigėdinant po svetimas lovas žen-
ginėjančiais? Tokioje aplinkoje gir-
dėtume erzelių dėl nuoskaudų ir 
purkštavimų dėl netvarkos. Daug 
girdėtume. O kur tylūs nepasiten
kinimai, kad ne aš pirmauju, bet 
kažkas kitas? Ši padėtis būtų lyg 
demokratinė atmosfera Lietuvoje. 

Demokratijos šalyse visada yra 
jaučiamas bruzdėjimas, nes kiek
viena galva turi savo nuomonę. O 
sava nuomonė - geriausia nuomo
nė. Todėl ir gyvenimas, daugelio 
manymu, turėtų būti rikiuojamas 
pagal „geriausią", savą nuomonę. 
Kai tą gyvenimą bando vesti kitu 
keliu, daro ne taip, kaip mums rei
kėtų. Tad priešintis, net protes
tuoti demokratijose yra normalūs 
veiksmai. 

Lietuvoje šio „normalumo" gal 
yra per daug. Žinoma, ir aplinka 
čia skirtingesnė kaip pvz., Skan
dinavijos kraštuose. Pirmiausia, 
Lietuvoje egzistuoja ir dar kurį 
laiką egzistuos istorijos palaikomas 
nepasitikėjimas kaimyne Rusija 
bei jos baiminimasis. O dėl to kyla 
atsargumas ir didėja įtampa. Ant
ra, administracija bei jos dauguma 
yra sovietinio — rusiško auklėjimo 
žmonių rankose, kurie turi savo 
specifinius bruožus. Nors tų žmo
nių dalis atsisakė komunizmo tra
dicijų ir ryžosi dirbti Lietuvai, ta
čiau liko kai kurios nenutraukia
mos grandinės. Jiems gerai žinoma 
rusų kalba., o Rusijoje buvusios 
pažintys, ryšiai skatina (gal net 
verčia) žvalgytis Maskvos krypti
mi. Vakaruose jiems yra sunkiau. 
Ir vakarietiškų kalbų siena dau
geliui trukdo, ir nauji papročiai 
varžo, ir pažinčių stoka kelia vie
nišumą. Be to, kartais net nekaltas 
šių žmonių svečiavimasis Rusijoje 
iššaukia įtarimus ir erzina. Pa
galiau šurmulį žadina Rusijoje įp
rasti politinės ir visuomeninės 
veiklos metodai (melas, suktos 
kombinacijos kely į turtą ir karjerą, 
žmogaus nuvertinimas ir pan.), ku
rie ir pas mus naudojami. Egzis
tuojąs nelaimingas visuomenės 
pasidalijimas, klasėmis ir vargin
gesnių žemas pragyvenimo lygis 
prisideda prie jau anksčiau minėtų 
priežasčių, sukeliančių garsesnius 
burblenimus negu turėtų būti. Šur
muliai garsėja ir dėl gausių, dažnai 
teisingų, bet nemalonių pasako
jimų, panašių į šį (JOCĮ a.", 2005 
m. nr. 26): „Vytautas Landsbergis 
komunistui Brazauskui pasiūlė pa
vaduotojo postą. Šis. iškėlęs rau
doną nosį, atsisakė. Bet paskui, 
gavęs iš Gorbačiov aiškius įsaky
mus veikti, jau nesispyriodamas 
sutiko su Kazimiros Prunskienės 
siūloma premjero pavaduotojo 
vieta. Kova už sovietų valdžią už

virė iš naujo. Algirdas Brazaus
kas, kai Rusija paskelbė ekonomi
nę blokadą, kiekvieną mielą savai
tę varė propagandą apie greitą Lie
tuvos žlugimą, jei nebus suspen
duotas Nepriklausomybės atkūri
mo aktas. Jam antrino ir ministrė 
pirmininkė Prunskienė". 

Tai baisi tiesa, jei tai tiesa. 
Aukščiausi valstybės pareigūnai 
pasisako prieš nepriklausomybę... 

Valstybinio saugumo požiūriu 
nepasitikima daugeliu tų, kurie jau 
yra valdžioje arba į ją nuožmiai 
veržiasi. Gal jie Rusijos agentai? 
Vaikšto panašūs klaidingi ar tei
singi užmetinėjimai. Be to, šion pu
sėn rodo ir kai kurie įtartinų poli
tikų mostai. Ir dar: tie neaiškūs 
žmonės grobsto turtą, lipdo melą po 
melo, gyvenime švaistosi be jokių 
moralės varžtų. Štai kur tūno di
delė Lietuvos gyventojų zirzimo 
priežastis. Prisimintina, kad gyve
nę sovietinėje okupacijoje su pasi
tikėjimo rodymu bet kam yra labai 
atsargūs. Jau pirmomis dienomis 
po pirmosios okupacijos okupantas 
tvirtino, kad beveik niekas Lietu
voje nesikeisią. Iš kur atsirado kol
chozai, KGB žudynės, kas nutiesė 
kelius Sibiran ir kas po bausmių 
grįžusius ginė atgal, atsisakydami 
registruoti? Sovietinė gyvenimo 
akademija pasitikėjimą išjuokė. 
Kur ji tik spėjo savo vergiją įtvir
tinti, ten vaikus išmokė meluoti tė
vams, jaunas mergužėles apgaudi
nėti savo išrinktuosius. 

Grobstymai, politiniai melai, 
instinktyvūs įtarinėjimai ardo val
stybės gyvenimą. Šie reiškiniai 
meta šešėlį ir ant doriausių poli
tikų veiklos. Tai didelė nelaimė. 
Pasitikėjimas suburia žmones dar
bams, vyriausybės remiasi gera pi
liečių valia, kuri yra sėkmingų val
stybių pagrindas. O kokia valia 
dabar įsivyraus, kai bus dėliojamą 
nauja vyriausybė? Kokią koaliciją 
sudarys partijos, kai taip netoli lū
kuriuoja ES milijardai? Kas bus, jei 
politiniai gražuoliai nesusikalbės? 
Pirmalaikiai Seimo rinkimai? Jų 
dabartiniai seimūnai nenori, nes 
gaili gerų algų, apie šešių tūks
tančių kiekvieną mielą mėnesėlį. 
Prezidentas taip pat vengs juos 
skelbti, nes naujas Seimas gali būti 
blogesnis už dabartinį. Juk partijos 
yra nepasiruošusios, o skubotumo 
atvejais visada laimi drumsto van
dens žvejai. 

Ar Lietuvoje nėra problemų, 
kurių išsprendimai vienodai rūpi 
priešingų krantų partijoms? Tokių 
problemų mėtosi glėbiai: gamto
sauga, kontrabanda, krašto gyni
mas, nežaboto jaunimo sudrausmi-
nimas, girtuoklystė? Ar tai tik ši, 
bet ne ana partija turi teisę ir pa
reigą šiuos reikalus tvarkyti? Tai 
kodėl gausiems specifiniams dar
bams negali susiburti visų spalvų 
partijos, jei savo planuose jos 
neslepia viešbučių privatizavimo, 
Kauno marių įsigijimo, Turniškių 
nusipirkimo ar Klaipėdos uosto 
nusavinimo? 

Kas bus, sužinosime vėliau, kai 
šis straipsnis jau bus paskelbtas. Ir 
turbūt bus geriau, kaip yra buvę. 

Kai tėvynė sako ačiū 

Nelengva būtų suskaičiuoti, 
kiek per daugiau kaip še
šiolika atkurtosios nepri

klausomybės metų Lietuva yra sa
vo piliečiams ir nepiliečiams išda
linusi žymenų: ordinų, medalių. 
Ne kartą pasigirsta pasišaipymai, 
kad tų ordinų, kaip grybų po lie
taus Dzūkijos miškuose — vos spė
ja juos kaldinti ir dalinti. Toks di
delis „pagerbtųjų" skaičius kaž
kaip nuvertina ir pačius žymenis. 
(Vadinasi, jeigu bet kas juos gau
na, tai nėra ko didžiuotis...) Visgi 
retai pasitaiko (prezidentaujant A. 
Brazauskui būta keletas tokių at
vejų), kad, sužinojęs apie paskirtą 
ordiną, asmuo atsisako jį priimti. 
Visi suprantame, jog ne LR prezi
dentas skiria ordiną, bet tai yra 
akivaizdus būdas išreikšti tėvynės 
Lietuvos padėką už nuopelnus jos 
ir jos žmonių labui. 

Ordinai ir medaliai paprastai 
Lietuvos Prezidentūroje įteikiami 
svarbiųjų valstybinių švenčių me
tu. Kaip paskelbta ir „Drauge", 
Mindaugo karūnavimo — Valstybės 
dienos proga prezidentas vėl įvai
raus laipsnio (ir pavadinimo) ordi
nais apdovanojo nemažą būrį žmo
nių. Tačiau bent du Komandoro 
kryžiaus ordinai buvo šią savaitę 
įteikti Čikagoje gyvenantiems lie
tuviams, negalėjusiems nuvykti į 
iškilmes Prezidentūroje. 

Praėjusį sekmadienį, liepos 2 
dieną, Aštuntosios lietuvių dainų 
šventės atidarymo iškilmių metu, 
stebint tūkstančiams žiūrovų ir 
bent tūkstantinei choristų, ypatin
gasis šventės svečias — Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus — įteikė šį prasmingą 
žymenį buvusiam Metropolitan ir 
Lietuvių operos solistui Algirdui 
Braziui. 

Kad A. Brazis pagerbimo ir ap
dovanojimo tikrai yra nusipelnęs, 
niekam nekyla abejonės, todėl 
buvo ypač simboliška, kad būtent 
šiam dainos menininkui ordinas 
įteiktas Dainų šventėje. Kas iš ar
ti, kas salės šonuose esančiuose di
deliuose ekranuose, stebėjo įteiki
mo metu A. Brazio šypsena nušvi
tusį veidą ir aiškiai regimą jaudi
nantį džiaugsmą, mintimis, be abe
jo, padėkojo prezidentui už šią 

nuostabią dovaną, įteiktą Lietuvos 
vardu. Algirdas Brazis tos džiaugs
mingos valandėlės tikrai nepamirš 
ir ji nuskaidrins jo ne visuomet 
lengvas gyvenimo saulėlydžio die
nas. 

Antras prasmingas tėvynės 
padėkos ženklo įteikimas įvyko 
ketvirtadienį, liepos 6 d., švenčiant 
Lietuvos Valstybės šventę, kuo
met Didžiojo Kunigaikščio Gedimi
no Komandoro kryžiaus ordinas 
buvo įteiktas dr. Jonui Adomavi
čiui. Kadangi dr. Adomavičius dėl 
sveikatos sutrikimų neįstengė da
lyvauti Dainų šventėje, o preziden
tas dar tą patį sekmadienį išvyko į 
Vilnių, žymens paskyrimo aktą 
perskaitė ir žymenį įteikė Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. 

Dr. Jono Adomavičiaus gerų 
darbų, finansinės paramos ir kitų 
nuopelnų tiek Lietuvai, tiek savo 
tautiečiams, gyvenantiems už jos 
ribų, išvardinti nereikia — jie vi
siems žinomi ir didžiai vertinami. 
O kiek jis naudingų, pamokančių 
— kartais ir tėviškai pabarančių 
— straipsnių paskelbęs lietuviško
je spaudoje ir radijuje! (Pastarai
siais metais tie išminties žodžiai, 
sukaupti dvylikoje stambių knygų 
„Kelias sveikaton", išleistų Lietu
voje „Valstiečių laikraščio".) Dr. 
Adomavičius yra kuklus žmogus: 
niekad nesiveržiantis į pirmąsias 
eiles renginiuose, kiekviena proga 
nelipantis ant scenos, neskubantis 
atsistoti prieš fotoaparatą. Jis dir
ba, aukojasi ir aukoja ne tam, kad 
kažkas liaupsintų ir dėkotų, o vien 
iš savo geraširdiškumo, meilės ar
timui ir visa kam, kas tarnauja lie
tuviškumui, Lietuvai. 

Tačiau jo veidas švietė džiaugs
mu, o akys žybčiojo pasitenkinimu, 
kai, stebint nedideliam būreliui dr. 
Adomavičiaus daugiabučio pastato 
gyventojų bei svečių, gen. konsulas 
perskaitė prezidento dekretą ir ant 
krūtinės uždėjo ordiną. 

Kaip visgi prasminga ir džiu
gu, kai susiprantama pagerbti gy
vuosius. Kaip šaunu, kad Lietuva 
ir jos prezidentas tebeskiria žyme
nis nusipelniusiems asmenims. 
Tai ir verta, ir teisinga! 

Jūratės Rosales knygos „Goths And Balts" sutiktuvėse š.m. birželio 25 d. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, IL. Knygą išleido ir sutiktuves suruošė Vydūno fondas. 
Iš kairės sėdi: Jūratė Rosales, Jūratė Variakojienė, BALFo centro valdybos pirm. 
Maria Rudienė; stovi: VF tarybos pirm. Leonas Maskaliūnas, inž. Antanas Rudis, 
knygos mecenatai Larisa ir Aleksas Jankūnai, Vytautas Mikūnas, Pranas Jurkus ir 
VF pirm. Šarūnas Rimas. 
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Palaimintojo Jurgio Matulaičio žmoniškumas 
SES. ONA MIKA1LAITE 

Savo lietuviško charakterio 
studijoje dr. Juozas Girnius 
tvirtino, jog „lietuviui aukš

čiausia vertybė yra patsai gyvas 
žmogus... Šitą vertybę lietuvis gi
liausiai pergyvena. Ji ryškiausiai 
apsprendžia visą lietuvio mąstyse
ną bei laikyseną daiktų ir žmonių 
atžvilgiu". Šio mūsų žymaus mąsty
tojo manymu, iš pačių širdies gel
mių ištekąs „lietuviškojo žmoniš
kumo pagrindas - individualistinis 
žmogus nelygstamo vertingumo 
pergyvenimas," ir todėl „šitas ar 
anas žmogaus kaip individuali as
menybė - štai kas lietuvį atveria... 
Lietuviškojo žmogiškumo pagrin
das - ne abstrakti ar mistinė žmo
nijos meilė, o konkreti ir betarpiš
ka gyvenimo kelyje sutikto žmo
gaus meilė". 

Lietuvių tauta yra išugdžiusi 
daugelį kilnių asmenybių, kurios 
savo gyvenimu ir darbais parodė to
kį žmoniškumą - visaširdišką atlie
pimą konkrečiam žmogui, sutiktam 
gyvenimo kelyje. Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis tokį žmonišku
mą iškėlė į aukštumas. Pats anksti 
išgyvenęs skaudžias netektis, fizi
nes negalias, nemažai skriaudų ir 
pažeminimų, jis iš patirto skausmo 
išugdė didelį jautrumą ir užuojautą 
žmogui. 

Visomis jėgomis siekdamas bei 
pasišvęsdamas tarnauti Dievui ir 
Bažnyčiai, jis tai vykdė konkrečia 
tarnyba žmogui - ir tai kiekvienam 
žmogui, pasitaikiusiam jo gyvenimo 
kelyje. Dauguma mūsų sugebam 
pagelbėti vienam kitam žmogui, 
tačiau mūsų širdies gerumas pasi
rodo ribotas - atsiranda žmogus, 
kuriam užveriam širdį. Pastebi
mas dar ir kitas keistas reiškinys — 
gana dažnai, ypač tarp dvasingų 
žmonių, pamatom keistą žmogaus 
nepaisymą - blaškančio, trukdan
čio, įkyraus žmogaus atstūmimą. 
Matulaičiui tai svetima - jis visa 
kita nustumia į šalį ir skuba patar
nauti žmogui. 

Savo „Užrašuose" Matulait is 
rašo: „Mes santykių su žmonėmis 
negalime išsižadėti. Mes tur ime 
žmonių ieškoti, prie jų artintis, kad 
paskui prie Dievo patrauktume..." 
Pasakojama, jog gyvendamas Sankt 
Peterburge, klausėsi pirmųjų ma
rijonų pasakojimo gatvėje išgirdus 
dvi moteriškes kalbant lietuviškai. 
Matulaitis paklausęs, ar jas užkal
bino, ar sužinojo, kur gyvena. Jo 
draugai susigėdo, jog nepagalvoję 
tai padaryti. Vadovaudamas mari
jonų novicijatui Šveicarijoje, Matu
laitis buvęs be galo užimtas, tačiau 
savo asmeninių rekolekcijų pasi
ryžimuose jis ir vėl pažymi: „tar
nauti broliams". 

Stebėdamas savo laikmečio da
romą didžiulę techninę pažangą, 
pvz., garo ir elektros panaudojimą 
žmogaus naudai, Matulaitis didžiau
sią pasaulį keičiančios jėgos šaltinį 
įžiūri pačiame žmoguje: „žmogaus 
protas yra versmė visokių minčių, 
kurios paskui patekusios į minias 
pasklinda į platųjį pasaulį, ima 
žmoniją valdyti. Žmogaus valia yra 
toji jėga, kuri arba telkdama ir vie
nydama aplink save kitus žmones, 
arba juos stumdama pirmyn arba 
atgal... gali laimę arba nelaimę 

Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. 

žmonijai suteikti. Žmogaus širdis 
visokių ugnies jausmų pilna gali 
būti jėga, kitus sušildančia, užde
gančia, sukaitinančia, kaip garas ir 
elektra, prie gero darbo patrau
kiančia ir pastumiančia, arba vėl 
kenksmingu gaivalu, viską sunaiki
nančiu". 

Sunkiausi pal. Jurgio Matulai
čio metai buvo praleisti Vilniuje -
čia jis buvo nuolatos puolamas, kri
tikuojamas, šmeižiamas. Vienas 
žurnalistas, dirbęs prie Šv. Jono 
bažnyčios, rašinėdavo į laikraščius, 
puldamas vysk. Matulaitį ir kriti
kuodamas jo darbus. Tuos savo ne
pasirašytus straipsnius paskui at
nešdavo vyskupui. Matulaitis į puo
limus nereaguodavo, nebarė savo 
kenkėjų, nors žinojo, kas jie tokie. 
Jis ir savo marijonus buvo mokęs, 
jog viešuose susirinkimuose, ginant 
Katalikų Bažnyčią prieš ateistų 
puolimus, niekuomet negalima nie
kinti ar žeminti savo oponento. 

Į Vilnių atvykus lenkui vysk. 
Bandurskiui kapelionauti okupan
tams legionieriams, šis vengė Vil
niaus vyskupo, manydamas, jog jis 
nekenčiąs lenkų. Matulaitis iš savo 
pusės, pamatęs, jog svečio vyskupo 
sutana gerokai apibrizgusi, pas siu
vėją užsakė naują. Tik vėliau vysk. 
Bandurskis sužinojo, iš kur ta nau
joji sutana atsirado. Ilgainiui jis 
atsisakė savo priešiškumo ir pra
dėjo nuoširdžiai vertinti vysk. Ma
tulaitį. 

Gal labiausiai palaimintojo 
Jurgio Matulaičio pagarba žmogui 
pasireiškė jo bendravime su vys
kupijos kunigais, ypač nusikaltu
siais, kuriuos jam teko drausminti. 
Užuot juos baręs, primindavo pa
reigų kilnumą, paguosdavo dėl 
žmogiško silpnumo. Ne vienas, iš

pažindamas savo kaltes, puldavo 
vyskupui po kojų ir verkdavo. Tokį 
vyskupas tuojau pakeldavo nuo že
mės, pasodindavo į kėdę ir tėviškai 
apkabinęs sakydavo: „Kunigas yra 
antrasis Kristus. Visokia klaida, 
juoba nuodėmė, nesiderina su Kris
taus asmeniu..." Vėliau, kai vysk. 
Jurgis Matulaitis buvo pasitraukęs 

iš Vilniaus ir jo pareigas perėmė 
kitas, iš nubaustųjų kunigų buvo 
reikalaujama pristatyti atliktos 
bausmės pažymėjimą. Tada beveik 
visi prisimindavo vysk. Matulaitį, 
kuris tokių dalykų nereikalavęs, 
kunigo gera valia pasitikėjęs. 

Žmoniškumą visi įvertiname ir, 
jį patyrę, galbūt net visą gyvenimą 
atmenam. Didžiausią skriaudą lie
tuviams padarė sovietai, nuvertin
dami žmogų ir į kasdienius žmonių 
santykius įnešdami nemaža grubu
mo ir šiurkštumo. Pasak dr. Gir
niaus, „Ruso sieloje visuotinė žmo
gaus meilė gali glūdėti šalia lygiai 
visuotinos žmogui paniekos... Ru
sas gali ir save patį nuoširdžiai nie
kinti. O save niekinant, nėra pa
grindo nė kitą gerbti". 

Vos pradėjęs vyskupo darbą 
Vilniuje, pats Matulaitis pasakoja, 
kaip 1919 m. žiemą iš Ratnyčios 
(bažnytkaimio netoli Druskininkų) 
pas jį atvyko du vyrai prašyti, kad 
leistų statyti bažnytėlę Pervalko 
kaime. Pasiekę vyskupo rezidenci
ją, tie žmonės sunerimo, nežinoda
mi, kaip su vyskupu kalbėtis: klau
sinėjo tarnų, kaip į vyskupą pra
bilti. Nejaugi galima su tokiu asme
niu lietuviškai šnekėtis? Vyskupas 
Matulaitis, matydamas jų sąmyšį, 
pirmas prašneko lietuviškai, kvies
damas sėstis ir klausinėdamas, kas 
pas juos girdėti, kaip jie gyvena. 
Abu atkuto, pralinksmėjo, kad gali 
drąsiai sava kalba kalbėti, kad 
vyskupas nė kiek neponiškas. 

Žmoniškumas darosi šiuolai
kiniam pasauliui labai reikalinga 
dorybė. Tai šilta, visiems supranta
ma ir prieinama dorybė. Marijam
polėje vykstant Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio atlaidams liepos 9-16 
dienomis, į kuriuos suplaukia mal
dininkai iš visos Lietuvos, linkime 
jiems ten pasisemt to šilto žmoniš
kumo. 

Pal. Jurgio Matulaičio koplyčia. Lūgmos kaime prie Marijampolės 
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Yra premjeras - ar bus permainos valstybės politikoje? 

P
olitikos tęstinumo ir stabiliza
vimo motyvas šiame diskusijų 
dėl premjero etape buvo ma

žiau girdimas ir ne toks įkyrus kaip 
tada, kai buvo svarstoma Z. Balčyčio 
kandidatūra : šis buvo patikėjęs, kad 
darbų per imamumas ir įpėdinystė 
bus p a k a n k a m a s pagr indas tapt i 
premjeru, tačiau to nepakako, ir ne 
tik - vis dėlto j is labiau panašus į uo
lų tarnautoją, ne politiką. 

G. Kirk i las a t rodė a tviresnis 
idėjoms ir siūlymams, parlamentarų 
pas tebėj imams, t.y. demonstravo 
savo politinę patirtį ir lankstumą. 
Žinoma, lyginant su A. Brazausku, 
jis yra jau kitos kartos politikas, bet 
suformuotas tos pačios komunistinės 
nomenklatūros tradicijos, tik pasižy
mintis modernesniu kalbėjimu ir 
supratimu. 

Tačiau j is nėra vienas, už jo 
SDP, išaugusi iš komunistinės ter
pės, jos mai t inta . Taigi esminis klau
simas, ar G. Kirkilas sugebės daryti 
tokią įtaką savo partijai, kaip ją val
de jo p i rmtakas - panašu, kad jo
je turėtų užvirti aštrios vidinės dis
kusijos ir konkurencija dėl pozicijų. 

Akivaizdu ir kitkas: šiai partijai 
būdinga griežta disciplina ir paklusi
mas vadovybei, todėl tikėtina, kad 
įmanoma jos konsolidacija apie bū

simą partijos vedlį. Šia prasme SDP 
laimėjo strateginį mūšį dėl savo 
ateities ir būsimų, eilinių rinkimų: 
G. Kirkilo premjeravimo sėkmė -
partijos sėkmė, natūraliai pasikei
čiant jos vadovams, sureikšminant 
G. Kirkilo pozicijas ir sudarant gali
mybes jam išryškėti. 

Žinoma, daug ką lems jo koman
da, pirmiausia Vyriausybė, jos na
riai, jų gebėjimas atlaikyti valstybės 
biurokratijos pinkles ir išlikti sava
rankiškai veikliems, nepriklauso
miems reformatoriams, įvairių sek
torių permainų iniciatoriais. 

Premjeras patenka į gana sudė
tingą Lietuvos vidaus padėtį bei 
įvairių sričių įsisenėjusių problemų 
raizgalynę. Sveikatos paslaugos 
įvertintos kaip prasčiausios ES ša
lyse. Socialinės paramos ir pensijų 
sistema, nepaisant eksministrės V. 
BlinkeviČiūtės populiarumo, nerefor
muojama ir tapusi elementaria bu
halterija, eina į nežinia, skurdinda
ma trečdalį mūsų piliečių. Valstybi
nių brandos egzaminų skandalas ap
nuogino švietimo skaudulius, stag-
nuoja aukštasis mokslas. Per lėti 
inovacijų ir verslo plėtros bei žinių 
visuomenės tikslų įgyvendinimo 
tempai. Grėsmingi regionų vysty
mosi atotrūkiai ir 1.1. O dar naujoji 

E S paramos perspektyva ir lėšų in
vestavimo tikslingumas, Šengeno 
sutartis, pasirengimas įvesti eurą ir 
su šiais uždaviniais susijusių prob
lemų sprendimai. Energetikos sekto
rius, komunikacijų tinklai su Va
karais - kiek daug vangiai spren
džiamų klausimų, labai svarbių 
mūsų valstybės saugumui. 

Apskritai, lauktina iš būsimos 
Vyriausybės naujesnio ir modernes

nio požiūrio į Lietuvos plėtros tiks
lus, jos galių ir galimybių stiprini
mą. Netrukus paaiškės, kokia bus 
naujoji Vyriausybės strategija: kaip 
nors ištempti kadenciją ar siekti po
kyčių, kurie lemtų sėkmingesnę Lie
tuvos žmonių ateitį? 

Valentinas Stundys 
Lietuvos krikščionių demokratų 

pirmininkas 

Seselės Pranciška, Bernadeta ir Nerijus Šmerauskas Dainų šventėje. 
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

Per visas Mišias grūmėsi kunigo Gandrėno, 
Olės ir dar kelių tą rytą čia suklupusių žmo
nių malda prieš tirono užmačias. Prieš pat 

Mišių pabaigą kautynių griausmas nutilo. Kulkos 
tada taikėsi ir lėkė į Vincą ir Juozą Gauranskį, 
slapyvardis Kepuriukas, kurie, tarsi nujausdami, 
kas jų laukia, dar prieš aušrą šaukėsi Dievo pagal
bos. 

Jiedu, atsiplėšę nuo būrio, su ryšio užduotim, 
visą naktį keliavę klampiais laukais, nuvargę, 
ketino užsukti į pastovų bunkerį ir kiek nusnūsti. 
Paryčiais susitiko su ryšininke Maryte, kuri pa
žadėjo iš pat ryto paprašyti kunigo Gandrėno au
koti už juos Mišias. Juos visus tris tada kankino 
bloga nuojauta. Ir ne be pagrindo. Tą pavasarį „Tri
mito" būriui buvo ypač nelengva. Pasalos, kauty
nės, apsupimai. Ir dabar per abu jie teturi vieną 
granatą. Be to, Krekenavą ir gretimas apylinkes 
kaip niekad užplūdo kariuomenė. Baudėjų būriai 
su Krekenavos stribais šukavo miškus, kratė sody
bas. 

Prieš dvejus metus „Trimito" būrio įrengtas 
bunkeris pas sovchozo mechanizatorių Antaną 
Žuromskį atrodė saugus. Žuromskis su žmona ir 
dvejų metų sūneliu gyveno vieni Ūdrų dvaro kume
tyne, ant Nevėžio kranto, prie pat vieškelio, už 
puskilometrio nuo Vadaktėlių bažnytkaimio. Jie 
buvo patogiai įsikūrę. Trobesys ilgas, mūrinis, ga
luose durys. Vienoje kraštinių patalpų gyveno šei
mininkai, kitoje buvo įrengtas kuro sandėlys, toliau 
tvartelis, už jo pirtis. Partizanai nuolat lanky
davosi pas Žuromskius. Šeimininkams pasiūlius, 
tvartelyje jie įsirengė bunkerį. Jame galėjo laisvai 
gyventi 10 vyrų. Čia buvo gydomi sužeistieji. Čia 
slėpėsi partizanai, kai vasarą siausdavo miškus. 
Kratų tame dvare nebuvo. 

Tą rytą Vincas su Juozu Guranskiu, sulindę į 
bunkerį, spėjo tik snustelėti, kai pasigirdo Žurom-
skienės pavojaus signalas. Pabudusi ji pastebėjo 
pro langus praeinančius kareivius. Iškart, vienais 
baltiniais, pro kuro sandėlį, ji lėkė prie bunkerio ir 
pasilenkus ties slėptuvės durelėmis šūktelėjo: 
„Vyrai, būkite atsargūs, aplinkui vaikšto rusai. Aš 
geriau užkamšau angą". Bet pabaigti nespėjo. 
Pakėlus akis pamatė, kad per langą ją stebi ka
reiviai. Išsigandus metėsi atgal į kambarį. Suriko 
vyrui: „Antanai, prapuolėm!" Griebė paltą ir laip
tais užlėkė an t aukšto. Akimirksniu kareiviai su
bėgo į tvartelį ir šakėmis pradėjo badyti mėšlą. Ap
tikę slėptuvės dureles, reikalavo pasiduoti. Atsa
kymo nesulaukė. Tada pasipylė kulkų kruša, kad 
net bunkerio kampas viduje pliskėjo. Jiedu persi
žegnojo. Vincas mintyse kartojo: „Jėzau, pasitikiu 
tavim". Pamatęs , kad draugas , atsidusdamas 

KAI ATĖJO LAUKTOJI 
DIENA 

(Pagal partizano Vinco Grinkaus 
prisiminimus ir žvilgsnį iš šalies) 

IRENA R. VIDZlONIENE 
Nr.5 

Viešpačiui, virpančia ranka taikosi nusišauti, Vin
cas išmušė jam iš rankų pistoletą: „Palauk, spėsi! 
Dar anksti mirti". Tuoj pat griebėsi atsišaudyti iš 
rusiško automato. Staiga šūviai nutilo. Kareiviai 
ėmė mušti Žuromskį, versdami atidaryti slėptuvę. 
Vincas ta akimirka pasinaudojo. Galva keldamas 
dureles sviedė granatą ir, jai sprogus, šaudydamas 
išlindo į dūmuose skendintį tvartuką. Juozas 
Gauranskis su čekišku „Brno" kulkosvaidžiu jam iš 
paskos. Juos pamatęs, pašoko už gulinčios karvės 
slėpęsis Žuromskis. Jis pasakė, kad kareiviai per 
duris ir langus išbėgiojo iš tvartelio. Vieną išvilko. 
Aplink namą jų visur prigulę. Vincas su draugu 
persimetė žvilgsniais — kautis! Jie bėgiojo po visas 
keturias kumetyno patalpas, nuo vieno lango kam
po prie kito ir „kapojo švineliu". Vincas ir dabar 
aiškiai prisimena, kaip pastato gale pro mažą lan
gelį pamatė po eglute, gal už 40 metrų, kulkosvai
džio lėkštę ir virš jos rusišką pilotę. Nusitaikė ir 
kulkosvaidis nutilo. Bet štai ir draugo kulkosvaidis 
nustojo kalenęs. Greičiausiai, traukiant iš bunke
rio, į jį papuolė žemių. Vis tiek reikėjo grumtis. Vin
cas išbėgo pro duris ir be jokio taikymo spirgino iš 
už kampo. Staiga užkaleno ilga serija tiesiog jam 
tarp kojų, kapodama batų aulus ir kelnes iš vidaus. 
Tą pačią akimirką užsikirto Vinco automatas. Jis 
įvirto atgal į vidų. O čia draugas, išsiardęs kulkos
vaidį, krapštosi. Vincas suriko kaip žvėris: „Žiūrėk, 
kad jie neįsiveržtų į vidų!" Žuromskis išmuša tuščią 
tūtelę iš Vinco automato ir tas vėl šaudydamas 
veržiasi pro kitas duris. Bėgiodamas iš paskos, Žu
romskis ragina juos sprukti. Reikėjo žaibiškai 
spręsti: automatas įkaitęs, šoviniai baigiasi, Juo
zas retkarčiais po vieną šūvį pykši. Vincas ištaria: 
„Bandykim!" Duoda ginklą — parabelį Žuromskiui, 
bet šis neima. Jis tikisi kaip nors prasmukti. Tada 
jiedu šoko pro duris ir sodo kampu pasileido bėgti. 
Aplinkui tratėjo šūviai, bet tik nutolus jiems nuo 
kumetyno apie 50 metrų, kareiviai griebėsi vytis ir 
pasipylė kulkos į bėglius. Kulkos juos išstūmė iš 
sodo į suartą lauką. Jie be kvapo lėkė, klimpo. Be 

atvangos nuo sodo pusės kulkos vijosi, taškė 
purvyną, bet skriejo vis pro šalį. Kareiviai nesiryžo 
leistis į klampią dirvą. Bėgliai įlėkę į Garšvių 
kaimo Rumčiko sodybą, gavo arklius ir šiaip taip 
užsėdę, šuoliais spaudė lauko keliuku link miško. 
Bet keliukas greit baigėsi. Iki miško dar keli kilo
metrai. Suartame lauke arkliai suklimpo, o priešas 
vejasi. Kareivių prisėdęs vežimas nuo dvaro trau
kia irgi į miško pusę, kad užbėgtų jiems už akių. 
Palikę arklius, jie vėl iš paskutiniųjų veržiasi 
pirmyn per klampų arimą. Ginklus iškėlę, perbren
da Vadakties upelį ir jau smunkant į Stirnynės 
miškelį pastebėjo gal už poros šimtų metrų iš upe
lio kylančias rusiškas pilotes. Priešas tebesiveja. O 
miškelis nedidukas, užpelkėjęs, išmargintas užsi
likusio sniego lopiniais. „Čia jau mus iškeps", — 
tada pagalvojo Vincas. Pasirodo, kad tik tada juos 
suėmė baimė. Iki tol viskas vyko automatiškai. 

Jie pasileido bėgti per tą miškelį, kiek kojos 
įkabina. Išbėgę į plyną lauką mato, kad ir čia, ir čia 
— prie Baibokų kapinių ir priekyje ant vieškelio -
stoviniuoja kareiviai. Tuo momentu vieškelyje prie 
kareivių prisiartino du elgetaujantys kolchoznikai 
(tada jie masiškai traukė iš Rusijos ir ėjo per kai
mus duoneliaudami). Kai elgetos ir kareiviai ėmė 
kažką tarpusavyje aiškintis, jiedviem ta akimirka 
buvo išganinga. Jie šastelėjo per vieškelį į kitą grio
vį ir repečkom, krūmelių priedanga, toliau laukais 
pro sodybas, be kepurių, be švarkų, šlapi, purvini, 
bet su ginklais ir šovinynais ant diržų, pagaliau 
pasiekė Namišių mišką. Giria tanki, didžiulė. Ke
liai ankstyvą pavasarį nepravažiuojami. Dabar jie 
pasijuto išsigelbėję. Neįtikimai. Ne tik žmonės, ro
dės, visa gamta stojo jų pusėn. Griovys sukiojosi, 
pasitaikę krūmai svyro, kupstas kerojo taip, kad 
priešas jų nepastebėtų. 

Kai mašinos apsupo Stirnynės miškelį ir pa-
sipylę kareiviai, ieškodami bėglių, šniukštinėjo 
apie kiekvieną medelį, badė net menkiausią išky-
lumėlę, negalėdami patikėti, kad partizanai galėtų 
nepastebimi iš čia pasprukti, jiedu ramiai sukiojosi 
apie jaukiai plevenančią lauželio liepsną. Džiovino 
kulkų sukiurdytas kelnes. O patys sveikutėliai, tik 
vienur kitur drikstelėta. Palengva rimo fantas
tiškos likimo išdaigos įaudrinta turbūt kiekviena 
kūno ląstele. Pervargę, išsisėmę kiekvienas savaip 
mintyse svarstė, klostė visa, kas tą dieną vyko, bet 
abiems širdį graužė nerimas dėl Žuromskių. Vėlai 
vakare juos pasiekė skaudi žinia — žuvo Antanas 
Žuromskis. 

Kai kareiviai metėsi ištrūkusių iš kumetyno 
partizanų pusėn, Žuromskis pasileido bėgti per 
sodą. Pasivijusi priešo kulka jį sužeidė. 

Bus daugiau. 
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Prie paminklo žuvusiems partizanams Jiezne susirinko jų atminimo saugotojai. 
Mokytoja B. Vinskienė — trečioji iš dešinės. 

brolio draugų — ir visi vieningai nu
tarė netarnauti okupantams . Miš
kas — mūsų namai . Ir į par t izanų 
gretas stojo drąsiausi vyrai: A. Jur -
konis, Pranas Daraškevičius, Pe t ras 
Taraškevičius, Antanas Mat ikas , Jo
nas Matikas, J. Leonavičius, A. Leo
navičius, kurie, J. Andrulevičiaus 
vadovaujami, įsijungė į partizaninį 
judėjimą". 

Pirmosios šio būrio kau tynės 
įvyko 1945 m. sausio 27 d.: „Jie 
drąsiai stojo į kovą su J iezno stribais 
ir rusų kariais, nukaudami rusų lei
tenantą, stribą ir jų vežėją. ...Kitą 
dieną Alšininkų kaime, Danilevičių 
sodyboje, penki par t izanai drąsiai 
stojo į mūšį su galinga rusų kariuo
mene, nukaudami kapitoną, du lei
tenantus ir daugiau kaip 20 rusų ka
reivių. Penki part izanai didvyriškai 
žuvo kovos lauke", — rašo B. Vins
kienė. 

Jiezno apylinkėse part izaninis 
judėjimas buvo ypač aktyvus , nes jį 
rėmė gyventojai. Štai 1945 m. kovo 
28 d., prieš Velykas, par t izanų būrys 
susikovė su rusų kar iuomenės dali
niu, turinčiu 15 kulkosvaidžių, auto
matų ir kitų ginklų. Kovoje žuvo 9 
partizanai, bet priešų žuvo kur kas 
daugiau — daugiau ka ip 90. Po šio 
mūšio stribų vadas Surkovas šau
kęs: „Jiezne užkasta 150 banditų, o 
dar pilni miškai, k rūmai , namai". 

Jiezne, kur buvo užkast i šimtai 
partizanų kūnų, pusę šimtmečio vei
kė miestelio šiukšlynas. Bronislavos 
pastangomis ta vieta buvo sutvarky
ta, pastatytas paminklas iš lauko 
akmenų ir lentoje šalia didvyrių pa
vardžių įrašyti tokie žodžiai: 

Kovojot ąžuolais. 
Palūžot ąžuolais. 
Šlamėkit ąžuolais t iems, 
Kurie Lietuvą myli. 
B. Vinskienė apgailestauja, kad 

ne visi žuvusieji par t izanai yra iš

aiškinti. Daugelis tų, kurių kūnai 
būdavo niekinami miestelyje an t 
grindinio, liko neatpažinti, jų pa
vardės nežinomos. 

„Skrebai visi dar gyvi ir sveiki", 
— sako Bronislava. Galima pridėti, 
kad j iems nepriklausoma Lietuva 
moka pensijas, jų buvusiems va
dams kartais — valstybines. O dau
guma part izanų šeimų neturi net 
j iems priklausančio laisvės gynėjo 
statuso, nes nėra, kas pasirūpina. 

B. Vinskienę, savo knygai „Am
žinieji ąžuolai" ieškojusią rėmėjų, 
prieš keletą metų užkalbino vienas 
„buvusių" sovietinių veikėjų. Dėjęsis 
patriotu j is pažadėjo išleisti jos kny
gą savo rinkimų kampanijos metu. 
Bet, matyt, pamatęs, kokia tai kny
ga, susilaikė. Praėjo dveji metai, 
knygos vis nėra, o „geradaris" vėl sė
di valdžioje. 

Autorė išsigando, kad nebūtų 
suna ik in tas jos rankrašt is ir pa
prašė jį grąžinti. Tik per didelius 
vargus ji rankrašt į atgavo ir dabar 
gailisi, kad patikėjo vilku ėriuko kai
lyje ir sugaišo tiek daug brangaus 
laiko. „Aš tur iu išleisti tą knygą, — 
sako ji. — Jos laukia likę gyvi žuvu
siųjų artimieji". 

Taigi B. Vinskienė savo pareng
tai knygai „Amžinieji ąžuolai" vėl 
ieško rėmėjų. Knygelė nedidelė, 
daug nekainuoja, bet ji brangi tuo, 
kad į ją sudėti beveik pusantro šimto 
Jiezno didvyrių likimai. 

P.S. Galintys paremti šią tvirto 
charakterio dzūkę, krakštotyrinin-
kę, savo krašto patriotę Bronislava 
Vinskienę ir padėti jai išleisti kny
gelę „Amžinieji ąžuolai", malonėkite 
parašyti adresu: 

Bronislava Vinskienė 
Strazdiškių kaimas 
Jiezno seniūnija 
Prienų raj. 
Tel. 8319-57211 

, JAV ir berniuką Nikita 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Atrodo, daug knygų yra išleista 
apie laisvės kovą, partizanus ir oku
pacijų žiaurumus, bet dar daugiau 
liko neaprašyta, nęįamžinta. Knygos 
dažniausiai teikia bendras žinias, o 
lieka nepaminėti konkretūs žmonės 
— pvz., par t izanai , jų rėmėjai. 
Nueina į užmarštį jų idealai, jų žyg
darbis, jų tragedija, artimųjų skaus
mas. Lieka daug nežinomų laisvės 
kovotojų, mūsų tautos didvyrių. Tai 
labai gerai supranta Prienų rajone, 
Strazdiškių kaime, gyvenanti Bro
nislava Vinskienė, buvusi lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja. Ji 
surinko Jiezno apylinkių partizanų 
pavardes, sudarė jų biografijas ir 
parengė leidinėlį „Amžinieji ąžuo
lai". 

O šio leidinio ištakų reikia ieš
koti toli praeityje, kai Bronislava 
buvo dar j auna — penkiolikmetė 
mergaitė, partizanų ryšininkė Sobu-

vos kaime, tose pačiose Jiezno apy
linkėse. Ji sako, kad vykdė savo bū
rio partizanų vado Juozo Andrulevi-
čiaus-Auksinuko užduotį: surinkti 
kiek galima daugiau medžiagos apie 
partizanų kautynes, žuvusius parti
zanus. „Neturim pamiršti J iezno 
NKVD būstinėje žiauriai kankintų, 
degintų ryšininkų, rėmėjų ir parti
zanų", — rašo B. Vinskienė savo 
knygos įžangoje. Ji neužmiršo žu
vusio vado priesaikos ir visą savo są
moningą gyvenimą rinko medžiagą 
apie kraštiečius partizanus. Taip da
rė ir sovietiniais metais. Ji pasako
ja, kad savo užrašus slėpdavo už-
kasdama žemėje. 

Bronislava Vinskienė parengto
je knygoje, kuri dar laukia leidėjo, 
pateikia partizanų ir ryšininkų arti
mųjų prisiminimus, archyvinius 
duomenis. Pateikiama medžiaga 
apie partizanų kautynes su okupa-

Atkelta iš 1 psl. 
nebuvo toks geranoriškas. 

Jo nuomone, metų pradžioje dėl 
Rusijos dujų tiekimų Ukrainai kilęs 
skandalas — tai bandymas daryti po
litinį spaudimą Maskvai. 

Iliustruodamas rinkos ekonomi
kos principus, valstybės vadovas pak
lausė BBC darbuotojos, vedusios in-

- temetu vykusią konferenciją, ar ji 
parduotų savąjį kelis šimtus svarų 
kainuojantį vėrinį (ji pati tiek įverti
no papuošalą) pirmam sutiktajam 

cine kariuomene ir jų talkininkais 
stribais Jiezno, Stakliškių, 
Butrimo-nių apylinkėse, apie než
moniškus kankinimus, nužudytų 
partizanų kūnų niekinimą Jiezne ir 
kt. Kny-goje minimos 144 pavardės. 
Autorė yra šių didvyrių amžininkė 
ir kai kurių įvykių liudininkė. 
Minimi žmonės yra buvę jos kaimy
nai, pa-žįstami. Knygoje pasakoja
ma daug viena už kitą tragiškesnių 
istorijų. 

Bronislava pasakoja apie Anta
ną Rutkauską-Žemaitį, kuris išėjo į 
mišką kovoti už tėvynės laisvę, na
mie palikęs jauną žmoną ir 8 
vaikus. Dėl to jo šeima, kurioje vy
riausiajam buvo 16, o jauniausiam 
— nepilni metukai, buvo ištremta į 
Sibirą. 1947 m. šešiolikmetė dukra 
Onytė, neištvėrusi miško darbų ir 
kamuojama tėviškės ilgesio, bėgo 
tolimą kelią namo, į Lietuvą, į miš
ką, pas tėvelį partizaną. Stakliškių 
apylinkėse, Gojaus miške ji susitiko 

su tėveliu, bet greitai vėl išsiskyrė 
— amžinai, nes po kelių mėnesių 
Žemaitis žuvo apsuptyje. Onytė liko 
viena, septynerius metus okupacinė 
valdžia skelbė jos paiešką. 

Kostas Minkauskas-Karklas, 
Albinas Šiugždinis-Žaibas, Vytau
tas Marčiulionis-Viesulas ir daug 
kitų pavardžių prikeliama iš už
maršties. Bronislava sako, kad rū
pintis partizanų atminties įamžini
mu yra jos gyvenimas. Knyga — ne 
pirmas jos žygis. Jos iniciatyva Jiez
ne ir apylinkėse yra pastatyti keli 
paminklai, įamžinantys partizanų 
žūties, kautynių vietas. 

Keliaudama po gražų ir įdomų 
Prienų kraštą susipažinau su Bro
nislava Leonavičiūte Vinskienė iš 
arčiau. Ji gimė ūkininko šeimoje. Ji 
pasakoja epizodą iš savo šeimos gy
venimo: „1944 m. gruodžio mėn. pas 
mus susirinko daug jaunuolių — 

„už penkias kapeikas ar rublį". 
„Kadangi Jūs esate Rusijos pre-

2\ zidentas, parduočiau", — nesutriko 
:s vedėja. 
)- ,,Na, man, prezidentui, patvirtin

dama artimus Didžiosios Britanijos ir 
i- Rusijos santykius, galbūt. Bet šiaip, 
t- žmogui iš gatvės, jūs vargu ar atiduo-
į- tumėte jį pusdykiai, — atsakė V Pu-
ji tin. — Tai kodėl gi Rusija turėtų pus-
ų velčiui atiduoti savo turtą, savo gam-
i- tos išteklius partneriams, kurie yra 
n lygūs mums tarptautinėje arenoje", 

— klausė jis. 
Atsakymai į BBC klausimus apie 

Čečėniją buvo labai emocionalūs. 
Paklaustas, kodėl Rusija simpati

zuoja separatizmui Gruzijos ir Mol
dovos teritorijoje, bet nepriima Če
čėnijos atsiskyrimo idėjos, V Putin 
atsakė, kad Čečėnijoje įvyko referen
dumas, ir žmonės išreiškė norą likti' 
Rusijos sudėtyje. 

V Putin nepagrįstomis pavadino 
Vakarų abejones, ar referendumas 
atitiko visuotinai priimtu- demokra

tinius standartus. 
Neišvengta ir klausimo apie daug 

kalbų sukėlusį berniuką Nikita, tiks
liau, prezidento bučinį į jo pilvuką. 

„Tai buvo neplanuotas susitiki
mas su berniuku, nepamenu, kuo jis 
vardu. Jis atrodė toks bejėgis, ir aš 
tiesiog panūdau jį pamyluoti", — pa
sakojo prezidentas. 

Laikraštis „The Times" cituoja 
politikos žinovų nuomonę, esą tai bu
vo viešųjų ryšių akcija siekiant ati-
I raukt i dėmesį nuo rimtų problemų. 

Bronislava Vinskienė prie savo knygos „Amžinieji ąžuolai" rankraščio. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

G. W. Bush neketina mokyti V. Putin 
Washington, DC, liepos 7 d. 

(„Reuters'VBNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush, kurio administracija 
nuolatos kritikuoja Rusiją dėl demok
ratinių normų suvaržymų, ketvirta
dieni pareiškė nusiteikęs atviram ir 
nuoširdžiam dialogui su Vladimir Pu
tin ir neketinąs pamokslauti jam Di
džiojo aštuoneto (G-8) susitikime Pe
terburge. 

Prieš vykdamas i kitą savaitę 
rengiamą G-8 vadovų susitikimą, G. 
W. Bush atsakė i CNN televizijos 
kompanijos vedėjo Larry King klau
simą, ar nepasikeitė jo griežta pozici
ja Rusijos prezidento atžvilgiu. 

„Man jis patinka, — atsakė G. W. 
Bush. — Man nebūtinai turi patikti 
visi jo sprendimai, liečiantys tai, kas 
vyksta Rusijoje, bet man labai svarbu 
išsaugoti su juo gerus asmeninius 
santykius, kad mūsų dialogas būtų 
sąžiningas ir atviras". 

„Žmonės nemėgsta, kai kas nors 
skaito jiems 'paskaitas', niekas ne
nori viešai klausytis pamokymų", — 
pridūrė JAV vadovas. 

Prieš penketą metų, po pirmojo 
susitikimo su V Putin, G. W. Bush pa
sakė garsiąją frazę, jog „pajuto jo sie
lą", bet nuo to laiko santykiai paste
bimai atšalo. 

JAV viceprezidentas Diek Che*' 
ney ir valstybės sekretorė Condoleez-
za Rice apkaltino Rusijos prezidentą 
laisvių suvaržymu ir savo geografinių 
kaimynų energetiniu šantažu. 

JAV pareigūnai ketvirtadieni 
anonimiškai pareiškė žurnalistams, 
kad nors Rusija įvykdė reikšmingų 
reformų žlugus komunistinei sant
varkai, Washington nerimą kelia ten
dencijos, pastaruoju metu ryškėjan-
čios Maskvos politikoje. 

Pasak jų, greičiausiai būtent 
„mūsų būgštavimai, jog tolstamą nuo 

dine V. Putin ir G. W. Bush susitikimo 
tema. Abu prezidentai susitiks liepos 
14 dieną per pietus ir kitą dieną, 
prieš prasidedant G-8 susitikimui, 
ves dvišales derybas. 

Kitas valdininkas mano, kad de
mokratijos būklė Rusijoje gali tapti 
Didžiojo dvidešimtuko — labiausiai 
išplėtotos pramonės pasaulio valsty
bių vadovų — diskusijų objektu. 

Beje, prezidentui G. W. Bush ket
virtadieni oficialiai suėjo 60 metų — 
pajuokauti šia tema šalies vadovas 
rado jėgų nepaisydamas Įtemptų dip
lomatinių santykių su Šiaurės Ko
rėja, neatsisakančia branduolinių 
programų ir neseniai išbandžiusią 
kelias raketas. 

„Noriu štai ką pasakyti: jaučiuosi 
gerokai jaunesnis, nei jums atrodo" 
— kreipdamasis i visuomenę kartu su 
Kanados ministru pirmininku Ste-
phan Harper sakė G. W. Bush. 

1946 metais gimęs G. W. Bush 
priklauso pokarinei didžiojo „kūdikių 
bumo" kartai. Prezidento atstovas ži-
niasklaidai Tony Snow aiškino, kad ši 
diena šalies vadovui niekuo ne
siskiria nuo kitų. 

Nors G. W. Bush gimtadienis bu
vo ši ketvirtadienj, jis pradėjo j | švęsti 
dar liepos 4-ąją, kai šalyje buvo mini
ma Nepriklausomybės diena, — per 
pietus, kuriuose dalyvavo šeimynykš
čiai ir draugai, prezidentas buvo pa
sipuošęs raudonos ir baltos spalvos 
havajietiškais marškinėliais. 

Vėliau Čikagos restorano 
„Chicago Firehouse Restaurant" rū
syje esančioje salėje per vakarienę G. 
W. Bush užpūtė gimtadienio torto 
žvakutes. 

Vakarienėje dalyvavo vien vyrai, 
tarp kurių buvo ir miesto meras, de
mokratas Richard M. Daley vietos 
pareigūnai bei aukšti Baltųjų rūmų 

demokratijos principų", taps pagrin- padėjėjai. 

Ukrainos Rada pirmininku išsirinko socialistą 
Kijevas, liepos 7 d. („Reuters") 

— Ukminos Aukščiausioji Rada ket
virtadieni vėlai vakare parlamento 
pirmininku išrinko Socialistų parti
jos vadovą Oleksandr Moroz. 

Kandidatas | š| postą per slaptą 
balsavimą gavo 238 balsus, nors būtų 
pakakę ir minimalaus 226 deputatų 
pritarimo. 

Dėl Rados pirmininko pareigų su 
O. Moroz varžėsi vienas iš Regionų 
partijos vadovų, buvęs pirmasis vice
premjeras Mykolą Azarov. Tačiau 
naująjį pirmininką parėmė ne tik jo 
politiniai bendražygiai, bet ir Re
gionų bei Komunistų partijų deputa
tai, taip pat keletas kitų frakcijų ats
tovų. 

Paskelbus balsavimo rezultatus 
O. Moroz pareiškė esąs pasirengęs 

rinkimus laimėjo Regionų partija, ta
čiau ilgai brandinta „Mūsų Ukrai
nos". JTB ir socialistų sąjunga atėmė 
iš jos teisę formuoti kabinetą. 

Deputatams ketinta pristatyti 
Petr Porošenko — įtakingo verslinin
ko, |ėjusio | vyriausybę po V. 
Juščenko pergalės 2004 metais, kan
didatūrą. 

Tačiau O. Moroz pareiškė, jog 
šios sąjungos laukia toks pat likimas, 
kaip ir pirmosios „oranžinės" vyriau
sybės, kuri subyrėjo 2005 metais po R 
Porošenko ir J. Tymošenko nesuta-ri-
mų, ir | pirmininko postą iškėlė savo 
kandidatūrą. 

Pareiškęs, kad šis dvejetas: R Po
rošenko — parlamento pirmininkas 
ir J. Tymošenko — premjerė — „tai 
sprogusis mišinys, ir koalicija sugrius 

užgydyti žaizdas, padarytas Ukrainai jau po kelių mėnesių", jis paskutinę 
pastarųjų metų rinkimų. 

„Mes privalome išsklaidyti dirb
tinai sukurtą |tampą, kad nebūtų su
skaldyta Ukraina, o toks pavojus 
šiandien jaučiamas, — sakė jis. — 
Esu įsitikinęs, kad mes šiandien būti
nai išspręsime šią problemą. Esu 
tvirtai įsitikinęs, kad bendradarbiau
ti sutiks ir tie, kurie šiandien mano 
esą nugalėtojai, ir tie, kurie jaučiasi 
nugalėti". 

Pastaraisiais mėnesiais parla-

akimirką trinktelėjo durimis, atsisa
kydamas visų ankstesnių susitarimų 
su „Mūsų Ukraina" ir JTB. 

Protestuodami „Mūsų Ukraina" 
ir JTB nusprendė nebalsuoti. 

Socialistų vadovo išrinkimas Ra
dos vadovu, pasak pačių deputatų, 
byloja, kad „oranžinė koalicija" — 
Julija Tymošenko ir „Mūsų Ukraina" 
susivienijimai bei Socialistų partija 
faktiškai suiro, ir kad gali gimti nau
jas valdančiosios parlamentinės koa-

EUROPA 

LONDONAS 
Penktadieni Didžiajai Britanijai 

minint pirmąsias mirtininkų sprog
dinimų Londono visuomeninio trans
porto sistemoje metines, miesto vy
riausiasis policijos vadas pareiškė, 
jog didėja dar vieno išpuolio grėsmė. 
Kalbėdamas apie dabartinę padėtį, 
Metropoliteno policijos komisaras 
Ian Blair pavadino grėsmę „baisia". 
„Kol mes kalbamės, Jungtinėje Kara
lystėje yra žmonių, toliau planuojan
čių baisius nusikaltimus, — teigė pa
reigūnas. — Nuo liepos grėsmė ap
čiuopiamai padidėjo". 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) pareigū

nai pareiškė, jog ketvirtadienį vakare 
įvykusios derybos su Iranu dėl nuo
laidų plano, kuris leistų išspręsti ak
lavietėje atsidūrusią branduolinę kri
zę, buvo konstruktyvios ir leidžia ti
kėtis išsamesnio Irano atsakymo kitą 
savaitę įvyksiančio antrojo susitiki
mo metu. „Tai gera pradžia kitam, 
kaip mes tikimės, pozityviam 3tTsfti-
kimtfi liepos 11-ąją", —sakė ES už
sienio reikalų koordinatoriaus Javier 
Solana atstovė spaudai. 

TBILISI 
Gruzijos televizijos kanale „Rus-

tavi-2" populiarios pokalbių laidos 
vedėja Eka Hoperija pareiškė nus
prendusi trauktis iš darbo, protes
tuodama prieš valdžios poziciją teis
minio proceso dėl teisėsaugos institu
cijų atstovų įvykdytos žmogžudystės 
atžvilgiu. Šį pareiškimą E. Hoperija 
paskelbė ketvirtadienį vėlai vakare 
tiesioginiame pokalbių laidos „Lais
va tema", kai buvo diskutuojama dėl 
daug triukšmo sukėlusio proceso — 
Gruzijos jungtinio banko darbuotojo 
Sandr Girgvliani nužudymo bylos. S. 

i Girgvliani šių metų sausį mirtinai 
sumušė grupė VRM darbuotojų. 

JAV 

HOUSTON 
Daugkartinis 

covery" ketvirtadienį 341 km aukšty
je sėkmingai susijungė su Tarptauti
ne kosmine stotimi (TKS). Erdvėlai
vis nuskraidino svarbias atsargas ir 
trečiąjį TKS įgulos narį — vokiečių 
astronautą Thom Reiter, kuris kos
minėje stotyje pasiliks pusmečiui. 
„Discovery" su TKS bus susijungęs 
aštuonias dienas, per kurias jo įgula 
perkels daugiau kaip 2,272 kg įran
gos bei atsargų. 

LOUISVILLE 
Irake tarnavęs JAV armijos ka

rys, įtariamas iš pradžių nušovęs tris 
moters giminaičius, o paskui moterį 
išžaginęs ir nužudęs, teisme pareiškė 
esąs nekaltas. Kariui mesti kaltini
mai, pasak JAV prezidento George W. 
Bush, yra labai rimti ir reikalaujan
tys, kad „teisingumas būtų visiškai 
įvykdytas". Ketvirtadienį advokatui 
teisme skaitant kaltės nepripažini
mą, 21 metų Steven Green ramiai 
stovėjo pasidėjęs priešais save ran
kas. Jeigu buvęs sausumos pajėgų 
elitinės 101-osios desantininkų divi
zijos eilinis dėl šių baisių nusikal
timų, suteršusių Irake tarnaujančių 
amerikiečių įvaizdį, bus pripažintas 
kaltu, jam gali grėsti mirties bausmė. 

NEW YORK 
Naftos kainos New York penkta

dienį pasieks- naują vTsų laikų rekor
dą, pakilusios iki 75.42 JAV dolerio 
už barelį. Ankstesnis WTI rūšies naf
tos kainų ateities sandoriams rekor
das siekė 75.4 JAV dolerio už barelį. 
Pastarasis rekordas buvo pasiektas 
trečiadienį, paskelbus apie Siaurės 
Korėjos išbandytas |vairaus nuotolio 
balistines raketas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

erdvėlaivis ,,Dis-

JERUZALE 
Didžioji dauguma izraeliečių no

rėtų, kad valdančiojo palestiniečių ju
dėjimo „Hamas" vadovai būtų nužu
dyti siekiant išlaisvinti pagrobtą iz
raeliečių karį ir sustabdyti raketų iš
puolius, rodo penktadienį paskelbtos 
apklausos duomenys. Naujausia vi
suomenės nuomonės apklausa rodo, 
kad 82 proc. izraeliečių kariuomenei 
siūlo „pradėti žudyti 'Hamas' vado
vus", atsižvelgiant | tai, kad šio judė
jimo karinis sparnas yra surengęs 
daugybę atakų prieš Izraelį. Kiti 52 
proc. apklaustųjų pritaria siūlymui 
subombarduoti Gazos ruožą. 

mento darbas buvo paralyžiuotas: licijos formatas. 
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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 
www.certerfofsurgeryancixBasthealh£(xn 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
C«nter 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manual inė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyr imai 
• Homeopati ja ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
•OhiroDraGtic & Rehafc dinc 

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 
LockportJL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgi ja, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th S t 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 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos d a k t a r a i i r ch i rurga i 
10811 W. 1431*1 SL Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

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

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospi ta l , #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELICIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., &C. 
VIDAUS LIGI! GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Odos ligų specialistai 

D e r m a t o l o g i j o s l igų i r odos vėž io 
spec ia lybė , k o s m e t i n ė chirurgija, 

v iso ve i do a t j aun in imas 

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

Tel. 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3236 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
7 7 3 - 2 3 3 - 0 7 4 4 a r b a 773-489-4441 

/ / BENDRA DAINA — TAI ŽENKLAS, 
KAD KAIP TAUTA ESAME GYVI" 

Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus liepos 2 
d. dalyvavo Čikagoje vykusia

me VIII Lietuvių dainų šventės ati
daryme ir pasveikino į iškilmę susi
rinkusius lietuvius iš JAV, Kanados, 
Lietuvos ir kitų valstybių. 

Lietuvos vadovas priminė, kad 
Lietuva — tai šalis, kurios gyvento
jams istorija lėmė patirti daugelį ne
lengvų akimirkų, tačiau daina mūsų 
tautai padėjo išgyventi net ir pačius 
sunkiausius išbandymus. 

„Bendra daina — ženklas, kad 
kaip tauta esame gyvi, kad savo gy
vastį gebame perduoti iš lūpų į lū
pas, iš kartos į kartą, ir tol esame 
nenugalimi, kol dainos nenutildo-
mos. Visas pasaulis nuščiuvo, kai iš
girdo Lietuvą, dainuojančią tankų 
apsupty. Tuomet mus pavadino 
„Dainuojančios revoliucijos" šalimi. 
„Daina tapo mūru", — sakė prezi
dentas V. Adamkus. . 

Prezidentas pabrėžė, kad 16-
aisiais nepriklausomybės metais 
atėjo laikas ir kitokioms dainoms, 
kurios jungia žmogų su žmogumi — 

motinų lopšinėms, jaunimo meilės 
romansams, darbymečio dainoms 
„(Atėjo laikas) dainoms, kurias iš
girdę jaunystėje, niūniuosime po 
daugelio metų. Jas išgirdę, nesvar
bu, ar keliausime, ar gyvensime gim
tajame kaime, ar toli nuo tėvynės 
krantų, pajusime tėvynę savyje. Į šią 
šventę susirinkęs jaunimas tai irgi 
pajus. Vaikai, gimę ir augę užsienyje 
— pajus", — sakė V. Adamkus. 

Prezidentas V. Adamkus padė
kojo visiems šventės dalyviams, or
ganizatoriams ir svečiams už tradici
ją, atgaivintą po 15 metų pertrau
kos, ir palinkėjo kuo geriausios pro
fesinės bei asmeninės kloties. 

VII Lietuvių dainų šventė Šiau
rės Amerikoje įvyko 1991 metais. Ji 
pratęsė turtingą lietuviškų Dainų 
švenčių tradiciją, prasidėjusią 1956-
aisiais metais. Sekmadienį vykusioje 
šventėje dalyvavo apie 1,200 cho
ristų iš įvairių JAV ir Kanados mies
tų, taip pat ir Lietuvos. Lietuvių dai
nų šventę stebėjo keli tūkstančiai 
žiūrovų. 

LR p r e z i d e n t o k a n c e l i a r i j a 

3-oioįe Dainų šventėje s m lepos 2 d iš kaires: d i r i g e n t e Renata Arma la i tė , Lie

tuvos Respubl ikos p rez . Valdas A d a m k u s , vy r . šventės m e n o vadovė m u z . Rita 

Čyvai tė-Kl ior ienė ir m u z . Faustas St ro l ia , k u r i o ke le tą da inų a t l i ko šventės cho

rai . Indrės T i jūnė l ienės nuo t r . 
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JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

NAUJAS „MEDICAID" ĮSTATYMAS 
Š.m. birželio 28 dienos „Chicago 

Tribūne" numeryje rašoma apie 
naują įstatymą, susijusį su „Medi
caid" teikiamomis paslaugomis, pa
sirašytą prezidento G. W. Bush š. m. 
vasario mėnesį ir įsigaliosiantį nuo 
liepos 1 d. Šiuo įstatymu reikalauja
ma, kad apie 50 milijonų „Medicaid" 
pagalbą gaunančiųjų dokumentais 
įrodytų, kad jie yra JAV piliečiai. 
Reikalaujami dokumentai : pasai , 
gimimo liudijimai, natūralizacijos 
dokumentai, vairuotojų pažymėjimai 
ar kiti dokumentai , iš kurių matyti, 
kad „Medicaid" pagalbos prašantis 
yra JAV pilietis (Sočiai Security kor
telė netinka). Ir nauji „Medicaid" 
pagalbos prašytojai turi dokumen
tais įrodyti, kad yra JAV piliečiai. 

Šio naujo įstatymo tikslas yra 
užkirsti kelią nelegaliems imigran
tams naudotis medicininėmis paslau
gomis, teikiamomis per „Medicaid", 
nes jie, nors ir nebūdami JAV pilie
čiai, prašymuose pasisako tokie esą. 
JAV piliečiai ir kai kurie legalūs imi
grantai turi teisę ir toliau naudotis 
„Medicaid" teikiamomis paslaugomis. 

Įs ta tymas sukėlė nemažai ginčų, 
nes yra daug amerikiečių, čia gi
musių a r seniai gyvenančių, kurie 
dėl įvairių priežasčių negali įrodyti 
savo gimimo vietos, negali surasti 
pamestų dokumentų (pvz., Katrinos 
uragano aukos ar įvairūs protiniai ir 
fiziniai ligoniai, taip pat žmonės 
esantys slaugos namuose). 

J au seniai skundžiamasi, kad 
„Medicaid" išgyvena finansinę krizę, 
nes valstijos neapmoka visų susida
riusių išlaidų. Teigiama, kad dide
liam skaičiui nelegalių imigrantų 
teikiama medicininė pagalba prisi
deda prie šios finansinės krizės. 

Bet vartotojų grupės („consu-
mers groups"1) nesutinka su tuo ir sa
ko, kad remiantis 2005 m. birželio 
mėn. „U. S. Department of Health 
and Human Services" generalinio 
inspektor iaus pranešimu, nebuvo 
jokių įrodymų apie plačiai paplitu
sias melagystes dėl pilietybės norint 
gauti „Medicaid" pagalbą. Tame pra

nešime pripažįstama, kad galimybė 
apgauti yra, nes 40 valstijų leidžia 
„Medicaid" prašytojams tik pasisa
kyti, kad jie yra JAV piliečiai, 
neprašydami jokių pilietybę įrodan
čių dokumentų. Kitos 6 valstijos irgi 
žiūri į tai pro pirštus ir dažnai tiki 
tik žodiniu pasisakymu, kad esi pi
lietis. Tiktai Georgia, Montana, New 
Hampshire ir New York valstijos rei
kalauja dokumentų pilietybei įrody
ti. 

Daug valstijų, tarp jų ir Illinois, 
neturi pakankamai tarnautojų, kad 
galėtų išpildyti naujus administra
cinius reikalavimus. Ir jei valstijos 
neišpildys naujojo įstatymo reika
lavimų, valdžia nutrauks finansinę 
paramą „Medicaid". 

Neaišku, kas bus toliau. Anksty
vesni nurodymai sako, kad dabarti
niams „Medicaid" gavėjams bus duo
dama papildomo laiko reikiamiems 
dokumentams gauti, bet neaišku, 
kiek ilgai tas papildomas laikas tę
sis. 

Skaitytojams primename, kas 
yra „Medicare" ir „Medicaid", nes pa
sitaiko juos maišančių. Trumpai: 
„Medicare" (Part A ir Part B, o dabar 
ir Part D) yra federalinė medicininė 
apdrauda, teikiama 65 m. sulauku
siam, 10 metų išdirbusiam JAV pi
liečiui ar jo šeimos nariui. Invali
dams taikomos kitokios taisyklės. 

„Medicare" apdrauda gauna ir 
legalūs nuolatiniai šalies gyventojai, 
t.y. asmenys su „žalia kortele". „Me
dicaid" yra jungtinė federalinė ir val
stijų programa, kuri padeda užmo
kėti arba tiesiog užmoka už medici
nines paslaugas asmenims su ribo
tomis pajamoms ir ištekliais. 

Norint gauti daugiau informaci
jos, reikia skambinti savo valstijos 
„State Medical Assistance Office" 
(Illinois valstijoje telefono nr. yra 
1-800-548-9034). Šios įstaigos tele
fono nr. galima gauti ir skambinant 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
Informacija internete: - www.medi-
care.gov 

—vvvvw.autotrcGeusa.com 

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

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

DMbf gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. UNA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

Dr. DALIA E CEPa£ DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVintersetDr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

betuvams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arta lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

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

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

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. (847) 692-2303 

www.parkridgesmiles.com 

P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 
• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

. • • • • •• '.'•:•••':•• •• '•••••: :'•:•:•: " 
D Ė M E S I O ! 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau 
skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? 

Ne beda. DRAUGAS jus u skelbimą išspausdins 
nemokamai . Tereikia paskambinti 

tel. 773-585-9500 
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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. 718-423-61611 -800-77-VYTI S 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

i i i 
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MŪSŲ ŠEIMOSE ffff EKSPEDICIJA Į TRĖMIMO 
IR ŽŪTIES VIETAS 

Salomėją Daulienę gimtadienio proga sveikina vyras Kazys Daulys ir anūkėlė Gin
tarė Daulytė. 

ŠVENTĖME GIMTADIENĮ 
Gyvenimas ima lyg duoklę 
Mūsų juoką, svajones 
Ir džiaugsmą, 
Ir lyg skolą nemokamai — 
Išdalija ir išskaičiuoja metus... 

Birželio 17 d. šventėme Brigh-
ton Park Lietuvių Bendruo
menės pirmininkės Salomėjos 

Daulienes gimtadienį. Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Evelina Oželienė pasvei
kino sukaktuvininkę ir įteikė rau
donų rožių puokštę. Parapijos choras, 
vadovaujamas Algimanto Barniškio, 
kartu su parapijiečiais, susirinku
siais bažnyčioje, padainavo .,Ilgiau
sių metų". 

Po lietuviškų Mišių dalis Sa
lomėjos draugų susirinko į lietuvišką 
.,Seklyčią"'. Tą šventę - staigmeną 
suruošė ir mus į ją sukvietė Salomė
jos vaikai ir vyras Kazys Daulys. 

Svečius pasveikino sūnus Vytas. 
Marti Audra Daulienę (Kubiliūtė) 
sukaktuvininkę atvežė jau svečiams 
susirinkus. Vos tik įėjusi į salę. Sa
lomėja buvo papuošta lietuviška juos
ta. Svečiai pasitiko atsistojimu ir 
„Ilgiausių metų" garsais. 

Šiltais žodžiais sveikino marti 

Audra, o anūkėlės ir anūkėlis glau
dėsi prie močiutės. Dar sveikino: 
Karolina Kubilienė, Nerijus Šme-
rauskas, kuris palaimino ir vaišes. 

Jonas Gradinskas papasakojo 
apie Salomėjos atliktus kilnius dar
bus, o. savo kalbą užbaigdamas, pa
sakė: „Salomėja yra tinkama ir prie 
pečiaus ir prie rožančiaus..." JAV LB 
Vakarų apygardos pirm. Aušrelė Sa-
kalaitė palinkėjo Salomėjai niekados 
nepavargti, darbuotis Dievui ir tė
vynei. 

Sūnus Vytas Daulys ragino sve
čius vaišintis ..Seklyčios" restorano 
paruoštu skaniu maistu. Kvepėjo ka
vutė, o namuose viešnių (K. Kubi
lienės, O. Gradinskienės, D. Rūtos) 
kepti pyragai viliojo akis. Kadangi 
tarp svečių buvo nemažai choristų ir 
net solistas V. Kybartas, tai ir dainų 
netrūko. Dainavome visi. Dainavo 
kartu su močiute Salomėjos mylimi 
anūkėliai. Dainos buvo tokios gra
žios, kad atrodė, jog gimtadienį šven
čiame Lietuvoje. 

Tad dar kartą sveikiname mūsų 
mielą Salomėją Daulienę ir linkime 
daug gražių, sveikų gimtadienių su
laukti. 

Stasė Viščiuvienė 

Tai - Jūsų laikraštis 

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

Sių metų birželį lietuvių tauta 
minėjo 65-ąsias masinės rep
resijos metines, kur ias prieš 

lietuvių tautą vykdė Sovietų Są
junga. Birželio 14-16 d. buvo rep
resuota per 17 tūkstančių Lietuvos 
gyventojų. Per 11 trėmimo metų iš 
Lietuvos buvo iš t remta apie 140 
tūkstančių žmonių. 

Tad neatsitiktinai šiais metais 
Lietuvos Jaunimo organizacijų 
taryba, bendradarbiaudama su Lie
tuvos politinių kalinių ir tremtinių 
bendrija, Lietuvos politinių kali
nių sąjunga, parengė projektą 
„Ekspedicijos į t rėmimo ir žūties 
vietas"'. Šio projekto t iks las : su
rengti 4 istorines ekspedicijas į lie
tuvių trėmimų ir masinių žu
dynių, koncentracijos stovyklų, 
įkalinimo vietas. 

Lietuvos Jaunimo organiza
cijų taryba pakvietė ir kitų šalių 
lietuvius dalyvauti šiame projekte. 
Iš viso yra numatyta išleisti į eks
pedicijas 32 j aunus žmones. JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba mielai priėmė šį pasiū
lymą, gerai suprasdama, kad daly
vavimas šioje ekspedicijoje puo
selės jaunimo domėjimąsi valstybės 
istorija, sustiprins patr iot iškumą ir 
istorinę atmintį. Per LB Krašto val
dybos posėdį buvo apsvars ty tas pro
jektas ir pasiūlyta paieškoti kan
didatų. 

Norinčių vykti į ekspedicijas bu
vo tikrai nemažas skaičius. Lietuva 
priėmė tik du mūsų a ts tovus , tad 
buvo nuspręsta pasiųsti L J S atstovą 
iš Čikagos skyriaus Jus t iną Riškų. Jį 
rekomendavo JAV LB LJS valdybos 
pirmininkas Arūnas Karal is . 

Jus t inas Riškus, pirmos kartos 
palikuonis, gimęs Čikagoje, lankęs 
Maironio lituanistinę mokyklą, prik
lausė jūros skau tams ir ateit inin
kams. Keletą vasarų dirbo Dainavos 
stovykloje - buvo vadovas. Jus t inas 
baigė istorijos mokslus University of 

Ieva B u t k u t e 

justinas Riškus. 

Illinois Čikagoje, jis - būsimasis mo
kytojas. Dabar Justinas aktyviai da
lyvauja Čikagos LJS skyriaus 
veikloje ir žaidžia krepšinį „Lituani-
cos" klube. 

Antra JAV LB atstovė - Ieva 
Butkutė iš Seattle LB apy
linkės. Ji gimusi Birštone, 

2003 metais baigė Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų institutą. Dar būdama 
studente su kitais studentais įkūrė 
jaunimo organizaciją „JUNEO" (jau
nimas už narystę Euro - Atlantinėse 
organizacijose). Mergina tik treji 
metai Amerikoje, bet gana aktyviai 
įsijungė į lietuvišką veiklą. Ieva 
studijuoja teisės mokslus Washing-
ton universitete, taip pat dirba jame 
- dėsto lietuvių kalbą universiteto 
s tudentams Baltijos studijų pro
gramoje. Ievos proseneliai buvo iš
tremti į Krasnojarsko sritį. Ji labai 
džiaugiasi, kad galės aplankyti ir 
nusilenkti lietuvių protėviams, žu
vusiems toli nuo tėvynės. 

Ieva Butkutė su Just inu Riškum 
turi keletą rimtų užduočių ekspedici
jų metu. Savo įspūdžius iš kelionės 
jie turės aprašyti ir paruošti medžia
gą spaudai bei leidinėliui. Mūsų JAV 
LB kandidatai vyks į dvi skirtingas 
ekspedicijas: Justinas išvyksta į 
antrą ekspediciją - Krasnojarsko 
sritį liepos 22 - rugpjūčio 1 d.; Ieva 
vyksta į paskutinę ruošiamą ekspedi
ciją Tomsko - Permės ir Tiumenės 
sritis rugpjūčio 20 - rugsėjo 2 d. Abu 
jaunuoliai atvyks pasidalyti savo ke
lionės įspūdžiais į JAV LB Krašto 
valdybos ruošiamą konferenciją jau
niems bendruomenininkams. kuri 
vyks rugsėjo 1 - 4 d. Putnam.' CT. 

JAV LB Krašto valdyba tiki. kad 
siųsdama savo atstovus dalyvauti 
projekte „Ekspedicija į trėmimo ir 
žūties vietas", prisideda prie šio pro
jekto tikslų - prisiminti ir pagerbti 
žuvusius bei nukentėjusius nuo Lie
tuvos gyventojus, puoselėti istorinę 
atmintį ir tautinį patriotiškumą jau
nimo tarpe. 

Sigita Šimkuvienė-Rosen 
JAV LB Krašto valdybos 

vicepirmininkė jaunimo reikalams 
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Mūsų mažieji draugai 
VIKTORIIAZAKARIENE 

Visiems žinomas posakis: „Šuo 
yra žmogaus geriausias drau
gas". Jis pildo žmogaus norus 

bei įsakymus, rodo jam savo besąly
ginę meilę. Daug žmonių laiko šunis 
ir jais džiaugiasi. Vis dėlto neturė
tume pamiršti ir kitų savo mielų 
draugų - katinėlių. Tiesa, jie yra iš
didūs, užsispyrę, nepaisą žmogaus 
įsakymų, bet už švelnų su jais elgesį, 
katinai atsimoka dideliu prisirišimu 
ir meile. Ypač juos vertina vieniši bei 
senyvi asmenys, nes dažnai katinas 
yra jų labai svarbus draugas, kuriam 
galima patikėti savo mintis, norus ir 
rūpesčius. Jis ne tik viską atidžiai 
išklauso, bet savo švelniu murkimu 
žmogų suramina. Katinų murkimas 
turi tam tikrą galią. Specialistų yra 
pastebėta, kad ligoniai ima geriau 
jaustis ir greičiau pasveiksta, jei turi 
prie savęs murkiantį draugą. Už tai į 
senelių bei ligonių namus yra atne
šami parinkti švelnūs, draugiški kati
nai, kad pacientai galėtų juos 
murkiančius palaikyti, paglostyti ir 
pasijausti laimingesni. 

„Fauna Communications Re
search Institute". (N.C.) mokslininkai 
2001 metais priėjo prie išvados, kad 
murkimas, sukeliąs panašų į „Ultra-
sound" virpėjimą, stiprina bei gydo 
katinų organus ir kaulus. Už tai, anot 
jų, katinai yra tokie ištvermingi ir 
jiems yra priskiriami „devyni gyveni
mai". 

Yra nemažai pavyzdžių, kad, šei
mininkams išsikėlus į tolimą vietą, 
per neapsižiūrėjimą senoj vietoj pa
liktas katinas atlieka šimtų mylių ke
lionę, kad juos surastų. Keliavęs jam 
nežinomais keliais, alkanas, sulysęs, 
sužeistas ir net luošas, j is pasiekia 
savo tikslą. Kas jį veda? Spėjama, 

kad meilė žmogui ir iki šiol nesupran
tami impulsai. 

Dažnai tenka skaityti apie ka
tinų nepaprastą ištvermę ir kitokiais 
atsitikimais. Pvz., katinas išliko gy
vas net 2 savaites, išbuvęs aklinai 
uždarytoj dėžėj be maisto ir vandens, 
tik retkarčiais gaudamas palaižyti 
kelis lietaus lašus, prasiskverbian
čius į dėžę. Kitas pavyzdys: katinas 
liko sveikas ir gyvas, kartu su balti
niais 20 minučių plakamas karštoj 
skalbimo mašinoj. Arba: katinas iš
laikė 75 mylių kelionę, palindęs po 
automobilio dangčiu (hoodj... Visa tai 
atsitinka dėl katinų nepaprasto smal
sumo. Jie būtinai turi visur įlįsti, 
viską pauostyti, pamatyti, kad pasi
jaustų saugūs ir patenkinti. 

Žinoma, yra ir kitokių pavyzdžių. 
Daug kas turbūt atsimena, kai Ame
rikos spaudoje plačiai buvo aprašyta 
katė Scarlett (calico), kuri 1996 m. 
kovo 29 dieną New York, dar prieš 
atvykstant gaisrininkams, iš degan
čio garažo po vieną išnešė visus savo 
penkis kačiukus. Pati visai apsvilusi, 
išdeginta burna, sužeistomis akimis, 
sužalotom kojom, vis grįždavo į gaisro 
vietą, kol visus penkis išgelbėjo. Ne
atrodė, kad ji pati gyvens, bet ypa
tinga gydytojų priežiūra ir operacijos 
išgelbėjo jos gyvybę. 

Yra žmonių, kurie ypač vertina 
katinų draugystę. Kaip nepaprastą 
pavyzdį, galima paminėti žurnalistą, 
rašytoją Peter Gethers, kuris apie 
savo katiną Norton yra parašęs tris 
išsamias knygas. Mėgdamas keliauti, 
jis visada su savim veždavosi katiną. 
Didieji Europos viešbučiai bei resto
ranai gerai žinojo Norton ir paruoš
davo jam patogią viešnagę, įskaitant 
ir garbingą vietą prie svečių stalo. 
Katinui baigus gyvenimą. Gethers ne 
kartą yra pareiškęs, kad savo meile, 
atlaidumu ir supratimu Norton iš

mokė jį gyventi. 
Katinai j a u yra minimi apie 

2,500 metų senumo Egipto raštuose. 
Plečiantis žemdirbystei, javai ten bū
davo sukraunami į didžiulius aruo
dus, kuriuos gerokai apnaikindavo 
žiurkės. Pastebėjus, kad 
kovoje su žiurkėmis ka
tinai yra labai naudingi, 
imta juos globoti ir net 
garbinti , ypač patyrus , 
kad katinai mato ir nak
tį. Tais laikais egiptie
čiai labai bijojo tamsos ir 
paskelbė, kad kat inai 
savo akimis išlaiko die
nos šviesą nuo saulės 
nusileidimo iki jos pa
tekėjimo ir tokiu būdu 
apsaugo pasaulį nuo am
žinos tamsos. 

Viduramžiais Euro
poje katinai, ypač juodi, 
buvo laikomi demonais ir 
ka r tu su raganomis de
ginami ant laužų. 

Istorijoje t a ip pat 
y ra paminėti keli žymūs 
asmenys, ypatingai bijo
ję katinų. Anglijos kara
lius Henrikas III alp
davo, pamatęs katiną; 
Napoleonas - šaukėsi 
pagalbos, o Hitleris im
davo drebėti. Ir dabar 
yra žmonių, kur ie bijo 
katinų. Taip pa t nema
žai žmonių nemėgsta jų, 
greičiausiai dėl to, kad 
būdami laisvėje, katinai 
medžioja paukštelius bei 
ki tus naudingus gyvū
nėlius. Bet tai y ra juos 
laikančio žmogaus kaltė. 

Dėl savo meilumo ir 
naudingumo katinai yra 
labai paplitę pasaulyje. 

Daugiausia jų priskaičiuojama Aus
tralijoje. Amerikoje, pagal 2003 metų 
duomenis, buvo 63 milijonai katinų. 
Vidutiniškas jų amžius 16-18 metų, 
bet yra buvę atsitikimų, kad katinai 
išgyveno iki 30 metų. 

Šaltiniai: 
„The nine emotional lives of 

cats", by Jeffrey M. Masson; 
„The cat who went to Paris", by 

Peter Gethers; 
„Cat miracles", by Brad & Sherry 

Steiger. 

PIRMASIS 2006 M. PUSMETIS V. LANDSBERGIO FONDE 

Praeitų 2005-ųjų metų pabaigoje 
Mykolo Romerio universiteto 
tinklalapyje paskelbus praneši

mą apie Jono Prunskio skiriamą sti
pendiją už geriausią studento rašinį 
bendrąja tema „Teisėjo asmenybės 
moralinis komponentas kaip teismų 
nepriklausomumo ir autoriteto vi
suomenėje pagrindas", darbus patei
kė 4 studentai. 2006 m. pradžioje, 
Konstitucinės teisės katedroje įverti
nus šiuos referatus pagal jų turinį, 
nagrinėjamų klausimų aktualumą vi
suomeniniame gyvenime ir darbų vi
sumos kokybę, Jono Prunskio 
stipendija paskirta Teisės fakulteto II 
kurso pagrindinių studijų studentei 
Jutai Večerskytei. Jos referate „Mo
ralė, pinigai, teismai" panaudota gau
si mokslinė ir populiari medžiaga, 
reiškiamos drąsios mintys dėl teisėjų 
ir teismų veiklos, formuluojamos vi
suomeniškai reikšmingos išvados. 
Stipendija Jutai Večerskytei mokama 
po 400 LT nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 
2006 m. gruodžio 31 d. 

Vytauto Landsbergio fondas dė
koja Jonui Prunskiui, gyvenančiam 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, už 
nuolatinę paramą ir dėmesį fondui, o 
Juta Večerskytė taria ačiū už gali
mybę gauti paramą studijoms. 

2006 m. pradžioje, Lietuvos Ne
priklausomybes atkūrimo dienos pro
ga Vytauto Landsbergio fondas 

paskelbė rašinių konkursą „Kokią 
Lietuvą kurs mano karta?". Jame pa
kvietėme dalyvauti šalies mokyklų 7— 
12 klasių mokinius, norinčius iš
reikšti savo požiūrį į Kovo 11-ąją 
atkurtos Lietuvos valstybes dabartį ir 
ateitį. 

Konkursas sulaukė gražaus at
garsio. Gavome 271 rašinį. Ši gausa 
kiek uždelsė galutinį įvertinimą. 
Surengti du vertinimo ratai... Komi
sija buvo reikli vertindama rašinio 
turinį. — ar jis atitinka pasiūlytą te
mą. Ekspertų komisijoje dirbo Edita 
Mildažytė, dr. Vytautas Narbutas. 
Andrius Navickas, Romas Sakadol-
skis, Elena Tervidytė. Jiems žemai 
lenkiuosi. Gera buvo juos pažinti ir 
būti jų būryje. 

Pradžiugino ne tik konkurso da
lyvių skaičius, dėmesys paskelbtai 
temai, bet ir greita reakcija — pra
ėjus vos dešimčiai dienų, pradėjo 
plūsti pirmieji rašiniai. Konkurso 
komisijai teko nelengvas uždavinys, 
pirmiausia dėl to, kad vertų išsky
rimo ir premijavimo rašinių buvo 
nepalyginti daugiau negu numatyta 
premijuoti. Iš didelio skaičiaus 
brandžių, įdomių ar savita mąstysena 
išsiskiriančių rašinių antrajam ver
tinimo ratui buvo atr inkta šešias
dešimt. Ir ne vienam ekspertui 
skaudėjo širdį, kai skirstant geriau
sius, kitus reikėjo atmesti, nepasi

džiaugiant jų privalumais, bet griež
tai taikant vertinimo kriterijus. Ga
lutinį sąrašą nu lėmė nuosta ta , kad 
būtų a tspindėtas visas spekt ras ra
šinių: nuo pilietiškai brandžių iki 
skausmingo santykio su tikrove. 
Svarbiausia, kad visi pažėrė gražių ar 
skaudžių atsivėrimų, kuriuos mėgin
sime atspausdint i . Dėkinga ir už 
kartėlio šūksnį. Tikiu, kad visa tai 
y ra rūpesčio dabar t ine situacija ir 
ateitimi, rūpesčio tėvyne išraiška. Tik 
skaudu buvo skai tyt i kai kurių jau
nuolių polinkį atsiriboti nuo bendrų 
tikslų. Tikiuosi, kad tai laikina. 

Gera buvo bendrauti su jaunimu, 
brandžiai analizuojančiu savo patirtį, 
savo aplinką. Jaučiausi apsuptyje 
jaunimo, kuriam rūpi, kas erzina, 
kodėl skaudu ir kas mes esame, kas 
mus maitina dvasiškai ir materialiai. 
Skriaudžiama kalbos kul tūra , slogi 
atmosfera mokykloje, šeimoje... Pra
džiugino bendruomenines veiklos 
užuomazgos, projektai saviraiškai ir 
tobulėjimui. Nuoširdžiai įvertindama 
savo galimybes, jaunoji kar ta reiškia 
pastangas kurti ateitį jau čia, dabar, 
nepraleisti gero startinio laiko, jaust i 
atsakomybę, kad mūsų savast is iš
liktų, kad Lietuva, žemė liktų naši , 
gera augti žmogui, medžiui... Tokia 
gausa paliestų temų. 

Dalis, deja, rašė, naudodami pro
tokolinę stilistiką. Tuos darbus ma

žiau vertinome. 
Ypač buvo įdomu skaityti tuos 

darbus, kurie Kovo 11-ąją, Neprik
lausomybės paskelbimą ir jos raidą, 
įtaką, aprašo ir analizuoja per savo 
sąlytį su gyvenimu, aplinka ir ben
druomene, brandindami pilietiškumą 
ir atsakomybę. 

Dažnas nusivilia valdininku, ku
ris neat l ieka savo įsipareigojimų ir 
tuo pateisina inertiškumą, abejingu
mą. Tikiuosi, kad jų pačių siekis yra 
žinoti, tobulėti, saugoti ir ginti princi
pingas nuostatas. Ir dažniau džiaug
tis. Verta džiaugtis Lietuvos dangumi, 
miškais, mūsų ilgesiu, mūsų nerimu, 
nepakantumu blogiui. Ginkime tiesą. 
Turėkime viltį. 

Suorganizuoti šį konkursą padėjo 
nuolatiniai Vytauto Landsbergio fon
do rėmėjai — Laimutė ir Algirdas 
Stepaičiai iš Jungtinių Amerikos Val
stijų. Jie yra pagrindiniai konkurso 
mecenatai . Taip pat Pilietinės vi
suomenės institutas ir daug talkinin
kų. Visiems jiems nuoširdus ačiū. 

Kiek galime, padedame įvairiuo
se darbuose, aišku, daugiausia rū
pinamės neįgaliųjų vaikų sveikata. 
Šiam tikslui šiais metais jau išlei
dome 118,000 litų. Didžiausia dalis 
atiteko Vilniaus universiteto vaikų 
ligoninei. Nupirkta pediatrinis fibro-
bronchoskopas ir automatinė plovi
mo - dezinfekcijos mašina endos
kopams. 

Gražina Landsbergienė 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Drake 
Did 

lt Again! 

5 SProspect. Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
* asmeninis 
patarnavimas. 

Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reattor 

Gnlufc Accent 
Homefinders a 

9201 S. Cicero 
Oak Lawą Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 
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GREIT PARDUODA 
•lB~-—-^ First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarp in inkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikulis 
1st Choice Reai Propertys 

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

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

S I Ū L O DARBĄ 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
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 

REIKALINGA LABAI KANTRI MOTERIS. 
galinti padėti prižiūrėti vaikus (2 m. ir 4 
m.) ir tvarkyti namą REIKALAVIMAI -

vairuotojo teisės, būtina anglų kalba. 
Darbas Oak Park priemiestyje. 

512/h., 5 d. per savaitę. 
Tel.:708-254-2428, Simas Varnas 

R e i k a l i n g a a u k l ė 
1.5 metų mergaitei 

Park Ridge rajone, 5 d./sav. 
Mokėsime $250. 

Tel. 708-790-0705 

R e i k a l i n g a s k v a l i f i k u o t a s 
p a s l a u g ų p a t a r ė j a s d i d e l i a m e 

a u t o c e n t r e . 
Privalo kalbėti angliškai ir lietu
viškai, mokėti bendrauti. Pilnas 

darbo laikas, atostogos ir 
priemokos. Fax. 708-599-8761, 
ei. paštas: wilrae@comcast.net 

Wilrae Inc.9200 S. Harlem Ave. 
Bridgevievv, IL 

Esthetician needed for Oak Park 
Spa. Receptionist needed for Oak 

Park, Dovy ners G rovė and Batavia. 
Receptionist mušt speak English. 

Call 70S-S0S-2696 

Darbui reikalingi dažytojai, 
su darbo patirtimi. 

Būtina turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

ĮVAIRUS" 

* 56 m. vyras, be žalingų jpročių, ieško žmo
nių priežiūros darbo lietuvių, rusų šeimose su 
gyvenimu kartu. Legalūs dokumentai. Gali 
pakeisti bet kurią savaitės dieną ar išleisti 
atostogų. Tel. 312-622-1593. 

* Moteris pirks darbą Čikagoje su gyvenimu 
Tel. 630-915-6062. 

* Prižiūriu vaikus savo ar jūsų namuose Galiu 
ir nepilną dieną Kalbu angliškai, turiu patir
ties. Tel. 708-289-4933 

* Parduodu automobilj Acura Integra 1994 m. 
Mechanine greičių dėžė Kaina $1.000 Tel 
708-476-78297 

* Moteris, turinti patirties ir puikias rekomen
dacijas, ieško prižiūrėti pagyvenusius žmones 
ar vaikus ir gyventi kartu. Gera anglų kalba, 
vairuoja automobilj. Tel. 847-715-7047 arba 
mdalia66@hotmail com 

* Moteris ieško darbo su grjžimu namo. Siūlyti 
jvairius variantus Tel. 708-691-8650 . 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu prižiūrėti 
senus žmones pietiniuose rajonuose Legalūs 
dokumentai, anglų kalba, patirtis, vairuoja 
Tel. 708-974-1754 . 

* Parduodu senelių priežiūros darbą vyrui, su 
grjžimu namo. Tel. 708-476-7829 

Always With Flowers 
Nauja paslauga — atr ibut ikos nuoma pokyliams 
• Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuva 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
• Bažnyčių ir pokyliu salių dekoravimas 

1120 S. State St , Lemont, IL, tel. 630-257 0339 
8015 W . 79 St., Justice, IL, te l . 708 594^6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 
www.a lwayswi th f lowers .com 

BSB£l 

RKSIDKNTUI. 
BK"KKKA(.i. 

V I D A M t & 
SAK£V»CiUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardavimas 

708 889 2148 

PASKOLOS 

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

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

IŠNUOMOJA 

IŠNUOMOJAMAS 
2 miegamųjų butas New York, arti 
prie Brooklyn College. Pusrūsyje, 

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

2 Bed. Condo for rent in 
VVillovvbrook. 

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

Kingery Rd. 
Call 630-960-1068 
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ĮVAIRUS* 

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDU -
GYVENSITE 100 METU 

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

Tef . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6 

* Reikalinga moteris prižiūrėti lietuvę se
nutę ir gyventi kartu nuo rugpjūčio 2 d. iki 
rugsėjo 6d. Atlyginimas už 7 d. $ 500. Tel. 
630-337-1026, Laima. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Suteikiama privati psichoterapinė 
pagalba Niujorke. Konsultuoju 
depresijos, imigraciios,šeimos, 

karjeros ir kitais klausimais. 
Teiraukitės tel. 1-917-517-9296 
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com 

P A R D U O D A 

OAK LAWN 
parduodamas 2 miegamųjų 

butas antrame aukšte. 
Skambinti: 

tek: 773-732-3458, po 6 vai. 
vakaro. 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

J$b 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

r — — — — — — — — —— — — — — — n 
STATE FARM INSURANCE 

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

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

708-423-5900 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Cricago, IL 60629 
Prekyba, nstaiavimas. aptamavrnas 

—Jjcęnsed — Bonded—- Insured 
24 

vai per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

8 v.r. iki 4 v.D.p.; 
sekmadieniais uždarvta. 

w 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir [vairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Cia^K. 
O i c a g c I L 6 0 6 1 Z 

312-644-775G 
pirm - penkt 

nuo 
6:30 v.r ik: 4 3 0 v p p 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt. nuo 

6:30 v . ' IKI 5:30 v p.p. 
šešt nuo 8 v r -Mi 1 v p.p. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:wilrae@comcast.net
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:iindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
http://www.wfhm.com/weststpaulbranchmn
mailto:onapr@yahoo.com
http://www.racinebakery.com
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SUDURTINIAI DAIKTAVARDŽIAI 
ANTANAS KT.TMAfi 

Lietuvių kalba yra išlaikiusi 
daug kalbos bruožų, paveldėtų iš in
doeuropiečių (ide.) prokalbės. Vienas 
tokių senų požymių yra žodžių dary
bos įvairybės, ypač daktavardžių 
sandaroje. Jokia kita moderni ide. 
kalba tokių didelių galimybių neturi. 
Pavyzdžiui, lietuvių kalba turi apie 
600 įvairiausių priesagų, su ku
riomis galima sudaryti labai daug 
naujų žodžių. Lietuvių kalba taip pat 
turi keliasdešimt priešdėlių, bet dar 
didesnės galimybės yra sudaryti 
naujus žodžius, juos suduriant (arba: 
sudedant) į vieną naują žodį, kuris 
jau turi kitokią reikšmę. Tokiu būdu 
lietuvių kalba pasigamina (sudaro) 
tūkstančius sudurtinių daiktavar
džių, kurie tada aiškiau, tiksliau nu
sako reikalingą reikšmę. 

Nesileisdami į istorines bei 
struktūrines problemas, čia suminė
sime tą didelę įvairovę, kaip lietuvių 
kalba susikuria naujų daiktavar
džių. Jų čia surašysime 11 pagrindi
nių grupių — pagal tai, kokios kal
bos dalys sudaro sudurtinius daikta
vardžius. 

(Primename: lietuvių kalbos 
gramatika skiria 9 kalbos dalis: 
daiktavardis, veiksmažodis, būdvar
dis, įvardis, skaitvardis, prieveik
smis, jungtukas, jaustukas, ištiktu-
kas.) 

Pirmoji grupė: daiktavardis + 
daiktavardis 

dalgiakotis — dalgis + kotas 
lietpaltis — lietus + paltas 
medvilnė — medis + vilna 
piliakalnis — pilis + kalnas 
žandikaulis — žandas + kaulas 
Si sudurtinių daiktavardžių gru

pė yra pati didžiausia: tokių sudurti

nių daiktavardžių yra keli tūkstan
čiai. Ir jų reikšmės yra labai įvairios. 
Daugelis šių sudurtinių daiktavar
džių yra sudaroma iš dviskiemenių 
daiktavardžių. 

Antroji grupė: būdvardis + daik
tavardis 

bendrabutis — bendras + butas 
geležinkelis — geležinis + kelias 
jaunamartė —jauna + marti 
juodalksnis —juodas + alksnis 
sunkvežimis — sunkus + veži

mas 
Ši grupė yra taip pat gana di

delė. 
Trečoji grupė: skaitvardis + 

daiktavardis 
penkmetis — penki + metas 
pirmadienis — pirma + diena 
šimtmetis — šimtas + metas 

(metai) 
trečdalis — trečia + dalis 
vienkiemis — vienas + kiemas 
Ši grupė nėra labai gausi. Įdomu 

tai, kad visi šios grupės sudurtiniai 
daiktavardžiai yra su galūne -is, t.y. 
pirmosios linksniuotės, ir jie visi yra 
vyriškos giminės. 

Ketvirtoji grupė: veiksmažodis + 
daiktavardis 

delspinigiai — delsti + pinigai 
išverstapilvis — išversti + pilvas 
pilkapis — pilti + kapas 
pramuštgalvis — pramušti + 

galva 
rūgpienis — rūgti + pienas 
Ši grupė yra taip pat labai 

didelė. Kai visi 20 LKŽ („Lietuvių 
kalbos žodynai") tomai jau bus 
„supenėti" į kompiuterius, gal bus 
galima sužinoti, kiek tokių sudur
tinių daiktavardžių lietuvių kalboje 
yra vartojama. 

Penktoji grupė: prieveiksmis + 
daiktavardis 

aplinkraštis — aplink + raštas 
daugiaaukštis — daug + aukš

tas 
daugtaškis — daug + taškas 
pusiaunaktis — pusiau + naktis 
šaligatvis — šalia + gatvė 
Ši grupė nėra didelė, nes ir prie

veiksmių nėra taip daug. Be to, kai 
kurie prieveiksmiai iš viso negali bū
ti sudedami su daiktavardžiais. 

Ir šioje grupėje visi sudurtiniai 
daiktavardžiai yra su galūne -is, t.y. 
pirmosios linksniuotės ir vyriškos gi
minės. 

Šeštoji grupė: prielinksnis + 
daiktavardis. 

tarpgiris — tarp + giria 
tarpukalnė — tarp + kalnas 
tarpukelė — tarp + kelias 
tarpušventis — tarp + šventė 
viršugalvis — virš + galva 
Pastabos: 1. Kai kurie kalbinin

kai galvoja, kad čia galima aiškinti ir 
taip; tarp yra sutrumpėjusi forma 
daiktavardžio tarpas, virš — iš vir
šus. Tada ši grupė būtų I grupės „po
grupis". 2. Kai kuriose tarmėse var
tojamos dvi formos: tarpušventis ir 
tarpušventė. 

Septintoji grupė: įvardis + daik
tavardis. 

kitatautis — kita + tauta 
savamokslis — savas + mokslas 
savanaudis — sava + nauda 
savanoris — savas + noras 
savivalė — sava + valia 
Ši grupė nėra gausi, gal dėl to, 

kad tik vienas kitas įvardis gali būti 
tokio sudurtinio daiktavardžio dė
muo. 

Aštuntoji grupė: daiktavardis + 
veiksmažodis. 

aludaris — alus + daryti 
akmenskaldys — akmuo + 

skaldyti 

santykius stichinės prekių gamybos 
sąygomis, A. santykius paverčia 
paviršutiniškais, kas tampa natūralia 
vidine būsena, pagimdo aukso ir pi
nigų fetišizmą... 

Nenumaldomai auga aistra kaup
ti aukso turtus, ji pastūmėja j krau
pius nusikaltimus". 

Būtent nenumaldomai! Ir dar j 
kokius kraupius! 

Aukščiau už auksą - tik Dievas 
Nes jokiais prekiniais ar pinigi

niais santykiais aukso valdžios nepa
aiškinsi, ji veda žmogų iš proto, už
buria, pakeri, apakina, jos nebūna 
per daug, paprasta liaudies žmogaus 
širdis veržiasi prie jos, verčia džiū
gauti, nors ji ir netikra. 

Dėl aukso džiūsta, atsisako mais
to, ir vandens, ryžtasi aukoti viską, 
žudyti, nuo žemės paviršiaus nušluo
ti. 

Aukščiau už jį - iškart - tik Die
vas, gyvybė ir meilė, ir todėl nesigai
lėdami, neskaičiuodami, žinoti nieko 
nenorėdami „apie stichinę prekių ga
mybą", jį aukoja bažnyčioms: nuo 
pirštų plėsdami žiedus, iš ausų - sun
kius auskarus, nuolankiai neša vėri
nius, apyrankes, melsdami sveikatos, 
dėkodami už sugrįžusiuosius, už tai, 
kad vėl jvyko stebuklas. 

Auksas neturi priežasties: jo ne
užsitarnavome. 

Neįmanoma gyventi be azoto ir 
deguonies, reikalingi ir Mendelejevo 
lentelėje snūduriuojantys hasis ir 
hafnis, be kalcio - nė žingsnio, tačiau 
auksu esame apipilti šiaip sau, tarsi iš 

juokdarys —juokas + daryti 
naktigonis — naktis + ganyti 
saulėtekis — saulė + tekėti 
Ši grupė yra taip pat labai gausi, 

nes teoriškai daugelį daiktavardžių 
galima sudurti su daug veiks
mažodžių. 

Devintoji grupė: būdvardis + 
veiksmažodis. 

aiškiaregis — aiškus + regėti 
garsiakalbis — garsus + kalbėti 
naujakurys — naujas + kurti 
piktadarys — piktas + daryti 
šlapdriba — šlapias + dribti 
Šios grupės sudurtiniai daikta

vardžiai gali turėti šias galūnes: -a, 
-is, -ys. 

Dešimtoji grupė: įvardis + veiks
mažodis. 

kitatikis — kitas + tikėti 
saviaukla — savo + auklėti 
savimyla — savo + mylėti 
savišalpa — savo + šelpti 
savitvarda — savo + tvardyti 
Ši grupė nėra didelė. 
Vienuoliktoji grupė: prieveiks

mis -i- veiksmažodis. 
čiabuvis — čia + būti 
daugianoris — daug + norėti 
Ši grupė yra pati mažiausia. 
Pastabos. 1. Čia duodami sudur

tiniai daiktavardžiai yra paimti iš 
bendrinės kalbos. Įvairiose lietuvių 
kalbos tarmėse sudurtiniai daik
tavardžiai labai įvairuoja. 

2. Visi sudurtiniai lietuvių kal
bos daiktavardžiai dabar yra arba 
pirmosios linksniuotės (galūnės: -is, 
-ys), arba antrosios (galūnės -a, -ė). 

3. Iš kai kurių sudurtinių daik
tavardžių yra išvesti veiksmažo
džiai, patys ilgiausi veiksmažodžiai 
lietuvių kalboje. Pvz., bendradarbis 
— bendradarbiauti — bendradarbia
vimas... 

dangaus, dėl juoko. 
Jis nei kenksmingas, nei naudin

gas, naudos iš jo - katino ašaros. 
„Naudojamas fotografijoms to

nuoti" - o jei ne, viskas baigta. „Įeina 
j kai kurių medikamentų sudėtį" -
įeina, bet negydo. 

Per visą pasaulio istoriją išgauta 
apie 150 tūkstančių tonų aukso. Iš 
tokio kiekio galima pastatyti penkis 
Eifelio bokštus. 

Jam pervežti reikėtų septynias
dešimties traukinio sąstatų po ketu
riasdešimt vagonų. 

O dar galima būtų juo paauk
suoti: pavyzdžiui, juo padengti šešių 
juostų greitkelį aplink ekvatorių. 

Arba ištempti šį auksą į penkių 
mikronų storio vielą - du kilometrai 
tokios vielos sveria vieną gramą, vie
no gramo kaina apie 19 dolerių, ma
žiau nei gero vyno butelis, — ir 
apvynioti Žemės rutulį iki pamėlyna-
vimo. 

Dar galima nukaldinti perma
tomą lapą ir per jį skaityti knygą. 

Galima pakeisti visas automobi
lio chromuotas detales - vairą, peleni
nę - auksinėmis, kaip tai padarė Elvis 
Presley. 

O galima, kaip padarė išnykusios 
čibčių genties indėnai, kiekvienais 
metais su džiaugsmo šūksniais į kal
nų ežero gelmes mesti šimtus ne
įkainojamų aukso papuošalų. 

Juk žmogaus, kaip ir aukso, iš 
tikrųjų niekas nesupranta. 

..Klaipėda" 

Septyniasdešimt d 
Sunku suvokti, kodėl auksas Išminties deivės Minervos pelėda 

patinka visiems, visai žmonijai - ir pasirodo naktį; buriame saulei nusi-
kinams, ir europiečiams, o jau kaip jis leidus; liūdime ir kaukiame mėnuliui 
patinka Mažosios Azijos gyvento- patekėjus, pažadina besidaužanti šir-
jams! dis ir nuojauta. Kas aš? Kur einu? 

Atrodytų, kad auksas ir Rytai - Kas laukia? 
neatsiejami: išdidumas, prabanga, Auksas kvailokas, kaip apskritai 
žiaurumas, gundymas, žemiškos vai- kvailoka džiaugsminga ir sveika jau-
džios svaigulys, nepasotinamumas - nystė, kuri neieško nei tikslo, nei 
visa tai viena, visa tai auksiniai Ry- prasmės, nei laimės, nes visa tai yra 
tai. čia ir dabar. 

Indijoje, sudėjus šalies aukso at- Laimingieji neskaičiuoja valan-
sargas ir visus auksinius blizgučius, dų, laikas nebėga, erdvė - tai aš pa-
aukso yra daugiau, nei Amerikos iž- šaulyje, o pasaulis - manyje. 
de. Būti - štai kur didžiausia laimė. 

Omane vieno banko durys Ne abejoti, o džiūgauti, 
padengtos auksu - taigi! Aukso amžius klesti ir nokina 

Seniausias auksinis papuošalas vaisius, sidabro - liūdi ir dairosi, 
pagamintas Šumeruose prieš 5000 Žmonės retai būna vieningos 
metų - ten pat ir maždaug tuo metu, nuomonės, tačiau čia jau tikrų tik-
kai buvo išrastas ratas. riausias susitarimo pavyzdys: auksas 

Auksas - tai saulė, o sidabras - geriau už sidabrą, 
mėnulis, visi su tuo sutinka, ai- Visa, kas gražiausia, - iš aukso: 
chemikai tai puikiausiai žinojo. auksinė širdis, auksinės rankos, o, 

Auksas ir sidabras: šviesa ir še- auksinės buvo dienelės! - ir taip iki 
sėlis, mažoras ir minoras. begalybės. 

Auksas - linksmybės ir gyveni- Ir visai ne todėl, kad aukso gam-
mas, sidabras - liūdesys ir mirtis. toje nėra daug, ir ne todėl, kad jis 

Auksas - karštis, diena, pietūs; toks vertingas būtų: buvo ir ver-
sidabras - šaltis, naktis, šiaurė. tingesnių dalykų: tulpės, cinamonas, 

Auksas - vasara, sidabras - juodieji pipirai, o platina dukart 
žiema; auksas - smėlis, sidabras - brangesnė už auksą, tiktai ką ji džiu-
sniegas. gina? 

Auksas - juokas, sidabras - Nebent kokį finansininką, 
ašaros. Vertingas daiktas, reikalingas, tačiau 

Pilkas, blyškus sidabras protin- nei akį traukia, nei pavydą kelia, 
gas, ir viskas, kas su juo susiję, ver- 1960-aisiais sovietinis paniurėlis 
čia mąstyti, melsti, burti, paslaptį marksistas nuobodžiai samprotavo 
įminti, atrasti prasmę ir priežastį. apie auksą: „Atspindėdamas žmonių 

Septyniasdešimt devintas elementas 
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LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTES LEIDINYS 
Jis primins VIII dainų 

šventę Čikagoje 

Kiekviena išeivijos dainų šventė 
turėdavo didesnį ar mažesnį prog
raminį leidinį. Jie tarnaudavo ne tik 
tų renginių dienomis, bet ir likdavo 
svarbia medžiaga istorijai. 

Šių metų — 8-osios tokios šven
tės leidinys buvo bene didžiausias iš 
visų ankstesniųjų. Jo svarbiausioji 
dalis — šventėje dalyvaujančiųjų 
chorų aprašymai su nuotraukomis, 
dalyvių sąrašais, net kai kurių cho
ristų pasisakymais. Surašytos ir jų 
vadovų pavardės bei įdėtos jų nuo
traukos. 

Žinios apie chorus surašytos al
fabetine tvarka. Tokiu būdu pirmoje 
vietoje yra „Aidas" iš Detroit, MI, o 
paskutinėje „Žiburio" lituanistinės 

mokyklos choras (irgi iš tos pačios 
vietovės). 

Leidinio pirmuose puslapiuose 
sužymėti šventės renginiai lietuvių 
ir anglų kalbomis (dauguma medžia
gos pateikiama abiem kalbom). 
Toliau — 8-osios Lietuvių dainų 
šventės organizacinio komiteto 
pirm. dr. Audriaus Polikaičio ir šios 
šventės meno vadovės Ritos 
Čyvaitės-Klio-rienės pasisakymai. 

Norėtume pacituoti daug pa
sakančią Ritos minčių pabaigą: „Tai, 
ką šiandien pasiekėme, tebūnie, tik 
pirmas žingsnis į šviesesnę ateitį. 
Kviečiu visus, grįžus į namus ne tik 
toliau dainuoti, bet kviesti ir kitus, 
kad mūsų gretos gausėtų, dainos 
skambėtų ir į jas atsilieptų visi lie
tuviai visuose žemės kampeliuose. 
Užtikrinkime, kad ateities kartos 

Aštuntoji dainų šventė prasidėjo! jono Kuprio nuotr. 

dar ilgai galėtų džiaugtis lietuviškos 
dainos didybe, kurią šiandien paty
rėme, mūsų balsams susiliejus į ga
lingą dainą". 

Daug garbingų žmonių 
sveikinimų 

Leidinyje yra nemažai aukštų 
pareigūnų sveikinimų su jų 
didelėmis nuotraukomis. Pirmasis 
tarp šių sveikintojų yra JAV prezi
dentas George W. Bush, po jo — LR 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Toliau skaitome Kanados minis
tro pirmininko (jo pavardę įskaityti 
sunku), Lietuvos Respublikos Seimo 
pirm. Viktoro Muntiano, ambasado
riaus Vygaudo Ušacko ir jo žmonos 
Loretos sveikinimą (ir kartu atsi
sveikinimą su JAV lietuviais). Čia 
įdėti ir LR Nepaprastosios ir įga
liotosios ambasadorės Kanadoje Si
gutės Jakštonytės sveikinimo žodžiai. 

Leidinio puslapiuose randame ir 
Illinois gubernatoriaus Rod Bla-
gojewich, šios valstijos senatorių 
JAV Senate atstovų lietuvių kilmės 
Richard J. Durbin bei Barack 
Obamos, Kongreso atstovo lietuvio 
John Shimkus ir kitų žymių veikėjų 
sveikinimus bei linkėjimus šventės 
dalyviams. 

Sunku yra išvardinti visus žy
miuosius veikėjus, bet dar daugiau 
įdėta pavienių žmonių, organizacijų 
sveikinimų, skelbimų. Yra ir aukoto
jų šventei sąrašas, daug kitų dalykų, 
nuotraukų. 

Reikia pridėti, kad vienas iš 
istorijai svarbių dalykų yra Danutės 
Bindokienės ir dr. Audriaus Poli-

A t n t i t p k d a i n a 

DAINU 
ŠVENTĖ 
CHICAGO • 2006 

UTHUANIAN 

SONG 
FESTJVAL 

kaičio paruoštas rašinys „Nuo pra
eities iki dabarties". Čia labai trum
pai pristatytos lietuviškos dainos bei 
dainų šventės nuo pačių seniau
siųjų laikų. 

Šį leidinį suredagavo Eglė La-
niauskienė, kuri buvo viena šventės 
programos pranešėjų. Techniniu pa
tarėju pasirašė Matas Laniauskas, 
viršelis ir įvadiniai puslapiai — 
Vytas Čiuplinskas, sveikinimų ir 
skelbimų apipavidalinimas — Liu
das Landsbergis. Spausdino „Kra
mes Printing Co.", Mentor, OH. 

Edvardas Šulaitis 

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJOS 
53-ASIS SUVAŽIAVIMAS 

Šių metų rugsėjo 8-10 dienomis 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 
įvyks 53-asis Santaros-Šviesos fe
deracijos suvažiavimas. Pradžia rug
sėjo 8 d., penktadienį, 9 vai. ryto. 

Programos dalyviai: 
Penktadienio programą pradės 

Ohio universiteto filosofijos profeso
rius Algis Mickūnas su paskaita 
„Dabarties klajoklinė civilizacija". 

PLB Lituanistikos katedros 
Illinois universitete Čikagoje profe
sorius Giedrius Subačius skaitys 
paskaitą „Lietuviškos Sinclair 
'Džiunglės' ". 

Dr. Laimonas Briedis British 
Columbia-Vancouver universiteto 
Geografijos fakulteto dėstytojas 
skaitys pranešimą „Vilnius Europos 
susikirtimų erdvėje". 

Politikos mokslų profesorius 
Julius Šmulkštys savo paskaitoje 
apžvelgs Lietuvos politinę situaciją. 
Po paskaitos įvyks prof. Rimvydo 
Šilbajorio ir prof. Vytauto Kavolio 
atminimo vakaras. 

Penktadienio vakarinėje prog
ramoje fotografas Jonas Dovydėnas 
rodys skaidres apie lietuvius Afga
nistane. 

Šeštadienio rytinę programą 
pradės antropologė dr. Neringa 
Klumbytė pranešimu „Tarybinių' 
dešrelių atgimimas". Antropologinę 
temą toliau gvildens sociologė Diana 
Mincytė iš Illinois universiteto Ur-
bana-Champaign. 

PLB Lituanistikos katedros 
Illinois universitete Čikagoje dok
torante Daiva Litvinskaitė skaitys 
pranešimą „Kūno kalba moterų 

kūryboje". 
Dr. Undinė Uogintaitė, Balzeko 

lietuvių kultūros muziejaus 
Humanitarinio skyriaus direktorė 
bei Richard J. Daley kolegijos 
Čikagoje dėstytoja, pristatys pas
kaitą „Kosto Ostrausko dramaturgi
ja dėstytojos žvilgsniu". Po to vyks 
pokalbis apie lietuvių išeivių kul
tūrinį gyvenimą, kuriame dalyvaus 
„Žaltvykslė" teatro sambūrio vadovė 
Ilona Čiapaitė, Lietuvių fondo prezi
dentė Sigita Balzekienė. Pokalbį ves 
dr. Undinė Uogintaitė. 

Lietuvių išeivių spaudos klausi
mais diskutuos „Amerikos lietuvio" 
vyr. redaktorius Bronius Abrutis, 
„Amerikos lietuvio" redaktorė Vaiva 
Ragauskaitė, „Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė, „Akiračių" 
redkolegijos narys Zenonas Reka
šius. Diskusiją moderuos dr. Dalia 
Cidzikaitė. 

Pranešimą skaitys (pranešimo 
tema bus paskelbta vėliau) Pilie
tinės visuomenės instituto direkto
rius Darius Kuolys. 

Šeštadienio vakarinėje progra
moje bus rodomas Ilonos Čiapaitės 
vadovaujamo teatro sambūrio „Žalt
vykslė" K. Ostrausko dramos „Gy
veno senelis ir senelė" pastatymas. 

Sekmadienio rytą vyks susitiki-
mas-pokalbis su Dariumi Kuoliu. 

Kviečiame visus dalyvauti. 
Norėdami gauti daugiau informaci
jos apie Santaros-Šviesos suvažia
vimą kreipkitės į Mariją Paškevičie-
nę, tel. 630-852-3887. 

MPS 

Išeivijos dailininkų 
dėmesiui 

Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (p i rm. 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 Teofi l io Petraičio (1896-1978) premijų už dailės kūrinius 
konkursą tema „Išeivijos kelias", jame gali dalyvauti viso pasaulio lietu
viai dail ininkai, ne mažiau kaip trejus metus gyvenantys ir kuriantys 
užsienyje. Trys dail. M. Šileikio premijos skiriamos už tapybos ir skulp
tūros darbus, trys T. Petraičio premijos — už akvarelės ir grafikos dar
bus. 

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, Le
mont, IL 60439. Tel. pasiteiravimui: 630-257-2034. 

Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus valdyba, kuri ruošia tra
dicinę sąjungos gegužinę š. m. liepos 16 d. 12:30 vai. p.p. Ateitininkų ąžuolyne 
Lemonte. Sėdi iš kairės: Zuzana Juškevičienė, pirmininkė Milda Marcinkienė ir 
Jūratė Variakojienė. Stovi Agutė Tiškuvienė ir Irena Dirdienė. 

Mielus skaitytojus kviečiame apsilankyti mūsų atnaujintame tinklalapyje: 
WWW.DRAUGAS.ORG 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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A f A 
VINCO VAITKAUS 

atmin imui Čikagos Lietuvių Operai suaukota $1,760 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAV1CIUS) 

Funeral Home s 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

R. Albrechtienė 
M. O. Baukai 
]. V. Bertašiai 
V. A. Bigeliai 

B. M. Blkulčiai 
F. j . Bobinai 

C. Budraitienė 
L. V. Bichnevičiai 

S. Cibienė 
V. Eigelienė 

R. R. Fabijonai 
K. D. Friedburg 

M. Gabalienė 
R. V. Giniočiai 
R. L. Jankūnai 
G. V. Karaičiai 

V. Karaitienė 
V. V. Kavaliūnai 

K. D. Kelpšai 
j . G. Končiai 

R. S. Kunstmanai 
j . J. Madulaidai 

Union Pier Lietuvių draugija 

H. I. Laučiai 
I. Miecevičienė 
B. Mikėnas 
H. M. Mitchell 
B. A. Maciukevičiai 
j . j . Mockaičiai 
R. Murphy 
E. Pakštienė 
I. Paliulienė 
j . D. Petkūnai 
N. Petronienė 
L. A. Ramanauskai 
L Rimavičienė 
V. Sodeikienė-Ruth 
S. Staponkienė-Ruth 
V. Šimkienė 
L. G. Traškai 
E. S. Vengianskai 
j . F. Zubrickai 
V. U. Zinkai 
M. Doskiai, Lincoln, NE 

per Rūtą VanderMolen $100 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Šioje skausmo valandoje Lietuvių Opera 
reiškia nuoširdžiausią užuojautą 

Jo mylimai žmonai REGINAI, jos šeimai ir 
dėkojame už aukas. 

Liūdinti Lietuvių Opera 

PALOS — GAIDAS 

1 FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos 
ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Mills. Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

„Draugo" leidėjai primena visoms organizacijoms, kad galioja ilga
metis nustatymas — visi pranešimai ir reklamos nemokamai spausdi
nami tik vieną kartą. Norint „Draugo" skaitytojams apie susirinki
mus, koncertus, renginius ir t.t. pranešti dažniau, reikės susimokėti. 
Siųsdami žinutę, pateikite platesnę informaciją (kiek kartų norite pa
skelbti savo žinutę) skelbimų skyriui. Informaciją galite siųsti paštu: 
4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL 60629, faksu 773-585-8284 arba e-
paštu: skelbimai@draugas.org 

*9 
9 9 * ^ ^--* _ vienintelis 
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių 
visuomenę. 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau -tus metus. 
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą". 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas, 
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams, 
giminėms, draugams ir pensininkams. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
mailto:skelbimai@draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• L i e p o s 9 d., sekmadienį , 12 vai . 
p.p. LB Lemonto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia visus į vasaros 
gegužinę, kuri įvyks Pasaulio lietu
vių centro sodelyje. Bus gardaus 
maisto, gaivių gėrimų, veiks loterija, 
vaikučius linksmins klounas. Suau
gusiųjų laukia šokiai ir žaidimai. 

• Č i k a g o s l i e tuvių Tauragės klu
bo susirinkimas įvyks liepos 13 d., 
ketvir tadienį , 1 vai. p.p. šaulių 
namuose , 2417 W. 43-ia gatvė. 
Kviečiame visus narius gausiai daly
vauti . 

• Balzeko l i e tuv iu kultūros mu
ziejaus bibliotekos Genealogijos sky
rius liepos 14 d. 7 vai. v. maloniai 
kviečia pasiklausyt i Genealogijos 
bendrijos įkūrėjo ir direktoriaus 
prof. Oleg Perzashkevich iš Minsko 
(Baltarusija) paskaitos. Muziejaus 
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chica-
go. Tel. pasiteiravimui 773-582-6500. 

• Č i k a g o s ir apy l ink ių Švč . 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo seselių rėmėjai š. m. liepos 16 
d., sekmadienį minės Palaimintojo 
vyskupo Jurgio Matulaičio mirties 
sukaktį . Šv. Mišios bus a tnašau
jamos 10:30 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčio
je , Marųuet te Park . Tuoj po šv. 
Mišių parapijos salėje vyks minėji
m a s ir programa. Maloniai kvie
čiame atvykti narius ir svečius. 

IŠ ART! Į R TOLI... 

• L i e p o s 26-31 dienomis Kaune 
ir Kauno apylinkėse vyks Į laisvę 

fondo studijų savaitė. Pagrindinė 
šios savaitės tema : „Nepriklausoma 
Lietuva — valstybės ir tautos raida 
bei jos perspektyvos". Paskaitose ir 
diskusijose bus nagrinėjami šie 
klausimai: „Lietuvos vidaus ir už
sienio politikos kryptys, jų sėkmės ir 
nesėkmės", „Rusijos agresyvių ideo
logijų grėsmės Lietuvai"; „Tautinių 
ir moralinių vertybių kaita"; „Lie
tuvos ir užsienio lietuvių sanglauda 
didėjančios emigracijos akivaizdoje". 
Savaitės dalyviams bus organizuoja
ma ekskursija į rezistencinės atmin
ties vietas, vyks spaudos konferenci
ja. Norintys dalyvauti, daugiau in
formacijos gali gauti tel. 8-687-
53957 (Vidmantas Vitkauskas). 

• R u g p j ū č i o 20-27 dienomis Dai
navoje, Manchester, MI, įvyks 50-oji 
JAV ir Kanados lietuvių fronto bi
čiulių studijų ir poilsio savaitė. Šioje 
jubiliejinėje savaitėje bus prisiminti 
ir kiti svarbūs jubiliejai: 65 metai 
nuo rezistencijos Lietuvoje pradžios, 
50 metų nuo Dainavos stovyklavie
tės įkūrimo, 45 metai nuo Į laisvę 
fondo (JLF) įsteigimo, 15 metų nuo 
Lietuvos ĮLF filialo veiklos pradžios. 
Studijų savaitės metu, trečiadienį, 
rugpjūčio 23 d., įvyks visuotinis LFB 
suvažiavimas. Pagrindinė šios savai
tės tema: „Iš praeities į ateitį — 
visuomeninės veiklos balansas". 
Paskaitas skaitys: dr. A. Idzelis, 
prof. dr. V. Bieliauskas, prof. dr. K. 
Skrupskelis, V. Volertas, Ž. Brinkie-
nė, prof. dr. V. Samonis ir kt. Apie 
atskiras paskaitas bei simpoziumų 
temas pranešime vėliau. Registruo
tis galima pas Joną Urboną, 1418 W. 
Elmwood Ave., Clawson, MI, tel. 
248-435-0209. 

SKELBIMAI 

• Leo ir Constance Goodman 
aukojo $25, kuriuos paskyrė perina-
talinei kūdikių, priežiūrai Lietuvoje. 
Dėkojame už auką! L i thuan ian 
M e r c y Lift, P.O. Box, P a l o s 
Heights , IL 60463. Tel. 773-636-
7797. Tax ID #36-3810893. 

l i t h u a n i a n m e r c y @ y a h o o . c o m 
www.lithuanianmercylift.org 

• Eugenia Bartkus, CT, au
kojo $200, kuriuos paskyrė tuber
kulioze (TB) sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Dėkojame už auką! Li
thuan ian Mercy Lift. P.O. Box 
88, Pa los Heights , II 60463. Tel. 
773-636-7797. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Ju l i jona L. Frasier, CA, 
aukojo $50, kuriuos paskyrė ŽIV/ 
AIDS ir narkotikų prevencijos prog
ramoms Lietuvoje. Dėkojame už 
auką! L i t h u a n i a n Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• A.a. Jadvygos Lendraitie-
nės a tminimui , Albertas ir J ū r a 
Drukteinis, Kostas ir Vida Stankus, 
Algirdas ir Regina Petrutis, Hans ir 
Irene Daika aukojo $265. Si auka 
yra paskirta padėti LML įgyvendin
ti medicininius projektus sergan
t iems ligoniams Lietuvoje. Reiš
kiame gilią užuojautą velionės arti
miesiems ir nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams. L i t h u a n i a n M r r c y 

Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Valerija Aukšt ikalnienė 
aukojo $250 savo sūnaus Dange
ručio Kazimiero Aukštikalnio atmi
nimui. Ši auka yra paskirta moterų 
krūties vėžio programai Lietuvoje. 
Dėkojame už auką. 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 

• A.a. Gedimino Bisko atmi
nimą pagerbdami, Laima ir Algis 
Jurkūnai aukojo $50. Ši auka yra 
paskirta padėti LML įgyvendinti 
medicininius projektus sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. Dėkojame už 
auką! 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 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 

l ie tuvai te baleto konkurse 
JAV laimėjo sidabro medalį 

jackson, MI, pasibaigė tarp
tautinis baleto konkursas (USA 
International Ballet Competi-
tion), kuriame dalyvavo baleto 

šokėja iš Lietuvos 

Jurgita Dronina 
(nuotraukoje). 

Birželio trisdešimtą dieną 
buvo paskelbti konkurso nugalė
tojai. Jurgita vyresniųjų (19-26 
metų) amžiaus grupėje laimėjo 
sidabro medalį. 

Šiuo metu buvusi Jolantos 
Vymerytės mokinė J. Dronina stu
dijuoja Muenchen (Vokietija) 
baleto mokykloje. 

„Šoku nuo 4 metų. Pamačiau 
spektakli 'Snieguolė ir septyni 
nykštukai' ir pasakiau — noriu 
būti balerina", — naujienų portale 
Delfi.lt skaitytojams sakė šokėja. 

_ > ! 

jAvLietuvių 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARYBA 
Ltthuanran - American Comrnunity 

Viena iš išeivijos kultūrinio 
pasireiškimo formų yra vykstančios 
LB Kultūros tarybos Premijų šven
tės. Šiais metais lapkričio 12 d. 24-tą 
kartą bus pagerbti premijų laureatai 
— kultūrininkai, kurie aukoja savo 
jėgas kūrybai. Pagal priimtas gaires 
bus skiriamos šešios premijos: dai
lininko, muziko, žurnalisto, teatralo, 
radijo valandėles darbuotojo ir tau
tinių šokių mokytojo. Premijų mece
natas — Lietuvių fondas. 

Pirmininkauti ir sudaryti premi
javimo komitetus sutiko šie as
menys: dailininko — Laima Apana-
vičienė, muzikos — Loreta Venclaus-
kienė, žurnalisto — Algimantas Ge

čys, teatralo — Julija Dantienė, 
radijo — JAV LB Kultūros taryba ir 
tautinių šokių mokytojo — Tautinių 
šokių institutas. 

Premijoms kandidatus iš JAV 
gyvenančių tarpo siūlo lietuvių 
visuomenė. Pasirašytame laiške su 
siuntėjo adresu siunčiama kandida
to vardas, pavardė, adresas, tele
fonas ir trumpai raštu apibūdinama 
siūlomo kandidato — asmens veikla. 

Pasiūlymus siųsti LB Kultūros 
tarybai, 2841 Denton Ct., Westches-
ter, IL 60154, iki rugsėjo 1 d. 

Marija Reinienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

SKELBIMAI 
• „Saulutė", Lietuvos vai

kų globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenantiems vai
kams ir studentams Lietuvoje. Au
kojo: O. ir J. Treška $25. Labai ačiū. 
„Saulutė" (Sunlight Orphan Aid) 
414 Freehauf St., Lemont, IL 
60439, tel. (630) 243-7275. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. 

D R A U G A S 
773-585-9500 

• Julytės Žliobaitės Pir
mos Komunijos proga jos tėveliai dr. 
Aras ir Lina Žliobai „Saulutei" at
siuntė $500, kuriuos atžy-mint šią 
svarbią šventę suaukojo L. A. Žlioba, 
R. L. Sidrys, R. P. McCarthy, D. D. 
Siliūnas, M. N. Verachtert, D. A. 
Anužis, I. D. Tijūnėlis. „Saulutė" 
sveikina Julytę ir dėkoja Julytės tė
veliams už meilę vargingai gyve
nantiems vaikučiams Lietuvoje. 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedz ie 
Avenue 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Pi 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSalle «2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos še£tadioniais 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Ra< *Č0« Woodridge. 
Te l . 8 7 7 - G v n e j a s arba 

877-496-3527 
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