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JAV mėgina nustatyti politiką Rusijos atžvilgiu

G. W. Bush: į kurią pusę sukti vairą?
Washington, DC, liepos 14 d.
(,,Reuters"/BNS) — Praėjus penkioli
kai metų po Sovietų Sąjungos subyrė
jimo, jėgos, rungtyniaujančios tarpu
savyje JAV viršūnėje, mėgina nusta-

D a r b o partijos
ministrai —
dosnūs
saviškiams

tyti šalies politiką dėl Maskvos.
JAV įstatymų leidėjai dažnai
griebiasi šaltojo karo formuluočių,
reikalaudami, kad Vašingtonas pasi
naudotų Didžiojo Aštuoneto (G—8)

pareikšti susirūpinimą V Putin dėl
demokratijos Rusijoje. Be to, Baltieji
rūmai kaltino Maskvą naudojant
energetikos išteklius gretimoms ša
lims šantažuoti.
Tačiau Amerikos prezidentas
negali sau leisti didinti įtampos san
tykiuose su Rusija, kai Jungtinėms
Valstijoms ir kitoms Vakarų šalims
reikia Maskvos paramos krizei dėl
Irano ir Šiaurės Korėjos sureguliuo
ti.
Nukelta į 7 psl.

Šiame
numeryje:
•Iš ateitininkų veiklos.
•Gimęs dainuoti.
•Kurios doktrinos
Amerika laikysis.
•Mūsų šeimose.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Vasaros mados.
•Apsauga nuo sukčių.
•Malūnsparniu virš
pasaulio stebuklo.
•Skaldų menas atgimsta
šių dienų Amerikoje.
•Dėkingi punskiečiai.
•Baigė lit. mokyklą.

G. Kirkilas: Vyriausybė bus patvirtinta
Vilnius, liepos 14 d. (BNS) —
Paskirtasis premjeras Gediminas
Kirkilas įsitikinęs, jog jo suformuota
centro—kairės mažumos Vyriausybė
bus patvirtinta Seime.
Prognozuoja balsų daugumą
„Mano manymu, balsų užteks.
Labai paprastas skaičiavimas, jei minusuoji tuos, kurie nedalyvauja, už
tenka paprastos daugumos", — sakė
G. Kirkilas.
Centro—kairės Vyriausybę for
muojančios partijos — socialdemok
ratai, valstiečiai liaudininkai, liberalcentristai bei „pilietininkai" — Sei
me turi 53 vietas iš 141.
Iki šiol nė viena valdantiesiems
nepriklausanti frakcija nėra paskel

busi, kaip balsuos tvirtinant Vyriau
sybę, tačiau paskirtasis premjeras ti
kisi „nebylaus" opozicijos palaikymo
— nedalyvavimo balsavime.
Vyriausybė tvirtinama paprasta
balsų dauguma, tad, jei konservato
riai ir socialliberalai nedalyvautų bal
savime, centro—kairei pakaktų balsų
patvirtinti ministrų kabinetą ir jo
programą.
Konservatoriai, penktadienį susi
tikę su G. Kirkilu, negailėjo kritikos
Vyriausybės programai, akcentavo
aptikę loginių neatitikimų, ypač svei
katos apsaugos srityje, tačiau galuti
nio sprendimo, kokios pozicijos laiky
sis balsavime, nepriėmė.
Sprendimą, ar netrukdyti mažu
mos Vyriausybės tvirtinimui, konser
vatoriai
Nukelta Į 6 psl.
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Turniškių skandalo kaltininkas — V. Račkys

n m v* *
W a m cn *
» » H o *
M
*
o
> •0 t*
*
f H M *į *
(0 > U - j *
Z »
*
O
> o *
H
w » y *
< W K > *
H >
H * c_
CO O O M *
c
H M *i t-} * <<
*
- i .
O Z
Z Q O o * cn
O M
Z O
O H

tO

ae
>
w
«
H

Z
Q
H
O

=~ z
^*"

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

z
m
:>
CO
"0

m
u

0
0

z

0
H

a

_""
—

,2006

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

fl

2" O

= o

L.

S

H -J o
to
50
to

—• NJ

m
M

Z

o

Z

S

o
!

—

1C-

s
(»
o

H

X
W
D

m

>
O
o

>
-<
•

s

r

o

•>

•

<D

^
03

a>
o.
o

7-1

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

s

ROO

ninkė Loreta Graužinienė.
V Račkys — vienintelis asmuo,
kurio atsakomybė tiesiogiai įvardi
jama kitą savaitę žadamame patvir
tinti komisijos išvadų projekte.
Vyriausybės kanceliarijos, val
dančios 99 procentų minėtos ben
drovės akcijų, vadovo Antano Zeno
no Kaminsko pavardės komisijos iš
vadų projekte neliko.
Didesnioji dalis komisijos narių
Loreta Graužinienė
mano, jog nuo 1995 m., kuomet
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr
veiklą vykdė minėta bendrovė, pasi
Vilnius, liepos 14 d. (BNS) — keitė ne vienas kanceliarijos vado
Seimo laikinosios komisijos, tyrusios vas, todėl būtų neteisinga įvardinti
Turniškių skandalo aplinkybes, išva tik dabartinio kanclerio pavardę.
dos nepalankiausios Vyriausybės
Buvę prezidento patarėjai Edkanceliarijos akcinės komunalinių minas Bagdonas ir Rytis Muraška,
paslaugų bendrovės vadovui Valdui kurie įsigijo būstus Turniškėse, kaip
Račkiui, paskelbė komisijos pirmiNukelta į 6 psl.

Inl.nl

Vilnius, liepos 14 d. (BNS) —
Postus paliekantys Darbo partijos
ministrai šiltose vietose stengiasi
įtaisyti kuo daugiau saviškių.
Laikinasis ūkio ministras Kęstu
tis Daukšys išleido įsakymą, nuro
dantį gerokai padidinti etatų skaičių
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros agentūroje (LSWPA), rašo
„Lietuvos rytas".
„Steigiama apie 40 naujų etatų.
Kiekvienoje apskrityje bus mūsų
agentūros skyriai. Ten dirbs po ke
turis žmones. Biudžetui tai turėtų
kainuoti iki milijono litų per metus",
— sakė LSWPA vadovas Arvydas Da
rulis.
K. Daukšį ministro poste pakei
siantį valstiečių liaudininkų atstovą
Vytą Navicką papiktino tokie veiks
mai: „Prieš kelias dienas išsiaiški
nau, kad ministerija ėmėsi tokių per
tvarkymų. Girdėjau apie planus plės
ti ir kitas agentūras. Tai neturi būti
daroma vyriausybių kaitos laikotar
piu, vertėtų palaukti".
Šis politikas žada persvarstyti
pirmtako sprendimus, tačiau pripa
žįsta, kad tai padaryti bus nelengva.
Paskirtasis premjeras Gedimi
nas Kirkilas pradžioje prezidentui
buvo pažadėjęs, kad Vyriausybė pri
ims protokolinį nutarimą, kuriuo
postus paliekantys ministrai bus įpa
reigoti susilaikyti nuo didelių kad
rinių pertvarkymų, bet tai nebuvo
padaryta.
Nukelta į 6 psl.

AP nuotr.

viršūnių susitikimu kaip arena pade
monstruoti griežtą politiką dėl Ru
sijos, kuri, jų nuomone, tolsta nuo
demokratijos principų.
Tačiau didžiosios politikos už
kulisiuose Amerikos verslininkai
priešinasi tam, kas galėtų įžeisti
Kremliaus jausmus, taip pat sukelti
grėsmę galimybėms gauti prieigą
prie veržliai plėtojamos Rusijos eko
nomikos.
„Kai kurie teiginiai nueina per
toli", — sakė Amerikos ir Rusijos
verslo tarybos vykdomasis viceprezi
dentas Blake Marshall.
„Kai politika ima kištis į komer
ciją, tai mus verčia nuogąstauti", —
pridūrė jis.
JAV prezidentas George W. Bush
turi apsispręsti, kurį požiūrį jis pa
sirinks per susitikimą su savo kolega
Vladimir Putin šeštadienį, aštuonių
turtingiausių pramoninių šalių va
dovų susitikimo Sankt Peterburge iš
vakarėse.
G. W. Bush reikės tesėti pažadus
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

u ja m

Trečiadieni liepos 13 d. prasidėjo Moksleiviu ateitininku stovykla, Dainavoje. Nuotraukoje dalis stovyklos v a d o v u , sustojusiu p a g e r b t i pirmos stovyk
los dieną keliamas vėliavas. Iš k: vadovai Gytis Mikulionis Simas Laniauskas, Viktutė Sušinskaitė, MAS C e n t r o valdybos p i r m . Dainė Quinn, Rima
Kuprytė, Arija Kasputyte, Ingrida MiŠKinvte. Lina Bubiyte Kristina Petrauskaite, Ir stovyklos kapelionas, k u n . G e d i m i n a s Jankūnas. Nuotrauka Vidos
Kuprytės
rečiadienį, liepos 13 d. sėk
mingai užsibaigė jaunųjų
ateitininkų stovykla Dainavo
je. Šimtas dešimt jaunų stovyklau
tojų, nuo 7 iki 14 metų amžiaus,
stovyklavo nuo liepos 3 d.
Stovyklą suorganizavo ir pravedė
Jaunųjų ateitininkų sąjungos cen
tro valdyba, vadovaujama Laimos
Aleksienės. Plačiau apie stovyklą
bus galima paskaityti „Iš ateiti
ninkų gyvenimo" skyriuje atei
nančio šeštadienio „Drauge".

T

Tą pačią dieną, kai jaunučiai
apleido stovyklą, į Dainavą suva
žiavo per 120 moksleivių atei
tininkų. MAS vasaros stovykla
prasidėjo vėliavų pakėlimu ir šv.
Mišiomis, kurias atnašavo stovyk
los kapelionas, kun. Gediminas
Jankūnas.

DRAUGAS
(USPS-161000)
T H E L I T H U A N I A N VVORLD W I D E DAILY
Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and )an. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Poreign countries $135.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629 5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.

Vyriausia jaunųjų ateitininkų stovyklos vadovė, Laima Aleksienė veda
pašnekėsi su vyrausiomis stovyklautojomis, JAS stovykloje,Dainavoje..

Sendraugių ateitininkų stovykla
Registracija
Kongresui
Visi Šiaurės Amerikos ateitininkai,
žadantys šią vasarą dalyvauti
Ateitininkų Federacijos kongrese,
yra prašomi pranešti apie savo
dalyvavimą SAAT pirmininkei
Danguolei Kuolienei el-paštu:
danguole@kuolas.com
arba
telefonu: 781-383-6081. Nori
ma sudaryti išeivijos atstovų
sąrašą.
Toks pranešimas tačiau neatstoja
registracijos į patį kongresą.
Raginame kuo greičiau regis
truotis kongresui per tinklalapį:
www.lietuvosateitis.org.
XV Ateitininkų Federacijos kongre
sas įvyks š.m. rugpjūčio 18-20 d.
Panevėžyje.

liepos 23-30 d. Dainavoje
Nors jau visos nakvynės vietos šiai
stovyklai užimtos, sendraugiai atei
tininkai mielai kviečiami atvykti į
stovyklą paskaitų metu. Paskaitos
įvyks nuo pirmadienio iki šeštdienio,
liepos 24-29 d., 10 vai. ryto, Baltųjų
rūmų salėje.

• Liepos 24 — k u n . G e d i m i n a s
Jankūnas
• Liepos 25 — Ofelija
Baršketytė-Vainienė • Liepos 26 —
dr. Vincas Staniškis , • Liepos 27 —
Prel. Jurgis Šarauskas • Liepos 28
— dr. Ona Daugirdienė • Liepos 29
— Ateitininkija: atviras p a š n e k e s y s

Rytinio Pakraščio Sendraugių Poilsio Savaitė
rugpjūčio 5 - 12 d., Kennebunkport, M a i n e
Tai puiki proga pailsėti gražioje tėvų
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. Penktadienį, rug
pjūčio 11 - iškilmingas stovyklos
baigiamasis koncertas, kurį atliks

solistė
Danutė
Grauslytė.

Mileikienė

-

Registruokitės ( u ž s i s a k a n t k a m 
barį), rašydami pranciškonų rašti
nės vedėjams: Franciscan G u e s t
House, P.O. Box 980, Kennebunkport, ME 04046 arba r a š y d a m i :
franciscanguesthouse@yahoo.com
arba skambindami tel: (207) 9674865.

JAV
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 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 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 «1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotu straipsnig nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
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Kurios doktrinos
A m e r i k a i laikytis?
ALEKSAS VITKUS

K

ai Šiaurės Korėjos diktato
rius Kim Jong II prieš kelias
dienas (07/04) paleido kelias
raketas, į kurias ilgainiui bus gali
ma įmontuoti atominius ginklus,
kuriais ateityje korėjiečių komunis
tai galės pasiekti ir Amerikos žemę,
JAV politiniuose ir kariniuose sluok
sniuose kilo diskusijos, kaip Ameri
ka turėtų į tokį aiškų Korėjos aki
brokštą reaguoti.
Izraelio aviacija prieš keliolika
metų subombardavo jiems pavojin
gais atrodančius Irako atominius
įrengimus, bet a r Amerika turi pa
našiai pasielgti su Š. Korėjos raketų
paleidimo baze? J a u kuris laikas
dabartinė Amerikos valdžia vykdo
vadinamąją „pre-emptive" vicepre
zidento Diek Cheney doktriną, kuri
tvirtina, jog tradicinė sulaikymo ar
bauginimo politika yra tapusi ne
veiksminga. Tos doktrinos autorius
sako: „Kai kurių mūsų priešų vien
bauginimais ar grasinimais nepa
gąsdinsi". Ar dabar ji turėtų būti
naudojama ir Š. Korėjos atveju?
Kaip ši doktrina atsirado? Kai
pasibaigė „šaltasis karas", Amerika
pasijuto likusi vienintelė pasaulio
„super - galybė", neturinti didelių
priešų. Senoji „containment" doktri
na neteko prasmės. Gal todėl dar
pirmojo prezidento Bush (tėvo) ka
dencijos metu buvo paruošta doktri
na, kurios autoriumi galima laikyti
Diek Cheney, tuo metu buvusį gy
nybos sekretoriumi. Joje jis griežtai
atsiribojo nuo „containment" politi
kos ir siūlė Amerikai dominuoti vi
same pasaulyje (išskyrus Afriką),
arba, kitaip sakant, beveik nepaža
botą imperializmą, kurį jis pripaži
no, pateisindamas pavadinimu „benevolent" arba „geranoriškų". Che
ney joje pabrėžė Amerikos nenugin
čijamą vaidmenį vadovauti pasau
liui. „Amerika stengsis sudaryti koa
licijas, — aiškino Cheney, — bet mes
nepropaguosime kitų nuomonių, ir,
jei reikės, mes eisime ir patys vieni".
Ši, dar viešai nepaskelbta, dokt
rina išviešėjo, kai apie ją sužinojo
„The New York Times". Kilo didelis
triukšmas, pakenkęs Amerikos ge
ram vardui pasaulyje. Todėl doktri
na buvo perrašyta, šiek tiek sušvel
ninta ir oficialiai 1992 m. rudenį pa
skelbta, kaip „Regionai Defense
Strategy". Bet ir šitoje versijoje, ne
gavus tarptautinio pritarimo, Ame
rika buvo raginama veikti neprik
lausomai, nekreipiant dėmesio į kitų
nuomonę.
Nors kitas prezidentas — Bill
Clinton šią doktriną, galima sakyti,
ignoravo, valdžią po aštuonerių me
tų perėmus prezidento Bush sūnui,
ši doktrina, remiama dabar jau vice
prezidento kėdę užėmusio Cheney,
valstybės sekretoriaus Colin Powell
ir gynybos pasekretoriaus Paul Wolfowitz, vėl atgijo ir tapo žinoma,
kaip Cheney doktrina. Kad ji yra
kieta ir bekompromisinė, galima
spręsti jau vien iš to, jog ji kilo gyny
bos departamente, tuo tarpu kai
„containment" doktrina gimė valsty
bės departamente.
Ši doktrina nesivaržydama,
tvirtina, kad Amerika turi teisę pir
ma pradėti karo veiksmus, jei ji žino
ar bent įtaria, kad priešas gali ją
kada nors užpulti, nors tokio priešo

puolimo vietą ar laiką būtų galima
tik spėlioti. Dabartinis tarptautinis
J T patvirtintas įstatymas tokią „pre
- emptive" akciją leidžia, jei „susida
ro neišvengiamos (imminent) puoli
mo grėsmės sąlygos". Ta teise pasi
naudodamas, prez. Bush ir pradėjo
karo veiksmus prieš Iraką, tvirtin
damas, jog Amerikos žvalgyba tu
rėjusi tikrų įrodymų, kad Irako pre
zidentas Saddam Hussein ruošiasi
netrukus panaudoti masinio naiki
nimo ginklus (WMD). Karas vyksta
jau keletą metų, ir, nepaisant dide
lių pastangų, žmonių aukų ir išlai
dų, greitos pergalės ten nematyti.
Kaip Amerika reagavo į Kim
Jong II iššūkį 9 Ji perspėjo Š. Korėją
susilaikyti nuo bet kokių tolimesnių
provokacinių veiksmų, pabrėždama,
kad tokiu atveju, ji imsis „būtinų
žingsnių apsaugoti save ir savo są
jungininkus". Ką į tai Š. Korėja? Jos
užsienio reikalų ministras jau ryto
jaus dieną įžūliai pareiškė, kad „mū
sų karinės pajėgos ir toliau vykdys
raketų laidą, kad taip sustiprintų
mūsų krašto gynybos programą".
Maža to. Jis dar pagrasino, kad Jei
bet kas bandys tai nuginčyti ar net
mus paspausti, mes turėsime imtis
griežtų priemonių ir kitokia forma".
Anglija, Prancūzija ir Australija
pasisakė už sankcijas Š. Korėjai. Iš
Vokietijos dar nesigirdėjo aiškaus
pasisakymo. O tariami Amerikos są
jungininkai, kuriems jų kaimynė Š.
Korėja gali tiesiogiai grasinti, nero
do griežto ryžtumo. Japonija paža
dėjo svarstyti tik dalines ekonomi
nes sankcijas ir suvaržyti Š. Korėjos
keltų plaukiojimą į Japoniją. Pietų
Korėja, kurios lengvai pažeidžiama
sostinė Seoul yra tik keliolika mylių
nuo Š. Korėjos sienos, nė tiek nedrį
so pasisakyti, tik paskelbė, jog ji
„stiprins parengtį".
Amerika kreipėsi į JT Saugumo
tarybą, bet nelaukia ir iš ten reikš
mingos akcijos. Nei Kinija, nei Ru
sija, abi turinčios Saugumo taryboje
veto teisę, nerodo jokio noro Š. Ko
rėjai pritaikyti sankcijas, pagal ku
rias būtų sustabdyta bet kokia fi
nansinė, materialinė ar technologi
nė pagalba, kurios dėka Š. Korėja
galėtų tęsti savo masinio naikinimo
ginklų programą. Rusijos JT amba
sadorius Konstantin Dolgov net
drįso Amerikai šitaip patarti: „Bū
kime realistai, nestatykime taikos ir
saugumo šiame rajone į pavojų", pa
togiai užmiršdamas, kad tai daro ne
Amerika, bet Šiaurės Korėja.
Prisvilusi Irako klampiuose smė
lynuose, Amerika jokiu būdu negali
sau leisti dar vienos, panašaus po
būdžio karinės operacijos, ir turės
susitaikyti su mintimi, kad Diek Che
ney „pre-emptive" doktrina Š. Ko
rėjoje negalės būti pritaikyta. Nesi
stebėčiau, jei, neturėdama tvirtų są
jungininkų ar aiškaus JT Saugumo
tarybos pritarimo, Amerika, kad ir
labai nenoromis, turės grįžti priėjau
beveik užmirštos, vadinamosios „con
tainment" doktrinos, kurią prieš
daug metų (1946—1947) buvęs Ame
rikos diplomatas Maskvoje George
F. Kennan išdėstė tuometiniams Ame
rikos politikos vyrams, kaip George
Marshall, Dean Acheson, John McCloy, ir pagaliau su ta doktrina sutiku
siam prezidentui Harry S. Truman.
Toje savo doktrinoje Kennan
apibūdino tuometinę Sovietų Sąjun-
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DANUTĖ BINDOKIENE

Gimęs dainuoti

D

aina nutilo, bet tik laikinai,
kol pasikeitė dekoracijos
gyvenimo scenoje ir prie
pulto stojo kitas Dirigentas. Bu
vęs operos solistas Stasys Baras
š.m. liepos 12 d. perėjo į kitą savo
karjeros fazę, kuri nesibaigs per
amžius...
Gyvenimo keliai vingiuoti —
ne kiekvienas sugeba pro tuos vin
gius sėkmingai praeiti, nenuklysd a m a s nuo j a m skirtos dalios. Sta
siui Barui buvo skirta dainuoti, dėl
to jį Dievas apdovanojo nuostabiu
d r a m a t i n i o tenoro balsu, kuris
daug dešimtmečių skambėjo ir lie
tuvių, ir nelietuvių scenose. Su
daina ir muzika S. Baro gyvenimas
glaudžiai susietas net 35 metus.
Amerikos lietuviai jį geriausiai
p r i s i m e n a kaip Lietuvių operos
Čikagoje žvaigždę, atėjusį į operą
1958—aisiais, Lietuvių operai sta
t a n t Charles Gounod „Faustą". Po
to daug daug metų jokia opera j a u
nebegalėjo apsieiti be sodraus, ga
lingo S. Baro tenoro. Tiesa, jis dai
navo ne tik Lietuvių operoje, kon
certavo ir kitur, net Australijoje,
g i r i a m a s kritikų, džiaugsmingai
s u t i n k a m a s publikos.
Su tokiu balsu jis galėjo iškilti
į neišmatuojamas a u k š t u m a s , bet
likimas tarytum pasišaipė iš žmo
gaus norų, pasukdamas Stasio Ba
ro gyvenimo kelią kitais vingiais.
Tačiau tai n e p a l a u ž ė tvirto
charakterio, darbštaus Suvalkijos
lygumų sūnaus: Stasys sugebėjo
tuose vingiuose ne tik nepaklysti,
bet sėkmingai juos nugalėti. Jis ta
po nepamainomas visuomeninin
kas, finansininkas, Lietuvių fondo
variklis, domėjosi Lietuvos muzi
kiniu gyvenimu (įsteigė savo vardo
premiją gabiems tenorams, dosniai
rėmė Lietuvos Muzikos akademi
ją); j a m buvo nesvetimi ir Lietuvos
politikos klausimai.
Po Lietuvos nepriklausomybės
a t k ū r i m o Valdui Adamkui kandi
datuojant prezidento rinkimuose,
S. B a r a s buvo akcijos „Už Valdą
Adamkų — už Lietuvos ateitį" ko
miteto pirmininkas. „V. Adamkus
turi būti išrinktas prezidentu, tai
gyvybiškai svarbu Lietuvos atei
čiai", — tvirtino jis ir dėjo daug
pastangų, kad ši viltis išsipildytų.

Per pastaruosius 30 metų Sta
sio Baro pavardė buvo ypač sieja
ma su Lietuvių fondu. Jis net 10
kartų perrinktas į LF direktorių
tarybą, šešias kadencijas buvo LF
direktorių tarybos pirmininku
(taip pat ir valdybos pirmininku),
ypač daug prisidėjo prie Lietuvių
fondo augimo, finansinės sėkmės.
Šiandien, be abejo, Lietuvių fondas
nesididžiuotų daugiau kaip 15 mi
lijonų dol. kapitalu, jeigu prie to
kapitalo sukaupimo nebūtų savo
patarimais ir veikla prisidėjęs Sta
sys Baras.
Gyvenimas Stasio nelepino.
Jis, kaip Senojo Testamento Jobas,
turėjo pakelti daug skausmų dėl
nuolatinių sveikatos sutrikimų,
ypač širdies negalavimų ir proble
mų su koja. Tai buvo priežastys,
ilgainiui privertusios jį palikti dai
nos pasaulį. Nepaisant visų nega
lių ir sunkumų, S. Baras išliko
vienu tolerantiškiausių, darbš
čiausių, draugiškiausių žmonių —
visuomet džentelmeniškas, ran
dantis gerą žodi, pasiruošęs atsira
dusias problemas spręsti taikiu
būdu. Kai lietuviškoje visuomenėje
iškilo nemažai priešiškų nusista
tymų Lietuvių fondui, retai kas pa
sakydavo neigiamą nuomonę apie
Stasį Barą.
Apie jį būtų galima rašyti ir
rašyti, bet iš esmės jau yra išleis
tos dvi knygos: A. Armino „Stasys
Baras-Baranauskas" (1996 m.) ir
O. Narbutienės „Stasys Baras",
tad norintys artimiau susipažinti
su šia neeiline asmenybe, gali tai
padaryti iš knygų ir S. Baro įdai
nuotų muzikos įrašų.
Tačiau Stasio Baro jau nebėra.
Mirė, sulaukęs tik 86 metų, ir kaip
tik šiandien laidojamas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse Čikagoje.
Jo liūdi ne tik žmona, dukros, vai
kaičiai ir kiti giminės, jo malonaus
balso ir geranoriškos pasaulėžiū
ros dar ilgai pasiges visi, jį pažino
jusieji. Stasys labai liūdėjo, kai mi
rė jo geras draugas kompozitorius
Aleksandras Kučiūnas, kuris daug
kartų jam akompanuodavo koncer
tuose. Dabar jie vėl drauge ir galės
Viešpačiui suruošti tokį koncertą,
kad skambės visi žvaigždynai. Tad
dainuok amžinai, Stasy!

J
gą, kaip Amerikai priešišką jėgą,
varžovą, o ne (buvusį) sąjungininką,
su kuriuo neįmanoma turėti jokių
taikingų normalių diplomatinių san
tykių, p a n a š i a i k a i p šiandienos
Šiaurės Korėja. Kennan tada siūlė
kantrią ilgalaikę, bet griežtą ir bud
rią Amerikos laikyseną, neleidžiant
sovietams jokių naujų užgrobimų.
Apie sovietų po II pasaulinio karo
okupuotų kraštų vadavimą ten nėra
nė žodžio. Kennan, kuris mirė dar
tik prieš metus, sulaukęs 101 metų,
savo memuaruose rašo, kad jo idėja
buvo sustabdyti Kremliaus ekspan
sines tendencijas, k a n t r i a i laukti
Sovietų Sąjungos ambicijų sumažėji
mo ir net galutinio komunistinės
valdžios subyrėjimo, k a s po 44 metų
ir atsitiko. Tiesa, per visą „contain
ment" laikotarpį įvyko du labai kru
vini susirėmimai su Š. Korėja, įsi
kišo net ir Kinija, o vėliau ir su Š.
Vietnamu, bet dar daug kruvinesnio

branduolinio karo su Sovietų Sąjun
ga buvo išvengta. Prezidento Reagan
pavadinta „blogio" imperija sugriu
vo, nors dabartinio prezidento Geor
ge W. Bush tėvas, tuo metu įsivėlęs į
pirmąjį ar „dykumos" karą Irake,
prisibijojo tą sugriuvimą paskubinti
savo ryžtingesne politika iš sovietų
jungo beišsivaduojančių Rytų Euro
pos, tarp jų ir Lietuvos, atžvilgiu.
Žinau, kad nemažai lietuvių nega
lėjo Kennan dovanoti už jo „contain
ment" doktriną, kuri lėmė Lietuvai
ilgą, beveik pusę šimtmečio truku
sią, okupaciją. Nelabai jie nori do
vanoti ir prezidento Bush tėvui už jo
taip ilgai uždelstą Lietuvos neprik
lausomybės pripažinimą. Bet, sako
ma, kad kantrybė yra dorybė, o vis
kas, gal ir ne visai taip, kaip mes no
rėjome, išėjo ir mūsų, ir Amerikos
naudai. Tikėkimės, kad kantrybė ir
šiame konflikte su Šiaurės Korėja
pasauliui išeis į gera.
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S VE I KINĄ M E

MAMA BAIGĖ MOKSLUS

Gerbiamą
pro f. dr. Juozą Meškauską,
Lietuvių medicinos muziejaus
garbės kuratorių, švenčiantį
100 metų jubiliejų,
linkime daug sveikatos ir laimės.
Lituanistikos t y r i m o ir studijų centras
Prof. dr. Vytautas Bieliauskas, Tarybos pirmininkas
Prof. dr. Jonas Račkauskas, Valdybos pirmininkas

\

A u d r o n ė Brakauskaitė - Scott su v y r u Steve ir sūnumis Michael bei Andrevv
mokslo metų u ž b a i g i m o iškilmėse gegužės 6 d.
V. Brakausko nuotr.

O / " ) / " ) / ? * " • gegužės 6 d. Audronei Brakauskaitei-Scott
Saint Francis
^d\J\J\Juniversitete
buvo suteiktas Sveikatos mokslų
administracijos
magistro
laipsnis.
Žmonos pasiekimais
moksle džiaugiasi vyras Steve, o mamą sveikina
sūnūs Michael ir Andrevv.
Pr.

BAIGĖ MEDICINOS
MOKSLUS

Lidija G e d m i n t a i t ė , M.D.

m. gegužės 25 d. lietu
viškoji išeivija susilau
kė dar vienos medicinos daktarės.
Lidija Gedmintaitė baigė medicinos
mokslus garsiajame Johns Hopkins
universitete, Baltimore, MD. Nau
joji gydytoja yra Aleksandro ir Vio
letos Gedmintų d u k r a iš Oneonta,
NY. Jos pasiekimais moksle džiau
giasi seneliai — Vladas ir Aniceta
Gedmintai iš St. Pete Beach, FL, bei
Juozas ir Julija Kisielaičiai iš Montreal, Que (Canada).
Lidija baigė vidurinę mokyklą

2006"

Oneonta, NY, o bakalauro laipsnį
biologijos srityje įsigijo Vassar College, Poughkeepsie, NY.
Gyvendama Puoghkeepsie ir
Baltimore, Lidija aktyviai darbavo
si visuomeninėje veikloje, ypač lab
daros organizacijose ir HIV/ŽIV bei
AIFS klinikose. Iš to darbo kilo jos
noras palengvinti kitų žmonių gyve
nimo sąlygas.
Lidija rezidentūrą atliks Columbia universitete, New York
mieste, tobulindamasi vidaus ligų
specialybėje.
Nors Lidija augo aplinkoje, ku
rioje buvo mažai progų susitikti ir
bendrauti su lietuviais, visgi ji iš
moko lietuviškai — savo šeimoje ir
neakivaizdinėje lit. mokykloje. Ji
laisvai kalba lietuviškai ir tikisi,
kad lietuvių kalba galės pasinaudoti
savo darbe — gydydama ligonius.
Gedmintų šeimoje Lidija nėra
pirmoji gydytoja. Lidijos pusseserė,
Vlado ir Gail Gedmintų (iš Anglijos)
dukra Audra baigė Cambridge uni
versiteto medicinos mokslus 2002
metais. J i dirbo Londone ir specia
lizavosi avarijų ir greitosios pagal
bos srityje (Accident and Emergency), o šiuo metu tęsia šį darbą Aust
ralijoje. Augdama Anglijoje, Audra
buvo veikli lietuviškoje visuomenėje,
ypač tarp lietuvių skautų.

Roma Bielskienė, Audra Bielskutė su tėveliais Danguole ir Pijumi laukia Dainų
šventės pradžios.
I. Tijūnėlienės nuotr.

Pr.

SUSILAUKĖ DUKRYTES

A

lmiui ir Claudiai Udriams, gyv.
Sacramento, California, š.m.
birželio 2 1 d . gimė dukrytė — Sofia
Aurora. Naujagime džiaugiasi visa
šeima.

Tomas Vasiliauskas su / r " ; - \ i D i,ir-, a i' •-. i i k LJ r i .ii s M a t u

Olivija

Aleksa

Indrės Tijunelienos

nuotr

DRAUGAS, 2006 m. liepos 15 d., šeštadienis

Lietuvos Respublikos garbės konsule Cleveland, OH,
Ingrida (Stasaitė) Bublienė su savo tėveliu Henriku

Dainų šventės pranešėja Eglė Laniauskienė (Cleve

Stasu, atvyko į VIII dainų šventę Čikagoje.

land, OH) su sūnumi Luku Laniausku.
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eisingumas savo procese operuoja ne asmeni
mis, bet žmonėmis, tuo tarpu laisvoji rinka iš
naudoja žmogaus asmenines savybes ir žmogų
traktuoja tik kaip vartotoją. Tuo būdu žmogaus
kaip asmenybės harmoningas vystymasis lieka už
visuomenės dėmesio ribų. Visuomenės gyvenimas
negali būti pastatytas ant elementų kalkuliacijos
pagrindo, o turi būti remiamasi meile, - mylėti sa
vo regioną, savo tėvynę, mokslą, meną, viskas turi
būti persmelkta meile.
J o n a s Paulius II sako: „Susvetimėjusi visuo
menė apsunkina žmogui galimybę dovanoti save.
Rinka remiasi pragmatiškumo logika. Jokia valsty
bė negali jos atsisakyti, bet pilietinė visuomenė yra
tokia, kuri remiasi dovanojimo logika".
Nihilizmo įsitikinimas, jog neįmanoma paimti
tiesos selektyviai, kas būtų priimtina visiems, tu
rintiems intelektą, šiandien yra kaip niekad popu
liarus. Jis dar niekada nebuvo taip smarkiai ir taip
skaudžiai palietęs kultūros. Vertybių ginče valsty
bė visada vengia tiesos paieškų. Ji atmeta šeimos ir
gyvybės gynimo reikalą, pažinimo ribos susiaurėja,
iš valstybės gyvenimo tiesa išnyksta. Pilotas klausė
kaltinamo Jėzaus: ,,0 kas yra tiesa?" (Jn. 18-38).
Klausimas filosofinis - Pilotui nerūpi, kokia yra
tiesa, jis klausia, kas ji apskritai yra, jis ją atmeta,
ji jam nereikalinga. Šiandienos pilotai yra ne ma
žiau nuoseklūs.
Šiandien, kai jungiasi tautos ir valstybės,
būtina apibūdinti, kas tai yra Europa - tam tikra
geografinė vieta, civilizacijos ar ekonomikos mo
delis, o gal politinio darinio modelis?
Geografine prasme Europa nėra atskiras že
mynas - žemė, iš visų pusių apsupta vandens, nes
iš rytų ji ribojasi su Azijos žemynu, yra jo pusiasalis.
Atsakymas į šį klausimą glūdi jos kultūroje, jos
krikščioniškajame pavelde. Šiandien daug dėmesio
skiriame jos kultūrai ir jos charizmai. Jonas Paulius
II pastebėjo, jog suvienyta Europa yra kur kas dau
giau negu politiškai sujungtas geografinis vienetas.
Nuo pat savo pontifikavimo pradžios Jonas
Paulius II pabrėžė, jog valstybių ir blokų ribos yra
antraeilis dalykas, palyginant su ta vienybe, kurios
pagrindą sudaro kultūra. Jis ypač pabrėžė krikš
čioniškąją Europos kultūrą.
Europos tautų plėtra ir jų evangelizacija buvo
lygiagrečiai vykę reiškiniai. Europos ribos ir buvo
nužymėtos Kristaus mokslo išplitimu ir priėmimu.
Pripažindamas šį istorinį faktą, Jonas Paulius II
sakė: ,,Europa negali neigti ar atmesti krikščioniš
kojo palikimo, nes tai, kas sukurta teisėje, dailėje,
kultūroje, remiasi evangelija". Taigi krikščionybė
remiasi evangelija ir žmonėmis, kurie kūrė Euro
pos dvasią.

T

Visuomenininkai Casey ir Joan Oksai.

I. Tijūnėlienės nuotr.

EUROPOS VIZIJA
JONO PAULIAUS II
AKIMIS (3)
IONAS KAZIMIERAS BURDULIS

J
Jonas Paulius II citavo šv. Augustiną, sakiusį,
jog būtasis laikas reiškia praeities atmintį, esama
sis - viziją, o būsimasis - viltį. Jis Atėnuose kalbė
jo, jog negalima pamiršti savo šaknų, nes iš jų kyla
asmens ir tautos tapatybė. Medis, kuris nori duoti
vaisių, turi giliai įleisti šaknis į dirvą ir iš jos gau
namais syvais subrandinti vaisius. Reikia pažinti
save, atsigręžti į savo šaknis. Atsigręžti į savo pra
eitį dar nereiškia stagnacijos. Kaip tik atvirkščiai, ištikimybės šaknis visada yra kūrybinga, pasiruo
šusi eiti gilyn, ištikima laiko reikalavimams, ji yra
galimybė apjungti ištakoms ir laiko dvasiai.
Ateities siekimą jis apibūdino taip: dažnai kyla
netikrumas dėl ateities. Pirmiausia tai pasireiškia
gimimų sumažėjimu, antra, tampa sunkiau priimti
svarbius sprendimus, pavyzdžiui, dėl šeimos sukū
rimo. Šiandien Europoje matome krizę, atmetama
pati šeimos koncepcija. Vyrauja egocentrizmas, vi
suotinai išplitęs abejingumas, noras siekti tik savo
interesų ir privilegijų.
Dabar vykstantys globalizacijos procesai pa
jungia žmogų, silpnesnįjį nustumia į pakraštį, atei
ties daugiau bijoma negu trokštama. Taip yra dėl
to, kad prarandama krikščioniškoji atmintis, dau
gelis žmonių gyvena be dvasinių pagrindų, yra iš
švaistę savo istorinį palikimą.
Jonas Paulius II ne tik diagnozuoja, iš kur kyla
ta baimė, jis taip pat sako, jog kultūros negalima
suvokti kaip kažkokių tapatybės dokumentų be
krikščionybės, iš kurios išaugo Europos etnocentras, jos dvasingumas, veržlumas, visa, kas liudija
jos šlovę. Jis sakė, jog reikia išeiti iš techninių monetarinių tamsybių, kad tą tapatybę būtų gali
ma išsaugoti, nes tik atsigręžus į žmogų bus įma
noma jam harmoningai vystytis. Tik taip gali būti
pripažintas tikrasis istorinis faktas, dėl ko negali
ma paneigti, kad kultūrinės Europos žemyno tradi
cijos pagrindas yra ne tik senoji Graikija ir Roma,
bet ir krikščioniškoji šaknis, jos atspindys.
Negalima to pasaulio suprasti ir įvertinti, jeigu
nežvelgsime iš šios perspektyvos.

I. Tijūnėlienės nuotr.

Europiečiai, pergyvenę du pasaulinius karus,
išmoko vertinti humanizmą - naująją vertybę, kuri
gali būti pripažįstama vadovaujantis ne vien tik re
ligija, kaip ir tie Europos gyventojai, kurie neprik
lauso krikščioniškajam tikėjimui, pripažįsta ir jo
vertybes: tai yra žmogaus orumas ir jo gyvybė, šei
ma ir santuoka, išsilavinimas, minties, žodžio ir ti
kėjimo laisvė, laisvė išpažinti religiją žmogui, ben
druomenei, institucionaliai. Tai yra krikščionybės
patikrintos vertybės.
Reikia pastebėti, jog tikėjimo vieta yra ypatin
ga žmogaus ir visuomenės gyvenime. Atėmus tikė
jimą, mes taptume svetimšaliai savo gyvenime, sa
vo kultūroje, jis taptų mums svetimas, nebesupran
tamas. Kitas svarbus krikščioniškosios elementas
yra Europos vienybė.
Žlugus komunistinei sistemai ir nugriovus
Berlyno sieną, pasirodė, jog yra dar ir kita, nema
toma, siena, einanti per žmonių širdis. Ji suręsta iš
žmonių baimės suprasti kitą žmogų, politinio egoiz
mo, kitokios odos spalvos ir kt. Ekonominis ir poli
tinis progresas tokių sienų nesugriauna.
Jonas Paulius sakė, jog kurti Europą, reikia
pasiremiant savitarpio pagalba ir solidarumu. Šie
principai buvo įtvirtinti Mastrichto sutartyse. Jono
Pauliaus II-ojo Europos vizija yra ne atvirų sienų
Europa, o atvirų širdžių Europa. Būtina, kad ji
būtų atvira ir kitų šalių dvasiniam turtui. Jis primi
nė Europai būtinybę laikytis etikos normų, kurių
sąrašas yra labai platus. Joms priklauso: žmogaus
gyvybės šventumas, šeima - skirtingų lyčių asme
nų sąjunga, bendradarbiavimas visų gerovei, dar
bas - žmogaus ir bendruomenės gėris, politinė val
džia - tarnystė, kuri remiasi aiškiomis taisyklėmis
ir sveiku protu. Jis kvietė europeizuoti Europą. Ža
kas Deloras ta proga sakė, jog tai reiškia, kad Euro
pa privalo būti tokia, kokia ji siekia būti, jai reikia
suteikti sielą.
Jonas Paulius II per visus 27 savo pontifikavi
mo metus ragino šią sielą atrasti ir jos pagrindu at
naujinti Europą, duoti gyvenimą vertybėms, kurios
patį gyvenimą padaro garbingu. Šiandien kiti že
mynai žiūri į Europą ir laukia atsakymo įjos sau iš
keltus klausimus. Jonas Paulius matė tokią Euro
pą ir tokią ją nurodė mūsų kartai. Savo knygoje
„Atmintis ir tapatybė" jis nurodė kelią į Europos
dvasią kurioje galėtume su dėkingumu gyventi.
Kultūros istorikai yra pastebėję, jog terminą
„krikščionybė" XVII a. pradėta keisti terminu „Eu
ropa". Tam dingstį davė 1648 m. religiniai karai, po
kurių kalbėti apie krikščionybę bendrąja prasme
tapo nebeįmanoma.
Bus d a u g i a u .
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Prasideda šauniausių žemaičių rinkimai

Turniškių skandalo kaltininkas — V. Račkys

to) reputacijos pabloginimas.
A t k e l t a i š 1 psl.
Kaip teigiama išvadose, butų Įsi
r a š o m a išvadų projekte, nesilaikė
profesinės etikos reikalavimų, dėl ko gijimo ir pardavimo aplinkybės Įrodo,
neapsaugojo savo, kaip valstyfeės tar kad ne visi piliečiai yra lygūs prieš
nautojų, reputacijos ir institucijos, Įstatymą, o tai silpnina visuomenės
pasitikėjimą konstitucinėmis teisė
kurioje dirbo, autoriteto".
T u o tarpu, kaip žinoma, Vyriau mis ir pačia valstybe.
ELTA
ELTA
ELTA
„Komisija siūlo Vyriausybės kan
sioji t a r n y b i n ė s etikos komisija
.ELTA^
ELT/*\
ELTA v
lELT
(VTEK) praėjusį mėnesi konstatavo, celiarijai Įvertinti bendrovės vadovų
kad E. Bagdonas ir R. Muraška, Įsigy ir valdybos narių veiksmus, atliekant
dami b ū s t u s Turniškėse, tarnybinės bendrovei priklausančių pastatų par
davimą, nepriklausomiems turto ver
etikos nepažeidė.
Komisijos nuomone, vadinamųjų tintojams nenustačius jų rinkos kai
Turniškių butų. kuriuos yra Įsigiję ir nos. Esant pagrindui, Įstatymų nus
minėti patarėjai, pardavimo procesas tatyta tvarka kreiptis į teismą su ieš
buvo neskaidrus, neaiškus, selekty kiniu dėl bendrovei padarytos žalos
atlyginimo iš šią žalą padariusių as
vaus pobūdžio.
Bendrovės direktorius V Račkys menų", — rašoma išvadų projekte.
vykdė pageidaujančiųjų Įsigyti butus
Taip pat teigiama, jog apie prezi
pirkėjų atranką, pastatų pirkėjai bu dento gyvenamojo namo Turniškėse
Akcijos „Ar pažįsti tu žemaitį?" organizatoriai (iš kairės): Pranciškus Trijonis,
vo vertinami pagal užimamas parei įkeitimą prezidentas Valdas Adam
Antanas Kontrimas, Egidijus Skarbalius ir Arvydas Dirmeikis.
gas ir pagal tai, a r tie asmenys žino kus nebuvo informuotas.
Gedimino Savickio ELTA; nuotr
mi visuomenėje.
Kaip žinia, prezidento namas bu
Be to, pažymima, jog minėtų bu vo Įkeistas bankui už paskolą, skirtą
Vilnius, liepos 14 d. (ELTA) — laikraščiuose. Tikimasi, kad akciją
tų rekonstrukcija buvo vykdoma ne butų Turniškėse rekonstrukcijai.
Penktadieni paskelbta tautiškumo palaikys Įvairios asocijuotos organi
silaikant kai kurių Įstatymų reikala
akcijos „Ar pažjsti tu žemaiti?" pra zacijos, skirtingų lygmenų šalies val
Komisija nustatė, jog šį įkeitimą
vimų.
džia. Visuomeninės organizacijos dymo institucijos ir lietuvių bendruo
akcinė bendrovė atliko nepažeisdama
„Žemaitija mano" rengiamos akcijos menės užsienio šalyse. Anot E. Skar
Išvadų projekte teigiama, jog kai Įstatymų, nes Vyriausybės kanceliari
metu bus išrinkti ne tik Lietuvos, bet baliaus, žemaitis ir Afrikoje yra že kuriais bendrovės pažeidimais — pa ja iki 2002 m. balandžio 30 neinicija
ir pasaulio šauniausi žemaičiai, dir maitis, o būti žemaičiu yra tikrai ne
vyzdžiui, nepriklausomiems eksper vusi prezidento gyvenamojo namo
bantys visuomenės ar bendruomenės gėda, o madinga.
t a m s neatlikus p a r d u o d a m ų butų perdavimo valstybei, sudarė galimy
labui, krašto gerovei.
vertinimo ir pardavus juos galimai bę bendrovei šiuo pastatu disponuoti
Vienas iš organizacijos „Žemaiti
mažesne nei rinkos kaina — valsty kaip ir kitu bendrovei nuosavybės
„Daugelis gali pasakyti, jog pa ja mano" Įkūrėjų, šešiskart pasaulio
teise priklausančiu turtu.
bei galėjo būti padaryta turtinė žala.
žįsta šaunių žemaičių. Norime, kad Guinness rekordininkas Antanas
visuomenė išrinktų Įvairiose veiklos Kontrimas, kurį išgarsino jo stiprioji
Galutinį išvadų projektą komisija
Taip pat nurodoma ir padaryta
srityse dirbančius šaunius žemaičius, barzda, mano, kad ši akcija pakels že
n e t u r t i n ė žala — valstybės institucijų turėtų tvirtinti kitą antradieni. Sei
o mes juos pasižadame pagerbti, — maičių dvasingumą ir norą išsaugoti
(prezidento kanceliarijos, Vyriausy mas dėl išvadų turėtų apsispręsti iki
penktadieni teigė vienas iš akcijos or savo savitumą.
bės, Valstybės saugumo departamen- pavasario sesijos pabaigos.
ganizatorių, buvęs Seimo narys Egi
Akciją labai palaiko ansamblio
dijus Skarbalius. — Tarp šauniausių „Jonis" Įkūrėjas ir vadovas Pranciš
C. Kirkilas: Vyriausybė bus patvirtinta
žemaičių gali patekti tas, kuris netel kus Trijonis.
pa savame kailyje, yra gerbiamas
„Labai norėčiau prisidėti prie
čiosios koalicijos, kurią sudaro so
bendruomenės narys, savo srities šios akcijos. Manau, kad pavyks su A t k e l t a i š 1 psl.
priims antradieni frakcijos posėdyje.
cialdemokratai, valstiečiai liaudinin
specialistas, keistuolis ar paprasčiau rasti šauniųjų žemaičių ne tik Žemai
siai geras žmogus".
Socialliberalai irgi kol kas ne kai, liberalcentristai bei „pilietinintijoje, bet ir Aukštaitijoje, Suvalkijo
atskleidžia, kokios pozicijos laikysis kai".
Anot E. Skarbaliaus, akcijos an je, Dzūkijoje ar dar toliau. Norėtųsi
Seime tvirtinant ministrų kabinetą.
„Darbo partijos frakcija yra di
ketos artimiausiu metu bus išspaus pažinti tuos, kurie saugo tautišku
„Galutini atsakymą duosim an džiausia Seime ir nebuvimas pozicijo
dintos Lietuvos bei užsienio lietuviu mą", — sakė P Trijonis.
tradienį prieš balsavimą", — po je nėra labai gerai, nes tik būnant po
socialliberalų frakcijos susitikimo su zicijoje galima žymiai lengviau įgy
Darbo partijos ministrai — dosnus saviškiams
G. Kirkilu sakė jos vadovas Artūras vendinti tą programą, kurią mes ža
Paulauskas.
dėjom", — po frakcijos posėdžio sakė
Atkelta iš 1 psl.
Valstybinės akreditavimo sveika
J. Pinskus.
„Nutarimo nepriėmėme, nes tos priežiūros veiklai tarnybos vado
S i e k s išlaikyti intrigą
neradome juridinio pagrindo. Tegul vu greičiausiai bus paskirtas Arvydas
N o r ė t ų būti naujos
Darbo partija tai daro, ji dar pra Ramelis. kuris taip pat iki šiol dirbo
Siekdami išlaikyti intrigą social
Vyriausybės iniciatoriais
ėjusią savaitę buvo dėl tokių dalykų ministro patarėju.
liberalai, pasak A. Paulausko, tikisi
Įspėta. Bet kokiu atveju visi tokie
Buvusio ūkio ministro Viktoro
priversti paskirtojo ministrų kabine
Penktadieni J. Pinskus patiksli
sprendimai bus persvarstyti. Jei bus Uspaskicho patarėja Svetlana Kauzo- to n a r i u s Įdėmiau susipažintų su Vy no, jog DP frakcija nesiekia prisijung
rasta kokių nors pažeidimų, jie turės nienė, kuri vėliau tapo Sveikatos ap
riausybės programa, nes, jo teigimu, ti prie šiuo metu formuojamos centro
būti atšaukti", — sakė G. Kirkilas.
saugos ministerijos personalo sky
Seime pristatant programą susidarė kairės koalicijos.
Tuo tarpu konservatorė Irena riaus direktore, neseniai be konkurso
Įspūdis, jog kai kurie paskirtieji mi
„Tas mano vakarykštis pareiški
Degutienė vakar pareiškė turinti in atsisėdo i Valdymo departamento va
nistrai jos net neskaitė.
mas yra tame kontekste, kad Vyriau
formacijos, jog Sveikatos apsaugos dovo kėdę.
Tuo tarpu paskirtasis premjeras, sybė ir programa — dar nepatvirtin
ministerija Į aukštus ir svarbius svei
Laikinasis premjeras Zigmantas
kalbėdamas apie tolimesnį mažumos ta. Jeigu bus formuojama nauja Vy
katos apsaugos sistemos postus Įdar Balčytis Įpareigojo ministrus, Vyriau Vyriausybės darbą, tikisi būtent so riausybė — tai mes tada iš tikrųjų
bins dar du Darbo partijos žmones.
sybės Įstaigų vadovus ir apskričių
cialliberalų paramos.
stengsimės labai aktyviai dalyvauti",
Vaistų kontrolės tarnybos virši viršininkus, kol pradės dirbti nauja
— sakė J. Pinskus.
ninku turėtų tapti ministro patarėjas Vyriausybė, nesteigti jokių naujų
„ D a r b i e č i a i " prašosi
Paklaustas, ar tai reiškia, jog DP
Eduardas Vaitkus.
įstaigų ir nepriimti naujų asmenų.
f koalicijų
frakcija žada balsuoti prieš Vyriausy
bės programą, J. Pinskus teigė, jog
Pasak G. Kirkilo, netgi įmanoma, „darbiečių" frakcija kol kas nėra ap
jog socialliberalai galėtų pretenduoti sisprendusi dėl to, kaip elgsis kitą sa
vaitę Seime tvirtinant Vyriausybės
Į vadovaujančius postus Seime.
* Vienuolikos komandų Eu vininku Atėnų „Panathinaikos".
Vyriausybę suformavusi centro— programą.
ropos j a u n i m o (iki 20 metu) mer Graikų komanda teigia, jog finansi
kairės valdančioji koalicija neskuba į
J. Pinskus taip pat teigė, jog
ginų krepšinio B lygos čempio nės sutarties sąlygos su krepšininko
savo gretas priimti „darbiečių".
„darbiečių" siekiai — maksimalūs,
nato Druskininkuose ketvirtfinalyje agentu jau suderintos. Neoficialiomis
„Mes formuojame mažumos Vy DP frakcija siektų ne tik Seimo ko
penktadienį Lietuvos rinktinė 51:73 žiniomis, per sezoną Lietuvos krepši
riausybę, ministrų kabinetas jau yra, mitetų vadovų, bet ir ministrų postų
pralaimėjo Baltarusijos bendraam ninkai uždirbs daugiau nei po milijo
kokiu būdu mes dabar galime daugu Vyriausybėje.
žėms bei pasitraukė iš tolesnės kovos ną litų.
„Darbiečių" siekiai jungtis prie
mą suformuot? Kol kas tokios gali
dėl čempionato medalių bei dviejų
* Po trijų pergalių i š eilės d u
mybės nematau, bet svarstyti dėl valdančiosios koalicijos sukėlė neri
kelialapių į A lygą.
pustaškius tarptautiniame šach
bendradarbiavimo ir palaikymo Sei mą konservatoriams, kurie su social
* Buvęs Vilniaus „Lietuvos m a t i n i n k ų turnyre S u o m i j o j e
me galima", — sakė naujai paskirtas demokratais susitarė netrukdyti ma
ryto" k r e p š i n i o k o m a n d o s 26 prarado bei aštuntąją vietą su 4 taš
žumos Vyriausybės formavimui,
premjeras Gediminas Kirkilas.
metų 211 c m ūgio vidurio puolė kais iš 5 galimų užima Gediminas ŠaDarbo partijos (DP) frakcija, ketr šiems sutikus Įvykdyti kai kurias
jas Robertas Javtokas, nesulaukęs jį rakauskas. Ketvirtojo rato partijoje
virtadienį seniūnu vietoje Rusijoje konservatorių siūlomas nuostatas,
tenkinančio pasiūlymo tęsti karjerą šachmatininkas po pustaški pasidali
besislapstančiam partijos įkūrėjui taip pat pažadėjus, jog Vyriausybėje
NBA lygos San Antonio „Spurs" ko jo su Azerbaidžano atstovu Farhad
Viktorui Uspaskichui lojalios Loretos nebus „darbiečių" bei liberaldemokmandoje, nutarė pasirašyti kontraktą Tahirov, o penktojo rato partiją baigė
Graužinienės išsirinkusi Joną Pins ratų. Priešingu atveju konservatoriai
su Graikijos čempionu bei taurės sa- taikiai su suomiu Tom Nvback.
ku, pareiškė norą jungtis prie valdan pagrasino balsuosią „prieš".
LIETUVOS
NAUJIENŲ
AGENTŪRA

www.elta.lt

DRAUGAS, 2006 m. liepos 15 d., šeštadienis

Pasaulio

kimasi, kad laikotarpiu nuo 2007 iki
2016 metų karinės operacijos kai
nuos dar 166 mlrd. dolerių.

naujienos

(Remiantis AFR Reuters, AP lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

P. A M E R I K A

G. W. Bush Vokietijoje norėjo
kalbėti tik apie šernieną

G. W. Bush ir A. Merkei ragauja šernienos.

VARŠUVA
Lenkijos valdančiosios konserva
torių partijos vadovas Jaroslavv Kaczynski, kuris penktadieni buvo pri
saikdintas naujuoju šalies ministru
pirmininku, vengia kelionių oro
transportu, pranešė vienas laikraš
tis. „Įstatymo ir teisingumo" partijos
nariai apie šią savo vadovo silpnybę
arba visiškai nekalba, arba užsimena
itin nenoriai. Psichologas Jerzy Syraczyk sake, kad skrydžio baime yra
tarp tų itin nemalonių silpnybių, ku
rios politikui gali labai apKartinti gy
venimą. Žmogui, sergančiam aerofobija. isterijos priepuoli gali sukelti
vien žinia, kad reikės skristi lėktuvai.
Kartais baimės jausmas būna toks
stiprus, jog laikinai atima žadą.

SAO PAULO
Brazilijos Sao Pauio valstijoje
nusikaltėliu gaujos antrą naktį iš ei
lės puldinėjo bankus, autobusus ir
vyriausybės pastatus, aukų skaičių
padidindamos iki septynių ir trečiaja
me pagal dydi pasaulio mieste sutrikdydamos visuomeninio transpor
to eismą. Organizuota nusikalstama
grupuotė „Pnmeiro Comando da Ca
pital", atsakinga už didžiausia smur
to protrūki Sao Paulo, kilusi prieš du
mėnesius, visoje valstijoje per pasta
rąsias dvi naktis surengė 106 atakas.
Atsinaujinę neramumai sukėlė abe
jonių vyriausybės sugebėjimais kon
troliuoti kalėjimus, kuriuose kalintys
gaujų vadovai naudojasi slapta mes
tais mobiliaisiais telefonais. Kuriais
duoda nurodymus savo pavaldiniams
laisvėje.

JAV

AZIJA

WASHINGTON, DC
Buvusi CŽV agentė Valerie Plame ir jos vyras ketvirtadieni iškėlė
bylą JAV viceprezidentui Diek Cheney, Baltųjų rūmų aukšto rango pa
dėjėjui Kari Rovė ir kitiems pareigū
nams dėl jų vaidmens paskelbiant
apie jos slaptą darbą CŽV Ieškinyje
teigiama, kad egzistavo „dabartinių
ir buvusių aukštų pareigūnų Baltuo
siuose rūmuose sąmokslas" kerštau
jant diskredituoti ir nubausti V. Plame vyrą, buvusį ambasadorių Joseph
Wilson už tai, kad jis viešai suabejojo
prezidento George W. Bush pareiški
mais dėl priežasčių Irako karui pra
dėti.

MUMBAI
Indijos pareigūnai teigė įtarian
tys, kad prie šios savaitės sprogimų
prisidėjo Pakistano slaptosios žvalgy
bos tarnybos. Tuo tarpu penktadieni
Indijos ministras pirmininkas Manmohan Singh atvyko į Mumbai, ša
lies finansų sostinę, susitikti su nu
kentėjusiais. Po antradienio sprogi
mų traukiniuose, per kuriuos žuvo
179 žmonės, o dar šimtai buvo su
žeisti, policija tęsė operacijas Mum
bai ir aplinkiniuose rajonuose. Ket
virtadienį Indijos pareigūnai pa
grindine šių išpuolių Įtariamąja
Įvardijo Pakistano karinę grupuotę
,,Lashkar-e-Taiba".

JAV mokesčių mokėtojų išlaidos
karui Irake per artimiausius dešimt
metų gali išaugti 202—406 mlrd. do
lerių, pranešė Kongreso biudžeto
biuro finansų ekspertai. Kariniai
veiksmai Irake Amerikos iždui jau
atsiėjo maždaug 300 mlrd. dolerių.
Jeigu bus sumažintas amerikiečių
karinis kontingentas šalyje nuo da
bar esančių maždaug 190,000 iki
140,000 karių, taip pat jeigu jie visi
bus išvesti iki 2009 metų pabaigos, ti-

ARTIMIEJI RYTAI

R e u t e r s nuotr.

Stralsund. Vokietija, liepos 14
Po to, kai abu vadovai pasikalbė
d. („Reuters'VBNS) — JAV preziden jo su žmonėmis, G. W. Bush pasakė:
tas George W. Bush ketvirtadieni Vo ,,Ačiū. kad mus pakvietėte. Eime vaikietijoje trumpam pamiršo Įtampą gyti"Artimuosiuose Rytuose, smurtą Ira
Kažkas padavė G. W. Bush ilgą
ke bei Irano branduolinę programą ir peilĮ ir šakutę, ir jam rengiantis
kartu su kanclere Angelą Merkei mė pjaustyti mėsą kito orkestro nariai
gavosi ant iešmo keptu šerniuku.
pradėjo pūsti ragus. JAV prezidentas
,,Mes su Laura esame iš Texas, atpjovė kelis gabalus nuo menties, A.
— šiltą vasaros vakarą j j pakvietusiai Merkei — nuo kulšies, ir puota, ku
Vokietijos kanclerei sakė G. W. Bush. rioje dalyvavo 60 žmonių, prasidėjo.
— Vienas didžiausių pagarbos ženklų Prie pagrindinio patiekalo buvo
pasiūlyta regiono alaus ir vyno.
svečiui yra surengti barbekiu".
Sis piknikas buvo svarbus G. W.
Anksčiau per bendrą su A. Mer
Bush vizito i A. Merkei rinkimų apy kei spaudos konferenciją mintis apie
gardą Vokietijos šiaurės rytuose ak tradiciniu būdu paruoštą keptą „par
centas — jo prezidentas nekantriai šeli" G. W. Bush nedavė ramybės.
laukė visą dieną.
Prasidėjus spaudos konferencijai
A. Merkei G. W. Bush ir jo žmoną paprašytas pasidalyti Įspūdžiais apie
Laurą, sraigtasparniu atskridusius i A. Merkei rinkimų apygardą, G. W.
Stralsund miesteli prie Baltijos jūros, Bush atsakė: „Nekantraudamas
sutiko vilkėdama blukintus džinsus.
laukiu šventės, kurią šįvakar rengia
Jie praėjo pro orkestrą, grojusi te. Suprantu, kad man gali tekti gar
tokias dainas kaip „Hooray for the bė pjaustyti paršelį".
Red, White and Blue", ir G. W. Bush,
Po kelių minučių, jau aptaręs
iš dirigento rankų ištraukęs batutą, Irano ir Artimųjų Rytų reikalus. G.
kelis taktus padirigavo muzikan W. Bush vėl grižo prie šerniuko.
tams.
„Dėkoju už sutikimą, — kreipėsi
Tuo tarpu netoliese virš žarijų jis i A. Merkei. — Nekantraudamas
ant iešmo spirgėjo 30 kg šerniukas, laukiu to paršelio šįvakar".
kuri sumedžiojo vietos restorano sa
Atsakęs dar i kelis klausimus, G.
vininkas Olaf Micheel. Jis pasakojo W. Bush apie šerniuką prašneko ir
šerniuką Įtrynės prieskoniais ir rie trečią kartą. „Dar nemačiau to parše
balais.
lio", — staiga pareiškė jis.

JAV mėgina nustatyti politiką Rusijos atžvilgiu
Atkelta iš 1 psl.
„Vakarai turi mažai erdvės ma
nevruoti santykiuose su Maskva, ir
tai yra dalis dilemos",— sakė Clifford
Gaddy, įtakingo Brookings instituto
ekspertas Rusijos klausimais.
Washington vėl susidomėjo Rusi
ja, Įvykus JAV užsienio politikos po
kyčiams laikotarpiu po šaltojo karo.
Priešo — apsiginklavusios branduo
liniu ginklu pokomunistinės Rusijos
— įvaizdis dešimtojo dešimtmečio pa
baigoje pasikeitė daugeliui ameri
kiečių susidariusia nuostata, kad tai
— nuskurdusi šalis.
Tuo tarpu dabar i Rusiją teka
milžiniškas dolerių už naftą srautas,
ir amerikiečiai jaučia vis didesnę
Maskvos Įtaką tarptautinėje arenoje,
dažnai dėl to imdami nuogąstauti.
Įtakingi senatoriai ir Atstovų
Rūmų nariai pastaruoju metu daro
spaudimą G. W. Bush. kad jis Įtikintų

EUROPA

Rusiją grįžti į demokratinių reformų
kelią. Jie kaltina V Putin žiauriai el
giantis su kitaip mąstančiais pilie
čiais, taip pat naudojant naftos ir du
jų išteklius kaip geopolitinį įranki.
,,Rusija greitai slenka į autorita
rizmą, — sakė Kongreso narys de
mokratas Tom Lantos. — Ji naudoja
naftos ginklą vietoj Raudonosios ar
mijos savo tikslams pasiekti".
Senatorius respublikonas John
McCain, galimas kandidatas į JAV
prezidento postą per 2008 metų rin
kimus, net ragino G. W. Bush boiko
tuoti susitikimą Sankt Peterburge ir
taip išreikšti protestą prieš V Putin
veiksmus dėl demokratijos principų.
Nors G. W. Bush sako neketinąs
pamokslauti V Putin. ketvirtadienį
jis pareiškė susirūpinimą dėl pilie
tiniu laisvių būklės Rusijoje. Jis taip
pat sakė. kad tęs savo požiūrių svars
tymą su Rusijos prezidentu.

BEIRUTAS
Mažiausiai 50 civilių gyventojų
buvo sužeisti per priešaušrio ant
skrydžius Beiruto pietiniuose prie
miesčiuose, kurie laikomi Libano ši
itų kovotojų grupuotės ,,Hezbollah"
citadele. Per Libano puolimą, kurį
izraeliečiai pradėjo ketvirtadienį, jau
žuvo 50 civilių gyventojų, o dar maž
daug 150 žmonių buvo sužeisti.
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MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Sųite A
Joliet, 1L 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

10811 W. 1 4 3 r d St Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos

gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126

(262) 948-6990

630-941-2609

Chiropraktika ir
manualinė terapija

Stuburo ir skausmo ligos

A-ber

Telefonas (7O8)-239-0909

***•"" •
C e n t e r
•
•
•
•

Manualinė terapija
Chiropraktika
Bioenergetine kompiuterizuota įranga
Kraujo tyrimai
Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija

R.

Kerelytė

JONAS VPRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSK1S, 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
EkGrovB: 847-718-1212

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

S

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

www.illinoispain.com

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

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

Tel. (708) 636-6622

16547 W. 159 Street

Holy Cross Hospital, #410S

LockpaUL 60441

Tel. (773) 884-7960

Tel. 815-834^9075/9076
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerklės
ligos
VYTENIS GRYBAUSKAS, M . D.
SUSAN T. LYON. M . D .
Ausų, Nosies, Gerklės Ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W . Coilege Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

D r . ELICIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 Walter St, Lemont IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854

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

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

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

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

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

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

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

EDMUNDAS V0NAS, M.D., S.C.
VIDAUS UGU GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6
Chicago, IL 60638

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH. MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners G rovė, IL 60515

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-476^655; fax. 773-436-6906

Šeimos d a k t a r a i ir chirurgai

wwwx»^BrtufS^g»yanct3CBasthealfux3m

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

Ruošia: Aldona Smulkstienė
2 7 1 1 We$t 71 Street,

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

APSAUGA NUO KOMPIUTERIŲ
SUKČIŲ
Niekada neatidarykite nežino
mo/ neprašyto (unsolicited) elektro
ninio laiško net ir tuo atveju, jei at
rodytų, kad jis pvz., yra iš jūsų ban
ko. Reikia būti labai atsargiems ir
pasitikrinti.
3. Neužkibkite ant kabliuko
kaip žuvelė.
Jei kas kviečia jus dalintis turtu,
pvz., iš kokio nors Nigerijos princo,
ar atsiimti laimėjimus iš loterijų, ku
riose niekada nedalyvavote, netikė
kite! Tai „Phishing" - bandymas iš
gauti asmeninę jūsų informaciją, ku
rią galėtų sukčius panaudoti savo
naudai.
Taip pat būkite atsargūs atsi
liepdami į neprašytus pasiūlymus,
pvz., „virus", ar „spyware" apsaugas,
arba nieko jums nekainuosiančius
„screensavers", „icons". Nes su to
kiomis dovanomis galite įsigyti „adware", kuris seks jūsų veiksmus
kompiuteryje. Būkite atsargūs ir su
pranešimais, raginančiais patikslin
ti ar patvirtinti jūsų banko sąskaitos
duomenis. Jokia teisėta bendrovė,
įmonė a r institucija nereikalauja
banko sąskaitos numerio ar slapta
žodžio elektroniniu paštu. Jei dėl to
kyla abejonių, paskambinkite savo
bankui ar įmonei ir pasitikrinkite.
4. Prižiūrėkite vaikus.
Jie greit susigundo įvairiais pa-'
siūlymais internete. Pagalvokite
apie „parental filtering softvvare", su
kuria galėtumėte daugiau kontro
liuoti. Kompiuterį, kuriuo naudojasi
vaikai, laikykite jums lengvai mato
moje vietoje, kad galėtumėte žinoti,
kiek vaikai praleidžia laiko „online".
Patariama įrašyti asmeninę in
formaciją, ar ką norite išsaugoti
kompiuteryje į „disc" norite ar kitas
laikmenas), pvz., nuotraukas, muzi
ką, dokumentus, ir tokį „disc" laikyti
saugioje vietoje - banke seifo dėžutė
je. O jei atsitiko taip, kad viskas iš
kompiuterio buvo prarasta, yra spe
cialistų, kurie gali informaciją vėl at
kurti, bei tai gali kainuoti keletą
tūkstančių dolerių.

iekvienais metais tokie suk
čiai apgauna milijonus aukų.
Vien tik praeitais metais suk
tybėmis „online" buvo padaryta dau
giau negu 336 mln. dol. nuostolių.
Įsiveržėliai gali įvesti kokią nors
programą į jūsų kompiuterį, kad
gautų jūsų asmeninę informaciją, ar
ba jie gali sukurti kompiuterinį viru
są, kuris panaikina viską, ką turėjo
te savo kompiuteryje, pvz., nuotrau
kas, įrašytus muzikinius kūrinėlius /
dainas, dokumentus ir t.t.
Bet yra būdų kaip apsisaugoti:
1. Sukurkite apsaugos skydą
(„shield").
Kompiuteriniai sukčiai ieško
lengvų taikinių. Kad sukurtumėte
apsaugos skydą, lyg gerą spyną ar
saugos sistemą, jums reikia:
a) „Anti-virus softvvare". Dau
guma naujų kompiuterių ją jau turi,
bet jūsų pareiga ją vis atnaujinti, ar
įsigyti kitą, naujesnę. Nustatykite
savo turimą apsaugos programą,
kad ji veiktų automatiškai. Nuolat
tikrinkite „status page", kad užsitik
rintumėte, jog turite naujausią ap
sisaugojimo versiją.
b) „Anti-spyware programs". Jos
seka, kas vyksta kompiuteryje. Ši
programa gali būti įsigyta atskirai,
ar kartu su „anti-virus softvvare" ir
„firevvall".
c) „Firewair - tai skaitmeninė
(digital) užtvara, kuri apsaugo jūsų
kompiuterį nuo kitų vartotojų ir tik
rina (monitors) programas, kurios
jungia jus su internetu. Jūsų „modem" ar „router" greičiausiai jau turi
„firevvall", bet nuo jūsų priklauso, ar
„firevvall" įjungtas ir atnaujintas.
2. Saugokitės sukčių - apsime
tėlių.
Anot „National Cyber Security
Alliance" (NCSA), suktybės „online"
paskutiniais metais yra labai papli
tusios. Vienas dažniausių „hackers"
triukų yra suklastoti nuorodas („forge links"). Prižadama sujungti jus su
kokia nors vieta, pvz., e—Bay ar „interesting videos", bet iš tikrųjų su
jungiama su sukčių sukurtais „spoof
sites", kuriuose tiesiog pavagiamas
jūsų slaptažodis (passvvord) ar pan.
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(Parengta pagal amerikiečių
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Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 60523
Tel 6 3 0 5 7 1 - 2 6 3 0

r

D R . K. J U Č A S

Odos ligų specialistas gydo odos au0 ,s
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas
Kosmetinė chirurgija.

/

^

3236 W 111 St. Chcsgo, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489^441
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VASAROS MADOS VASAROS MADOS

PLIAŽINIS K O S T I U M A S
IR JO ISTORIJA

Dantų gydytojai

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
WillowbrooR, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

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

Dr. D A L I A JODVVALIS

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

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

m

Aušrinė Kinkienė

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S 640 S Kingery Hwy, Wlowbrook
Tel. 630-323-5050

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

N

ors dabartinis maudymosi
kostiumėlis nė kiek neprime
na tų rūbų, kurie buvo dėvi
mi praeitame šimtmetyje, tačiau
kaip ir tada, taip ir dabar jis vaidina
didžiulį vaidmenį moters garderobe.
Į pliažinio kostiumo sampratą įeina
ne tik maudymosi kostiumėlis, bet ir
įvairūs šaliai, tunikos, apsiaustėliai,
chalatėliai, skrybėlaites, basutės,
pliažiniai krepšiai, rankšluosčiai ir
kt. Taigi industrija ir dizaineriai tik
rai turi ką veikti, juolab, kad tam
yra didžiulė paklausa.
Pati tikriausia pliažinio
kostiumo revoliucija įvyko 1946
m. liepos 5 dieną, kada pirmą kartą
pasaulį išvydo maudymosi
kostiumėlis „bikini", susi
dedantis iš liemenėlės i

Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str.
Suite 1 0 1 , Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131

DR. GAILE V. ČERNIAUSKAS

Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
TRYLIKOS M E T Ų P A T I R T I E S
persikėlė į n a u j ą k a b i n e t ą
318 W. Touhy A venų e
Park Rirfge, IL 60068

Rimanto Kinkos nuotraukos.

siaurų kelnaičių. Kos-tiumėlio dizai
nerio Luis Rird drąsus sumanymas
— tiesiog sukrėtė žmones. Savo pa
vadinimą — „bikini" — kostiumėlis
paveldėjo atolo Bikini, kuris yra Ra
miajame vandenyne, garbei. Ten tuo
metu, prieš pat kostiumėlio prezen
taciją Paryžiuje, Amerikos kariuo
menė atlikinėjo atominius bandy-

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

mus. Maudymosi kostiumėlis „biki
ni" tapo tikrų tikriausiu „sprogi
mu", visiškai pakeitė supratimą apie
maudymosi kostiumą.
1960 metais Rudi Gernrich pa
žengė dar toliau su savo kūriniu —
„monokini" (kitais žodžiais tariant,
maudymosi kostiumėliu be viršuti
nės dalies). Nuo to laiko dizaineriai
ėmė eksperimentuoti su spalvom,
faktūra, medžiaga ir forma.
Tad pagrindinė šio sezono ten
dencija — mergaitiškas kuklumas.
Formos gana lakoniškos, kad būtų
galima naudoti daug priedų, ap
siaustėlių, apyrankių, akinių ar
skrybėlaičių. Tačiau, kaip neatro
dytų paprasta įsigyti maudymosi
kostiumėlį, kiekviena moteris sutiks
su tuo, kad tai yra gana nelengvas
uždavinys. Maudymosi kostiumėlis
turi būti ne tik patogus, kokybiškas,
tačiau ir pabrėžti figūros privalu
mus ir tuo pačiu paslėpti tuos trūku
mus. Kas yra susidūręs su idealaus
maudymosi kostiumėlio paieškomis,
gali sutikti su tuo, kad tai yra taip
pat sudėtinga, kaip įsigyti vakarinę
suknelę labai rimtai progai. Todėl
perkant maudymosi kostiumėlį pra
vartu kritiškai į save pažvelgti veid
rodyje ir tik tada nuspręsti, ar tas
rūbelis tikrai mus puošia.

irvww. a urc troaeusa. com
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

Tel. (847) 692-2303
www.parkridgeimiles.cam

Pilna dantų priežiūra:
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2401,
Chlcago, IL
Tel. 708-422-8260

•
•
•
•
•
•
•

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

DĖMESIO!
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau
skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja?
Ne beda. DRAUGAS |ū$ų skelbimą išspausdins
n e m o k a m a i . Tereikia paskambinti

tel. 773-585-9500
^M^IQM^MQI^IQM^3M^^^^^^M^iM^M^^^^^^^^^i^^^^I^
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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, N Y 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
Web site: www.vytistours.com

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

i
i

b

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

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
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UŽ GALIMYBĘ STUDIJUOTI VDU PUNSKIEČIAI DĖKINGI RĖMĖJAMS
labai sunku, jei ne svari Aldonos ir tuvos patriotus, kuriais labai didžiuo
Remigijaus Gaškų parama. Kiekvie jamės". — kalbėjo Aldona ir Remigi
nas universitete studijuojantis ir tam jus Gaškos.
tikrus pažangumo reikalavimus ati
tinkantis Kovo 11-osios licėjaus abi
Studentai negaili šiltų
turientas kasmet 10 mėnesių gauna
žodžių rėmėjams
500 litų mėnesines stipendijas.
Šiemet, remiami Aldonos ir Re
.,Nonu nuoširdžiai padėkoti Al
donai ir Remigijui Gaškoms, kurių migijaus Gaškų, VDU baigė vadybos
dosnios širdys nuo 2001 metų atvėrė bakalaure Alicja Naujalienė, anglų
kelią į mokslą Punsko krašto jaunuo filologijos bakalaurai Alicja Gryguc,
lėms ir jaunuoliams", - bakalauro Lidia Wasilewska ir Gintaras Kudiplomų įteikimo iškilmėse kalbėjo culis, politikos mokslų bakalauras
Jan Klusznik, viešojo administravi
VDU rektorius prof. V. Kaminskas.
mo bakalauras Rimas Misiukonis ir
biologijos bakalaure Julia RadziwiloJaunųjų punskiečių
wicz.
pastangos suteikia vilties
Jie nepaprastai dėkingi savo rė
Šiemet bakalauro studijas Vytau mėjams už paramą ir nuoširdų rūpi
to Didžiojo universitete baigė septyni nimąsi jais.
„Vargu ar būčiau galėjusi mo
Punsko lietuviai. Iš viso šiuo metu
VDU studijuojantys Punsko lietuviai su rektoriumi V. Kaminsku, dr. A Gaškiene,
įvairiose studijų programose mokosi kytis Lietuvoje, jei ne Gaškų skirta
Akademinių reikalų tarnybos direkotore S. Butkiene ir dr. R Gaška.
24 Lenkijos lietuviai. Nepaisant to. stipendija. Džiaugiuosi, kad galiu
A. Vaitkevičiaus nuotr.
kad vidurinį išsilavinimą šie studen studijuoti VDU, kur mumis taip nuo
Šiemet Vytauto Didžiojo univer pasirašė susitarimą dėl Punsko lietu tai įgijo ne Lietuvoje, daugelis iš jų širdžiai rūpinamasi", — sakė Gamtos
sitete 'VDU) bakalauro diplomus ga vių studijų universitete. VDU ne ben mokosi labai gerai. Ypač puikių stu mokslų fakulteto absolventė Julia
vo jau antroji čia studijavusių Lenki drojo konkurso tvarka kasmet įsipa dijų rezultatų pasiekė šiųmetės Hu Radziwilowicz.
Politikos ir diplomatijos mokslų
jos lietuvių karta. Net septynis baka reigojo priimti po šešis lietuvių kil manitarinių mokslų fakulteto absol
lauro laipsnį Įgijusius Punsko krašto mės Punsko Kovo 11-osios licėjaus ventės Alicja Gryguc ir Lidia VVasi- instituto absolventas Jan Klusznik
taip pat neslėpė džiaugsmo ir dėkin
levvska.
jaunuolius asmeniškai pasveikino i abiturientus.
Pasak vieno iš stipendijos stei gumo savo rėmėjams už paramą ir
iškilmes atvykę JAV lietuviai Remi
gėjų dr. Remigijaus Gaškos, idėją nuoširdų rūpestį.
A. ir R. Gaškų stipendijos gijus ir Aldona Gaškos. Būtent jie
„Noriu kuo nuoširdžiausiai padė
remti Punsko krašte gyvenančius
svari parama
kasmet šešiems Lenkijoje gyvenan
moksleivius, suteikti jiems šansą stu koti Remigijui ir Aldonai Gaškoms,
tiems mūsų tautiečiams suteikia sva
Punsko lietuviams VDU sudary dijuoti VDU, lėmė noras sugrąžinti parėmusiems materialiai, ir VDU
rią piniginę paramą įgyti aukštojo
mokslo diplomą viename iš geriausių tos palankios sąlygos studijuoti. Lietuvai gabius, darbščius ir perspek bendruomenei, taip šiltai mus priė
Punskiečiams nemokamai suteikia tyvius jaunus žmones, trokštančius musiai". — sakė punskietis, nuspren
Lietuvos universitetų.
2001 metais Vytauto Didžiojo mas bendrabutis, išpildę universiteto studijuoti lietuviškame universitete, dęs šiame universitete siekti ir ma
universitetas, dr. Aldona Gaškienė ir nustatytus pažangumo reikalavimus, bet neturinčius finansinių galimybių. gistro laipsnio.
„Šiandien mūsų nuotaika pakili.
dr. Remigijus Gaška, Punsko Kovo jie atleidžiami nuo studijų mokesčio.
Už Lietuvos ribų gyvenantiems Išleidžiame dar septynis darbščius ir
11-osios licėjus bei Pasaulio Lietuvių
VDUinf.
pavyzdingus jaunuolius, tikrus Lie
Bendruomenės atstovybė Lietuvoje tautiečiams studijuoti VDU būtų

SKALDŲ MENAS ATGIMSTA SIŲ DIENŲ AMERIKOJE
MONIKA BONCKUTE

Tiems, kas mano, kad žodinė tra
dicija teatre nyksta ir kad judesys, šo
kis bei videovaizdai užima žodžio vie
tą, skubu pranešti, kad tai - visiška
netiesa. Štai Amerikos teatro mėgėjai
bei kritikai vis garsiau kalba apie
keistą reiškinį - tarp teatralų popu
liarėjančias ,,skaldų varžybas".
Šiuolaikiniai skaldai —
profesionalūs aktoriai
Nusižiūrėję i senovės skandina
vų dainuojančius poetus - skaldus,
vis daugiau JAV teatro aktorių noriai
dalyvauja viešuose pasirodymuose
bei uždaruose, tik teatro žmonėms
prieinamose varžybose, kurių daly
viai varžosi, kas išradingiau, Įdomiau
bei visapusiškai patraukliau papasa
kos istoriją žiūrovų ar kolegų pasiū
lyta tema.
Liepos 24-29 d. Čikagos kultūros
centre vyks jau septintosios kasmeti
nės Skaldų istorijų pasakojimo varžy
bos. Jas pristato WNEP teatras drau
ge su Chicago Department of Culturai Affairs. Ištisa savaitė bus paskirta
vienai seniausių pasaulyje meno for
mų - istorijų pasakojimui. Skirtingu
laiku ir skirtingose vietose vyks tam
skirtos diskusijos, seminarai bei trys
didžiosios skaldų varžybos.
Kai kurie iš šių renginių bus ne
mokami, tačiau reikalinga registraci
ja. Tuo tarpu norint patekti į pagrin
dines varžybas, reikia įsigyti bilietus,
kurių kaina svyruoja nuo 5 iki 25 do
lerių.
Bilietus įsigyti, užsiregistruoti i
Aitus su festivaliu susijusius ren

ginius bei gauti platesnę informaciją
galima telefonu: 312-742-8497 arba
internete adresu:
www.dcatheater.org.
Pagrindinės skaldų varžybos
vyks penktadienį, liepos 28 d., bei
šeštadienį, liepos 29 d. Studio Theater patalpose, 8 vai. vakaro. Penk
tadienį dalyvaus šeši profesionalūs
aktoriai, kurie varžysis dėl pagrindi
nio 100 dolerių prizo bei rėmėjų do
vanų.
Šeštadienį dėl „Didžiojo skaido"
vardo, 250 dolerių prizo bei gausių
rėmėjų dovanų varžysis dešimt šiuo
laikinių skaldų - profesionalių įvairių
teatrų aktorių. Jie žiūrovų pasiūly
tomis temomis turės pasakoti įtikina
mas, įdomias bei kuo sudėtingesnes
istorijas. Vulgarumas arba bet kas,
primenantis vadinamąjį ,,stand up
comedy" žanrą, netoleruotinas.
Iš pirmo žvilgsnio toks skaldų senovės skandinavų dainių - meno
atgaivinimas šiuolaikinėje Amerikoje
atrodo gana neįtikėtinas. Klestėjęs
vikingų laikais - maždaug iki 13 a. skaldų menas ilgainiui buvo užgožtas
krikščionybės rašytinės tradicijos bei
plačiai po Europą ir Skandinaviją be
sikuriančių vienuolynų.
Keliaujantys vikingų laikų
dainiai
Skaldai buvo keliaujantys dai
niai. Jie nepripažino jokio rašytinio
meno, tad visas poemas bei istorijas
nešiojosi savo galvose bei iš kartos į
kartą perduodavo savo įpėdiniams.
Žymiausi skaldai nelikdavo anoni
mais - j ų vardai buvo įamžinami ru
nose bei jų pasekėjų pasakojimuose.

N o r v e g i j o j e skaldams buvo statomi runomis išmarginti paminklai.

Skaldų poezija daug kuo skyrėsi Būdavo ir taip, kad patys skaldai pa
nuo dabartinio eiliavimo meno. Ji lu- sižymėdavo kaip karo vadai.
Vienas pagrindinių reikalavimų
rėjo griežtai apibrėžtą rimą bei ritmą,
buvo vartojama daug pastovių meta skaldų poezijoje - sugebėjimas istori
forų ir epitetų, tačiau net ir griežtų ją papasakoti Įdomiai, vartojant tai
taisyklių rėmuose kiekvienas skaldąs syklingą bei sodrią kalbą.
sugebėdavo sukurti originalų kūrinį.
Sunku prognozuoti, kaip tai sek
sis
šiuolaikiniams
skaldams Kultūros
Paprastai savo eilėmis skaldai
garbindavo žymių karvedžių bei ka centre, tačiau sveikinu bet kokį ju
ralių žygius. Senovės skandinavu mi dėjimą, ypač teatrinį, kuris propaguo
tuose gausu istorijų, kuriose pasako ja žodžio meną bei istorijų pasakoji
jama, kaip savo talento dėka dainiai mą. Juk be ..pagaunančios" istorijos
sugebėdavo pelnyti valdančiųjų pa neįmanomas net pats moderniausias
garbą ar išsisukti iš keblios situacijos. literatūros kūrinys.
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MALŪNSPARNIU VIRS PASAULIO
STEBUKLO
STASE E. SEMĖNIENE
uo gilios senovės buvo žinomi
septyni pasaulio stebuklai,
kurie visi dabar jau suby
rėję, išskyrus Gizos bei kitas pirami
des Egipte. Tie kiti žmogaus rankų
sukurti šedevrai buvo: Babylon (da
bar Baghdad) kabantieji sodai; Dia
nos šventykla Ephesus: Halicarnassus mauzoliejus; Rhodes (Graikijos
salai milžinas (kolosas); statula
Phidias. sukurta olimpiniam dievui
Zeus, ir Aleksandrijos faraonų švy
turys.
Tačiau dar labiau žinomi septy
ni pasaulio natūralios gamtos ste
buklai, kurie visi ir šiuo metu žavi
žmoniją, nes jie yra paties Dieviško
jo Architekto sukurti ir net nebando
išnykti. Dangiškasis Kūrėjas pado
vanojo žmonėms pasaulio stebuklus,
kurie nerūdija, nepelija, dulkėmis
nepavirsta, net baisių audrų lieka
nepajudinami... Štai tas garsus at
sparusis septintukas: Everest kal
nas Nepale; Viktorijos kriokliai
Zambijoje/Zimbabvve; Grand Canyon
Arizonoje, JAV; Great Barrier Reef
Australijoje; šiaurės pašvaistės
(Aurora borealis); Parikutin ugni
kalnis Meksikoje ir Rio de Janeiro
uostas (įlanka) Brazilijoje.
Aplankius visas kitas pasaulio
stebuklų vietas, entuziastingai nu
teikė žinia, jog kelionėje į Australiją
aplankysime Great Barrier Reef (to
liau GBR . Didžiąją užtvanką, po
vandeninė koralų uola (rifas\ kuri
yra, be jokios abejones, vienas svar
biausių pasaulio gamtinių turtų. Tai
yra didžiausias natūralios gamtos
reiškinys Žemėje, išsitiesęs daugiau
nei 2,300 km (1,400 mylių) išilgai
Australijos šiaurės rytų pajūrio —
nuo Queensland šiaurės galo iki pat
Bundaberg šiaurės. Tai sudaro

N

ir Cook su savo įgula būtų žuvęs, šian
dien Australijos istorija būtų visiš
kai kitokia. Visgi viena pačių gar
siausių avarijų buvo HMS Pandora,
kuri nuskendo 1791 m. Queensland
muziejus išsijuosęs dirbo — vadova
vo Pandoros archeologiniams tyri
mams nuo pat 1983 m., o paskutiny
sis tyrimas buvo užbaigtas 1999 m.
vasari.
Mūsų grupę autobusu nuvežė į
Fitzroy salą, kur „Sunlover" 3 denių
jachta nuplaukėme į vieną iš daugy
bės GBR rifų — Moore — prie tam
tikros prieplaukos, vadinamos „pontoon" — hidroplano plūdė — ponto
nas — o ten mums buvo skirta praleis
ti 3 valandas. Turistų — visas skruz
dėlynas! Po stogu, atvirame ore mū
sų jau laukė su pietumis — milži
niškas bufetas. Pavalgę, visi — 16 as
menų — išsiskirstė kas sau: vieni ėjo
„snorkelling", kiti pasuko plaukti
stikliniu dugnu laiveliu arba pusiau
povandeniniu laivu ir pan. Mudvi su
kambarioke amerikiete Vera pasi
rinkome straigtasparnį. Motoriniu
laivuku nušvilpėm į kitą plūdę vidu
ry vandens, kur nutūpęs sraigtaspar
nis laukė turistų. Įlipome 4 moterys.
J a u skridusi sraigtasparniu ža
viuose Havajuose ir virš Grand Can
yon Arizonoje, dabar džiugiai bei įdė
miai stebėjau pasaulio stebuklą.
Virš mūsų galvų skaidriausia, be de
besėlio skiautelės dangaus žydrynė
je, o po kojomis saulės spindulių nu
tviekstas vanduo žaižaravo bei kai
taliojosi mėlynais, žydrais, žalsvais
atspalviais... Mūsų pilotas skrido
taip žemai, rodos, tik tik nepaliesda
mas vandens. O ten gausybė mažy
Dešimtmečių būvyje koralai at čių blizgančių įvairiaspalvių žuvelių
nešė daugybei laivų gausybę nelai bei didesnių ir visai didžiulių, beveik
mių. Cook savuoju
E n d e a v o u r tiek daug, kaip Bora-Bora saloje,
• vardu ,.Pastangos" I smoge į rifą ir Tahiti. Staiga Vera pirštu dūrė že
vos nenuskendo, o jei tai būtų įvykę myn, t a r t u m sakydama „žiūrėk" iper

didžiulį n a t ū r a l ų bangolaužį —
molą, apsaugantį p a k r a n t ę . Na, o ko
kia įvairių pramogų gausybė žemiš
kiesiems gyventojams skirta: žuvavimas, pasinėrimas, žuvų stebėjimas
(per tam tikrus a k i n i u s — „snorkel
ling";, plaukimas j a c h t a bei laive
liais, visoks motorizuotas sportas,
irklavimas baidare, vėju švilpti per
bangų mūšą. fotografuoti arba pa
prasčiausiai tik r i n k t i k r i a u k l e s ,
kaip renka gintarą Palangoje...
GBR, netoli Australijos rytinio
kranto, yra vienas pasaulio gamtinių
stebuklų. Jis y r a įrašytas \ Pasaulio
paveldo saugotinų objektų sąrašą ir
yra viena mėgiamiausių Australijos
bei pasaulio atostogavimo vietų. Pui
kaus oro (reikia įsidėmėti, kad d a u g
lyja lietingu metų laiku), tyro, vė
saus miško, balto smėlio paplūdimių
bei mėlyno v a n d e n y n o j u n g i n y s
užtikrina, jog tai y r a vieta, kur viso
pasaulio gyventojai t r o k š t a atvykti
ir tysoti paplūdimiuose, maudytis,
paplaukioti buriniais laiveliais, pa
lenktyniauti su vėju a n t bangų, pa
žvejoti, miške pasivaikščioti bei ste
bėti įvairiausius p a u k š č i u s , dėstė
mums vadovas. Laukinių gyvūnų čia
knibždėte knibžda — su žaliais vėž
liais, banginiais, net rykliais, delfi
nais, daugiau nei 1,500 rūšių žuvų,
4,000 skirtingų moliuskų ir per 200
rūšių paukščių. Visa GBR sistema
susidaro iš m a ž d a u g 3.000 koralų
uolų, kurių dydis — nuo vieno iki per
10,000 hektarų. GBR i š m ė t y t a s
gražiomis salomis lapie 700) bei idi
liškais koralų „uostais", o visos tos
grožybės apima d a u g i a u nei 300.000
kv. km '115,000 kv. mylių;.

GAMTA - GYVENAMOJI APLINKA GYVENAMOSIOS APLINKOS STOKA
ALGIMANTAS ZOLUBAS

G

amtosaugininkai jau seniai
pastebėjo, kad gamtos vis
mažėja, o „gyvenamosios ap
linkos" daugėja. Pastarosios daugė
ja gamtos sąskaita. Jau ir moksli
ninkai pripažino, kad dėl šios prie
žasties keičiasi klimatas (padažnėjo
žemės drebėjimai, uraganai, liūtys,
sausros). Už nemeilę gamtai, gamta
atsilygina nemeile žmogui.
Tačiau toks, dėl techninės revo
liucijos ir civilizacijos plėtros panie
kinant kultūrą, virsmas „gyvenamo
sios aplinkos" daugėjimu nesibaigia;
jau aiškiai jaučiamas normaliam gy
venimui tinkamos aplinkos stygius.
Grandioziniai šiukšlynai, kiaulių
ūkiai, teršiančios orą ir vandenį ga
myklos, dėl pelno vykdomos ir mies
tuose koncentruojamos statybos, vie
tomis gyvenimą verčia nepakenčia
mu. Žmogui, norinčiam nors trum
pam rasti vietą atokvėpiui ar poil
siui, piniguočiai taip pat atima gali
mybę; gražiausios ir saugiausios
vietos privatizuojamos, aptveriamos
tvoromis.
Gyvenimo kokybė miestuose,
kur savivaldybes gyvena ir veikia

asmeninių interesų labui, taip pat
nuolat blogėja. Protingai planuoja
ma miestų plėtra t u r ė t ų būti vykdo
ma miestų pakraščiuose, ar net už jų
ribų. Yra nemažai šalių, kurios, dėl
viršijamo optimalaus skaičiaus gy
ventojų mieste, a d m i n i s t r a c i n i u s
centrus ir net sostines iškelia į re
čiau apgyventas vietas. Kaip nepa
matuotą, blogą, gyvenimo kokybę
žeminantį miesto plėtros pavyzdį,
galima drąsiai teikti Lietuvos sosti
nę Vilnių.
Kas rytais v y k s t a į darbą a r b a
pavakariais iš jo, t r a n s p o r t o k a m š 
čiuose ne tik laisvalaikį atokvėpiui
praranda, bet ir prisikvėpuoja nuod
ingų automobilių išmetamųjų dujų.
Kas mieste ieško r a m e s n ė s žalios
pievelės ar gojelio, atsiremia į beto
ninius, metalinius a r stiklinius sta
tinius, automobilių prigrūstus kie
mus. Dabar visas Vilnius labai pa
našus į daugiabutį, d a u g i a a u k š t į
blokini namą, kurio kiekviename
bute gyvena po kelias šeimas. Tos
šeimos turi vaikų, turi automobilių,
turi šunų, joms reikia gyvenamosios
aplinkos, reikia ... oro. Mieste įsikū
rusioms įstaigoms, valstybes institu
cijoms, firmoms firmelėms reikia
erdvės. Erdvės s u r a n d a m o s , žinoma,

gyventojų gyvenamosios aplinkos
sąskaita.
Kyla vilniečių balsas prieš seno,
gražaus miesto veido darkymą, prieš
tik pelno siekiančios šutvės savivalę,
tačiau dėl gyvenimui tinkamos ap
linkos stygiaus, dėl ankštumo kaž
kodėl dar priešinamasi nepakanka
mai, nors ženklų jau yra (Žirmūnai,
Žvėrynas, Lazdynai, Pilaitė j a u badė
nosis savivaliautojams). Turėtų tvir
tėti vietos bendruomenės, kurių kū
rimuisi akivaizdžiai priešinasi savi
valdybė bei jai paklusnios ir nuolan
kios seniūnijos, jos turi ryškiau
reikšti protestą, kad savivalė būtų
sustabdyta.
Gyventojų skaičius sostinėje pa
gal valstybės dydį seniai yra viršy
tas, viršytas ir optimalus gyventojų
tankis esamame sostinės plote. Ta
čiau pelnų genamos firmos, iš tų pel
nų penima nepasotinama savivaldy
bė statybinėms firmoms, o ne mies
telėnų poreikiams pataikauja.
Keliskart gėda sostinės savival
dybei, kad, penkiolikai metų suka
kus nuo Lenino nugriovimo Lukiš
kių aikštėje, neatsirado čia memo
rialas Laisvei ir laisves kovotojams.
Gedą liudija aikštes kamputyje gra
nite iškaltas užrašas: „Čia bus pas

triukšmą ir ausines besiklausant pi
loto aiškinimų, jos negirdėsi). Ogi
ten, va apačioje, kaip aptingęs senis,
vos vos repečkavo žaliasis vėžlys.
Prisiminė, kaip Aliaskoje, sustojus
„Midnight Sun" traukiniui, pati
panašiai pirštu rodydama šaukiau:
„Žiūrėkit, prie krūmo stovi blondinė
meška!" O čia dar kūlvirsčiais šoki
nėjo iš vandens delfinų porele. Kora
lų jūroje (vandenyno dalis koralų
uolos stangrios, sukietėjusios, ne
taip, kaip teko matyti Barbados salo
je, plaukiant povandeniniu laivu —
dailios, laibutės, it mažytės baltos
nendrelės, grakščiai vandenyno dug
ne lingavo ir, kai patariau dukrai ža
vėtis nuostabiai gražiais jūros auga
lais, ji pataisė mane: „Tai ne augalai,
o koralai!" Pasakiškai viliojantis
Aukščiausiojo sukurtas žavus pasau
lis! Ir verčia susimąstyti — grožis
yra Dievo rankraštis, Dievo kūryba,
jo šventovė, stovinti prie kelio! Tu
rime sveikinti grožį kiekviename
veide, žydrame danguje, kiekvienoje
gėlėje...
Pilotas aiškino mums, jog pats
rifas yra atskirų koralų rūšių namai"
Koralų yra įvairių spalvų: „koralų",
raudonų, tamsiai raudonų, juodų,
„angelų odos" (švelniai rausvi — pa
tys vertingiausi) bei kt. Spalvingieji
— gyvi koralai, negyvas koralas —
baltas. Dar ilgai jis aiškino, iš ko su
sidaro koralas, nuo ko įgauna spal
vą... Daugiau nei 2 mln. žmonių kas
met aplanko GBR, atnešdami turiz
mui per 2 bilijonų Austr. dolerių, o
turistai atvežami per 500 prekybinių
važmenų.
Palikome tą nepaprasto grožio
bei turtingumo gamtos pasaulio ste
buklą dvasiškai pakylėti. Šio nuos
tabaus jūrinio stebuklingo pasaulio
aplankymas amžiams neišblės iš at
minties!

tatytas..." O apie garažus automobi
liams po aikšte Vilniaus meras jau
prabilo. Po Gedimino prospektu to
kių garažų pristatė. Žada dar tram
vajų įgal ir metro?). Trumpai ta
riant, - žemos gyvenimo kokybės
skruzdėlynas auga.
Kad Vilnius - didžiausias ir
pelnais kvepiantis miestas Lietuvo
je - žino savivaldybė, itin gerai žino
meras Artūras Zuokas. Tačiau, kad
Vilnius yra ir Lietuvos sostinė, tu
rėtų suvokti ir atitinkamai elgtis
prezidentas, Seimas, Vyriausybė.
Turėdami prezidentą, ekologi
jos specialistą, turintį didelę gamto
saugos patirtį, regis, turėjome per
dvi jo kadencijas pajusti ir rūpestį
gamta, su ja susijusia gyvenamąja
aplinka. Turėjome pajusti rūpestį
Lietuvos valstybės sostine. Tačiau
kartą treptelėjęs koja, neva reiškęs
nepasitikėjimą meru, nutilo. Iš me
ro elgesio po išreikšto „nepasitikėji
mo" matyti, kad merą ir toliau pre
zidentas globoja.
Vilniaus meras rūpinasi Užupio
respublikos gyvenamąja aplinka,
Valstybės vadovai - Turniškėmis,
seimūnai - pajūriais, paežeriais. Vi
sus apžavėjo turtai, pinigai, malo
numai, jų pačių gyvenamoji aplin
ka. Atsikvošėkite, ponai! Yra dar
Lietuvos žmonės, kurie mato jūsų
rodomą nemeilę gamtai ir žmogui.
Kai žmones atsikvošės, jų aplinkoje
gali pritrūkti vietos jiems gyventi.
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DRAUDIMO PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS
Ozr&ity,

D rakė
Did
lt A g a i n !
<a>

a

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

E'-Ju* rtousmę OpportuntTy

Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.

5 S Prospect. Clarendon
Hills. Illinois 60514

P
Office

Nemokamas

630-325-2800

nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Drake Reaitor

Mobile

630-745-7593
Fcix

630-325-7010

1st Choice Real Propertys

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis @ usa. com
[vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* /"}' :'*£&l'
Pardavimas
Surandame
optimaliausią finansavimą

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

ASTA T. MIKUNAS

First Landmark Realty

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

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 Ceii
mindaugas.m.bubiiauskas@wellsfargo.com
www.wfhm.com/weststpaulbranchmn

Audrius Mikulis

MUS

PASKOLOS

Mindaugas

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

GREIT PARDUODA
-Tū——

Accent
Homefinders

SIŪLO DARBĄ

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

p ———— ——— — — —— _ _ _ « ^

STATE FARM I N S U R A N C E
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, I L
708-423-5900

2 Bed. Condo for rent in
Willowbrook.
Pool, Fitness, Sauna. $880 per
month. Close to 55 (Hwy.) and
Kingery Rd.
Call 630-960-1068

NAMŲ REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Šaldymas

ĮVAIRUS

6556 S. Kedzie Crtcagc. H S062S
Prekyba, instaliavimas, aptamavirras

REIKALINGA LABAI KANTRI MOTERIS.

S I Ū L O M E DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima svventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
Esthetician needed for Oak Park
Spa. Receptionist needed for Oak
Park, Downers Grove and Batavia.
Receptionist mušt speak English.

Call 70B
Fax708-23

galinti padėti prižiūrėti vaikus (2 m. ir 4
m.) ir tvarkyti namą. R E I K A L A V I M A I -

vairuotojo teisės, būtina anglų kalba.
Darbas Oak Park priemiestyje.
Sl2/h., 5 d. per savaitę.

— Licensed — B o n d e d — i n s u r e d

Reikalingas kvalifikuotas
paslaugų patarėjas
%
dideliame autocentre.
^M

Privalo kalbėti a n g l i š k a i W
ir lietuviškai, m o k ė t i
*
b e n d r a u t i . P i l n a s d a r b o **
l a i k a s , atostogos ir p r i e m o k o s . Fax.
708-599-8761,
ei. p a š t a s : wilraei@coxncast.iiet
W i l r a e Inc.9200 S. H a r l e m Ave.
FULL-

TIME

FREE
ESTIMATE

* R e i k a l i n g a m o t e r i s prižiūrėti lietuvę se
nutę ir gyventi kartu nuo rugpjūčio 2 d. iki
rugsėjo 6 d. Atlyginimas už 7 d. $ 500. Tel.
630-337-1026, Laima.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

MIGLINAS TV
PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

TELLER

Experience preferred, but not
reąuired. Fluent English/Lithuanian
reąuired. Hours are Mon., Tues.,
Thurs. 9a.m. - 5 p.m., Fri. 9a.m.-8:30
p.m. & Sat. 9a.m.-l:30 p.m. For an
appointment or for more info,
contact JODIE VVHITE at
708-598-9400 ext. 151.
Midland Federal Savings&Loan, 2657
W.69 th street, Chicago, IL 60629

773-7784007
773-531-1833

STASYS

Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigracijos,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės tel. 1 - 9 1 7 - 5 1 7 - 9 2 9 6
arba ei. paštu: o n a p r @ y a h o o . c o m

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

PARDUODA

ĮVAIRUS'
* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. Legalūs

* Parduodu senelig priežiūros darbą vyrui, su grį

dokumentai, vairavimo teisės, patyrimas, rekomen

žimu namo. Tel. 708-476-7829.

dacijos. Tel. 708-691-1906.

* Mergina ieško darbo nuo liepos 17 d. iki rugpjū

PARDUODAMAS
3 miegamųjų, 2 vonių namas Chicago
Ridge miestelyje. Naujas 4 automobilių
garažas. Kaina $324.900.

* 43 m. moteris, gyvenanti Palos Hills rajone, ieško

čio 19 d. pagyvenusig žmonig ar vaikg priežiūroje.

Tel. 630-235-3521

darbo. Automobilis, rekomendacijos, anglų kalba.

Tel. 815-325-9427.

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

Tel. 773-627-4063. Siūlyti jvairius variantus.

* Moteris ieško dieninio ar naktinio darbo žmonig

* 45 m. vyras ieško senelig priežiūros darbo. Kalba

priežiūroje. Gali pakeisti ar išleisti atostogg. Didelė

angliškai, vairuoja, turi geras rekomendacijas. Tel.

patirtis. Tel. 773-503-7475.

812-240-0134, siūlyti jvairius variantus.

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. Siūlyti įvai

* Parduodu automobilį Acura Integra 1994 m. Mecha

rius variantus. Tel.708-691-8650 .

nine greičių dėžė. Kaina $ 1,000. Tel. 708-476-78297.

sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

OAK LAWN
parduodamas 2 miegamųjų
butas antrame aukšte.
Skambinti:
tel.: 773-732-3458, po 6 vai.
vakaro.

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

K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I

Always With Flowers

6 2 1 6 W . A r c h e r Ave., C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel.

Nauja paslauga — atributikos n u o m a

•
•
•
•
•

24
vai p e r para

7 dienos
per savaite

Tel.:708-254-2428/ Simas Varnas

805-2696
3-6791

Darbui reikalingi dažytojai,
su darbo patirtimi.
Būtina turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 100 METŲ
M a n o b i t e l i ų s u r i n k t a s medus iš Illinois
pievų i r miškelių y r a skanus i r t u r i d a u g
g y d o m ų j ų savybių. Jo g a l i m a g a u t i PL
c e n t r e g e g u ž i n i ų m e t u . K. L a u k a i t i s
Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6

pokyliams

Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuvą
Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
Vestuvinės ir proginės kompozicijos
Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
Bažnyčių ir pokyliu salių dekoravimą*

Lietuviška d u o n a ir raguoliai
V e s t u v i n i a i ir įvairūs t o r t a i
S i u n č i a m e m ū s ų p r o d u k t u s UPS
A t i d a r y t a 7 dienas savaitėje
A p l a n k y k i t e m ū s ų svetainę — w w w . r a c i n e b a k e r y . c o m

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

1 1 2 0 S. S t a t e S t . , L e m o n t , I L , t e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9
8 0 1 5 W . 7 9 S t . , J u s t k e , I L, t e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.
www.alwayswithflowers.com
jffffffff

•
•
•
•
•

773-581-8500

mm

350 N. Clark,
C h i c a g o , IL 6 0 6 1 0

608 W . Roosevelt,
C h i c a g o , IL 6 0 6 0 7

312-644-7750

312-957-1994

pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4 : 3 0 v p.p.

pirm. - penkt. n u o
6:30 v.r iki 5 : 3 0 v . p . p .
šešt. n u o 8 v.r. iki 1 v . p . p .
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NEIŠDAINUOTOS MŪSŲ DAINOS
JONAS KAZIMIERAS BURDULis
"W"choro „Sodžius" koncertą, kuris
I šiemet šventė savo 25 m.
JLjubiliejų, mane pakvietė mokslo
a r a u g a s P e t r a s , su kuriuo susi
tikome nelinksma proga, - mokslo
draugei mirus. Mokslus baigėme jau
seniai, visi turime savo gyvenimą,
savo rūpesčius, o paskaitos, į kurias
anais laikais vakarais po darbo sku
bėdavome, jau seniai pasimiršo...
Negausi publika susirinko į
Lietuvos medicinos bibliotekos salę,
k u r choras repetuoja. Po koncerto
choro vadovė Regina Maleckaitė ir jo
veteranas Mykolas Usonis papasa
kojo, apie choro koncertinę veiklą,
repeticijas, choristų nuoširdų darbą.
Choristai, kurių dauguma yra dir
bantys, po darbo atskuba du kartus
per savaitę, nes dainuoti rečiau ne
galima, - dainuoti priderėtų kas
dien, tačiau mėgėjų chorui tai būtų,
j a u pernelyg sunki našta.
Chorinis dainavimas, sakė choro
vadovė, Lietuvoje pamažėle tampa
retenybe. J a u dabar koncertuojančių
chorų belikę gal pora - trejetas de
šimčių. Kiti sunyko sumenko, nebe
liko entuziazmo, išsiskirstė. O so
vietmečiu kiekviena stambesnė įmo
nė, įstaiga, privalėjo turėti savo
meno saviveiklą ir ją globoti. Visos
tos saviveiklos koncertuodavo ir
varžydavosi tarpusavyje. Nugalėto
j a m s buvo prizai ir premijos (pagal
anuometinius s t a n d a r t u s šimtas
rublių - nemaži pinigai!). Autobusai,
drabužiai, uniformos, - viskuo pa
sirūpindavo „šefai". Tad dainuojan
čių nepritrūkdavo.
- Laikams pasikeitus, teko
patiems pasirūpinti ir koncertiniais
drabužiais, ir autobusams lėšų pa
tiems ieškoti, ir be „šefų" pagalbos
apsieiti. Tiesa, ir mūsų laikais glo
bėjų bei mecenatų pasitaiko, bet tai
j a u veikiau išimtis, o ne taisyklė.
- Iš pradžių vyrų ir moterų
ansambliai dainavo atskirai, kiek
vienas turėjo ir savo repertuarą. Abu
ansambliai glaudėsi Kolūkių staty
bos projektavimo institute. Jo direk
torius P. Puišys ir pats kažkada
dainavo vyrų ansamblyje, todėl gerai
s u p r a t o chorui iškylančius rū
pesčius. Todėl jis chorui visada mie
lai padėdavo. Pirmasis vyrų kvarteto
pasirodymas įvyko 1974 m. O 1981
m. iš abiejų ansamblių susiformavo
mišrus choras, kuris dainuoja ir
dabar. Tie metai buvo mūsų choro
biografijos pradžia, nuo tada daly
vaujame konkursuose, koncertuoja
me.
Choristai - įvairių profesijų
žmonės: statybininkai, inžinieriai,
medikai, pradėję dainuoti studijų
laikais ir mokyklų ansambliuose.
Jeigu anksčiau vadinamajai meno
saviveiklai buvo skiriamas valdžios
dėmesys, tai dabar tokio reiškinio
praktiškai jau nebėra, - yra tikras,
savarankiškas liaudies menas. Žmo
nės dainuoja ne todėl, kad laikosi
kažkada funkcionierių išleistų direk
tyvų, o todėl, kad jaučia meilę
menui, mėgsta dainuoti. Vis dėlto,
žmonės keičiasi - vieni neišlaiko reg
uliarių repeticijų, kitiems sunku
dainavimą suderinti su darbu, nes
vadove choristams kelia gan dide
lius reikalavimus, antraip nebūtų
įmanoma pasiekti meistriškumo.
Choro vadovė pasakojo, jog,
pradėjusi vadovauti chorui, pradėjo

plėsti repertuarą, jos nepatenkino
dainų sąrašas, skirtas valdiškoms
apžiūroms.
Man pasiteiravus, ar negauna
paramos iš Kultūros ministerijos,
Mykolas liūdnai šyptelėjo:
- Vieną kartą paprašėme, ir
nusiraminome, nes mūsų prašymą
lengva ranka atmetė ir patarė kreip
tis savivaldybėn, o savivaldybės Kul
tūros departamentas nėra pajėgus
padėti visiems, kas paramos reika
lingas. Štai šiemet skyrė mūsų cho
rui tūkstantį litų. Už tokius pinigus
pasisamdėme autobusą vienai kelio
nei, bet daugiau mažai įstengsime.
Buvome pakviesti nuvykti giedoti
Marijampolės bažnyčioje, tai už ke
lionę sumokėjus 630 litų, iš tos
paramos mažai kas teliko. Na, bet ir
tai gerai, mes dėkingi ir už menkiau
sią paramą. Liūdna apie tai kalbėti,
- sakė Mykolas. - Bet vis dėlto rei
kia pripažinti, jog Lietuvos vyriau
sybė neturi valstybinės kultūros po
litikos, - nematyti jokios strategijos,
nėra veiklos krypčių. Tuo tarpu kul
tūra nėra verslo objektas, jai būtina
valstybės parama, dar daugiau, reikalinga kultūros globa ir išskirti
nis dėmesys, nes dabar kultūra tie
siog merdi. To nematyti - nusikalti
mas tautos dvasiai. Nuo to, kad
UNESCO dainų šventes pripažino
kultūros paveldu, chorams lengviau
kvėpuoti, laisviau gyventi nepasida
rė. Tai tėra tik parengiamasis ak
centas Kultūros įstatymui paruošti
ir priimti. Reikia pastebėti, kad
Lietuvoje dainų šventės vyksta jau
aštuoniasdešimt dvejus metus, o
Latvijoje - penkiasdešimčia metų il
giau. Latvijoje pirmoji dainų šventė
įvyko prieš 132 metus. Tad nesunku
suprasti, kodėl latviai jau turi ne tik
Kultūros įstatymą, bet ir Dainų
švenčių įstatymą. Mums dar ne
žinia, kiek tokio įstatymo teks lauk
ti.
Lietuvoje yra gana daug mu
zikos mokyklų. Labai gerai, kad
vaikus moko muzikuoti. Tačiau po
10 metų mokymosi muzikiniu atžvil
giu gerai paruošti jauni žmonės tarsi
ištirpsta minioje, jie pasimeta, jų
darbas ir talentas lieka nereikalin
gas, jie žmonių neužkrečia meile
muzikai, meile dainavimui. Nesiku
ria nauji chorai, labai daug chorų, iš
šiltnamio sąlygų atsidūrę nedrau
giškoje aplinkoje, nustojo dainuoti,
išsiskirstė. Dabar Lietuvoje, kaip ir
visame pasaulyje, kultūra formuo
jasi klubiniu principu, kai meno
mėgėjai susiburia į klubą, jį išlaiko
ir juo rūpinasi, nes tai yra jų dvasi
nis poreikis, jų saviraiška. Mūsų
kolektyvas kaip tik toks ir yra. Mū
sų visuomenė dar neturi aiškiai
išreikštų dvasinių poreikių, jų dar
reikia laukti, iki jų reikia užaugti.
Tenka tik apgailestauti, kad aukš
čiausiuose Lietuvos sluoksniuose,
kaip atrodo, nėra žmonių, kuriems
tai būtų suprantama, kuriems tai
rūpėtų.
Mykolas pasakojo, jog buvo
apstulbęs, kai Latvijoje viename
bažnytkaimyje pamatė vietinį chorą
iš keturiasdešimties asmenų. Greta
direktoriaus dainavo virėja, abituri
entas, ir visų veiduose švietė pasi
didžiavimas savo choru. Tad neten
ka spėlioti kuri - latvių ar lietuvių yra dainuojanti tauta.

- Vilniuje yra apie keturi tūk
stančiai saviveiklininkų - šokėjai,
dūdoriai, choristai, dramos mėgėjai.
Jiems visiems Vilniaus savivaldybės
kultūros
departamentas
skiria
metams penkiasdešimt tūkstančių,
litų, vienam žmogui tenka dvylika trylika litų. Su tokiais pinigais ne ką
tenuveiksi. Mes, choras, Kultūros
departamentui esame visiškai neį
domūs. Prieš pat paskutiniąją dainų
šventę Reginai paskambino vienas
departamento valdininkas ir nuošir
džiai nusistebėjo: „Tai jūs dar gyvi,
nesubyrėjote?" Išgirdęs neigiamą
atsakymą, pakvietė choro vadovę į
pasitarimą, kuriame turėsianti būti
pristatyta Vilniaus miesto kolonos
s a n d a r a , jog režisūra. Mes labai
nustebome, kad tame pasitarime į
Dainų šventę jos dalyviams buvo
pasiūlyta ateiti be tautinių rūbų, be
savo veido.
Regina pasakojo, jog į keliones
Lietuvoje choras dažniausiai vyksta
nuosavais choristų automobiliais. O
keleiviai sudeda pinigus benzinui.
Koncertų kelionėse Lietuvoje gana
daug, choras dainuoti turi nuolat.
Laimei, chorą paremia Cingų
labdaros fondas. Cingai yra Ame
rikos lietuviai, kurie įsteigė fondą
Rytų Lietuvos švietimo ir kultūros
programai vystyti. Fondo pirminin
kas yra Jonas Endriukaitis, valdy
bos narys - akademikas Zigmas Zin
kevičius. Fondas daugiausia remia
mokyklas, joms nuperka knygų, mu
zikos instrumentų, paremia gabius
studentus.
P a k l a u s u s , ar keičiasi choro
repertuaras, vadovė atsakė:
- Jeigu nuolat neatnaujintume
repertuaro, tai choristų neišlaiky
čiau. Choristai, būdami tikri entuzi
astai, nori ne tik dainuoti, bet ir
ugdyti savo meistriškumą. O to pa
siekti galima tik kaskart išmokstant
naujų, sudėtingesnių dalykų. Ir taip
visą laiką. Tai ir teikia dainavimui
įdomumo, patrauklumo, neleidžia
sustoti, skatina augti. Aš stengiuosi
parinkti tokį repertuarą, kuris tiktų
įvairiems atvejams. Todėl jame esa
me sukaupę rimtą bažnytinę mu
ziką. Šiuo metu daugiausia koncer
tuojame bažnyčiose - mišiose bei su
pasaulietiškos muzikos koncertais.
Koncertmeisterio neturime, dainuo
jame a cappella. Dainuojame įvai
riuose renginiuose, dalyvaujame dai
nų šventėse.
- Iš pradžių turėjome kontaktų
ir su užsienio šalių chorais. Užsie
niečiams buvo įdomu mus priimti
pas save, kol jie neatvykdavo į Lietu
vą, mūsų paklausyti. Keisdavomės
koncertais su prancūzais, su lat
viais. Dabar tokių mainų nebepa
sitaiko, nes nėra kam jų suruošti. O
važiuoti galėtume bet kur, reikia tik
turėti lėšų.
Pasiteiravus, kokie artimiausi
choro ateities planai, vadovė atsake,
jog dabar ruošiasi netrukus įvyk
siančiai chorų apžiūrai, kurį ruošia
Lietuvos kultūros centras. Artimiau
siu metu turi giedoti mišiose šv.
Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje, kurioje
kasmet gieda vieną ar du kartus,
birželio mėnesį s u t a r t a s giedoti
Giedraičių ir Dubingių bažnyčiose.
Neretai po pamaldų šventoriuose
dainuojame žmonėms, kurie mielai
klausosi lietuviškos tautinės muzi

kos. Choras stengiasi dainuoti ten,
kur reikia žadinti lietuvybę, pavyz
džiui, dainavo atlaiduose Sudervėje,
Visagine.
- Esame pakviesti koncertuoti
Maišiagaloje, kur lietuvių kalba pra
dėtos aukoti šv. Mišios. Čia netoli,
sėsime į automobilius ir nuvažiuo
sime.
Koncertų sėkmė, kaip ir parapi
jos gyvenimas, labai daug priklauso
nuo klebono. Mano pašnekovai geru
žodžiu minėjo Marcinkonių ir Kabe
lių parapijas aptarnavusį kunigą G.
Stankevičių, kuris stengėsi atpratin
ti žmones nuo nesaikingo svaigalų
vartojimo laidotuvėse ir skatino ver
čiau kiekvieną į laidotuves atnešti
nors po vieną gėlės žiedą.
Visagine savivaldybė kultūros
namų salę laikinai atidavė bažny
čiai. Iš pradžių žmonės į pamaldas
nenorėjo apsilankyti. Joje pradėjo
tarnauti jaunas kunigas V. Rapalis.
Ilgainiui jis Visagine pastatė naują
bažnyčią. Kai mes ten nuvažiavome,
buvo pati jo tarnystė pradžia. Para
pijos nebuvo, ją dar reikėjo sukurti.
Iš pradžių žmonės bažnyčią lankė
labai nenoriai. Tuomet klebonas ėjo
pas žmones, lankė juos namuose ir
kiekvieną kvietė ateiti į pamaldas,
subūrė jaunimo orkestrėlį. T a d a
pajudėjo ir pastoracinis darbas. Mū
sų choras, pirmą kartą atvažiavęs
koncertuoti, rado jau gražiai susi
būrusią parapiją. Su veikliais klebo
nais chorui malonu ir lengva ben
drauti.
Tenka tik apgailestauti, kad
jaunosios kartos auklėjime Dievui
vieta nenumatyta. Išorinio pasaulio
blizgesys nugali geras tėvų intenci
jas. O ir tos pačios intencijos neretai
nėra nuoširdžios. Apsileidimas dva
siniame gyvenime luošina sielą, ti
kėjimas tautoje vos rusena. J a u n i
žmonės pradeda gyventi tik savo
malonumui, šeimą išstumia nau
joviška partnerystė, gimstamumas
nukrito žemiau leistinos ribos, mūsų
tauta baigia išmirti, išsiskirstyti po
pasaulį, išsigimti. Jos kultūra taip
pat pradeda merdėti.
Ilgai pasakojo Regina ir Mykolas
apie savo chorą, Nuoširdžiai žavė
jausi jų ir visų choristų pasiauko
jimu. Vis dėlto sunku įsivaizduoti
kaip reikia sistemingai du kartus
per savaitę, nulikus laiko nuo savęs
ir šeimos, lankyti repeticijas, važi
nėti su koncertais, visa tai savo lėšo
mis išlaikyti, išsaugoti savo tikslą ir
nuolat jo siekti - tarnauti žmonėms,
tarnauti tautai, jos kultūrai ir jos
savasčiai.

„DRAUGAS

yy

vienintelis lietuviškas dienraštis
už Lietuvos ribų.
Vienintelis lietuviškas laikraštis,
kuris kasdien pasiekia
JAV lietuvių visuomenę.

www. draugas, org
Tel. 773-585-9500
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LOS ANGELES SV. KAZIMIERO
LITUANISTINĖS MOKYKLOS ABITURIENTAI
Kiekvienais metais Los Angeles lietuvių visuomenė
pagerbia jau
nuolius, baigusius lituanistinę Šv. Kazimiero mokyklą, o tėveliai suruošia iš
kilmingą vakarienę, kur) šiais metais įvyko birželio 17 d . Šv. Kazimiero
parapijos salėje. Iškilmių metu kiekvieno abituriento autobiografija ir aka
deminiai pasiekimai pristatomi svečiams. Š. m. birželio 3 d . šeši šios m o 
kyklos mokiniai baigė Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos dvyliktą klasę.
Tai KATARINA MARIJA BUTKYTĖ, ALEKSANDRA ADELĖ HABANEK, ALINA
MAŽEIKAITĖ, INGA GABRIELĖ NEVVSOM, BRIANNA ALEKSA ŠILKAITYTĖ IR
ALEKSAS VILKAS

mėjusi dailiojo skaitymo konkursuo
se. 2004 m. ji apdovanota dienraščio
„Draugas" „Geros mokinės" nomi
nacija. Inga mano tęsti studijas University of California, Santa Cruz
lingvistikos, žurnalistikos ir foto
grafijos meno srityse.

Mission Renaissance Fine Arts
mokyklą. Kuria originalius juve
lyrinius papuošalus. Ji įtraukta į
„National Honor Society" garbės
sąrašus. Aktyvi ateitininkė ir ilga
metė skautė. Daug metų šoka
„Spindulio" ansamblyje. Svajoja
studijuoti University of San Diego
tarptautinį verslą ir japonų kalbą.

Karolina Novikaitė

Katarina Marija Butkytė

Eimantas K i s e l i o v a s

Nuo mažens Katarina priklausė
ateitininkų organizacijai ir vasaro
mis lankydavo Ateitininkų jaunučių
stovyklą Santa Barbara. Katarina šo
ka tautinių šokių grupėje „Spindu
lys". 2005 m. šoko World Expo Japo
nijoje. Savaitgaliais ji dirba gide pre
zidento Ronald Reagan muziejuje ir
Simi Valley bibliotekoje.

Mokyklą Eimantas lankė nuo
antros klasės ir baigė 10 klasių. Ei
mantas mėgo sportuoti. Lankė fut
bolą, beisbolą, važinėjo dviračiu, o
kai pabandė krepšinį, šią sporto šaką
labai pamėgo. Jis domisi kompiuteriu,
programavimu, žaidžia šachmatais.

Karolina 8 metus šoko tautinių
šokių kolektyve, domisi sportu, 2003
m. Lietuvos
sporto žaidynėse
bendraamžių tarpe užėmė pirmą
vietą šaudymo varžybose. 2004 ir
2005 m. buvo apdovanota „President's Education Avvard of Outstanding Academic Excellence". Ka
rolina baigė bankininkystės bei
restoranų ir viešbučių vadybos
kursus. Domisi verslu ir finansais. Pla
nuoja studijuoti Santiago Canyon
kolegijoje.

Viktorija Vainutytė
Nuo 7 metų lankė muzikos mo
kyklą Lietuvoje, dalyvavo daugelyje
muzikos renginių: „Grok, Jurgeli",
„Graži mano šeimynėlė" ir buvo
vaikų folklorinio ansamblio dalyvė.
Moka groti įvairiais muzikos instru
mentais: kanklėmis, lumzdeliu,
moliniu puodu. 2002 m. atvyko į
Ameriką ir iškart įsitraukė į lietu
višką veiklą, pradėjo lankyti
„Spindulio" ansamblį. Rudenį Vik
torija planuoja studijuoti Pasadena
City kolegijoje.

Agne R u i i n s k a i t e
Aleksandra Adelė Habanek
Šiais metais Aleksandra baigė
Notre Dame Academy labai gerais
pažymiais. Gimnazijoje Aleksandra
priklausė „Queen's Council" organi
zacijai. Su „Spinduliu" dalyvavo
World Expo Japonijoje.

Alina B i r u t ė Marija
Mažeikaitė
Rudenj Alina pradės istorijos
mokslus University of California San
Diego. Alytė pasižymėjo sporte, mu
zikoje ir moksle, 4 metus mokėsi
pagal „Honors/IB" programą. 8 me
tus grojo smuiku, yra Lietuvos Ne
priklausomybės Akto signataro My
kolo ir Bronislavos Biržiškų pro
anūkė.

Mėgsta dainuoti. Dar gyven
dama Kaune daug koncertuodavo su
choru, kuriame dainavo, todėl at
vykusi į Ameriką irgi įsijungė į cho
rą. 2005 m. Agnė lankė kosmetologi
jos mokyklą Seal Beach. Gavusi
atestatą Agnė galvoja dirbti kosme
tologe. Svajoja mokytis Golden West
ar Orange Coast kolegijoje, kur
norėtų įsigyti verslo vadybininkės
specialybę.

Justina Jakelinaitė
Justina įrašyta į „United States
Achievement Academy 2005 Na
tional Awards" knygą ir turi kitų
apdovanojimų už iabai gerus pa
žymius. Svajoja mokytis Santa Monica kolegijoje, kur žada studijuoti
šokį, šokio istoriją ir choreografiją.

Inga G a b r i e l ė N e w s o m
Brianna Aleksa Šilkaitytė
Uoli ateitininkė ir skautė. Inga
eina per gyvenimą su muzika ir dai
na širdyje: groja pianinu, šoka
„Spindulio" ansamblyje, yra lai-

Brianna skambina pianinu,
žaidžia tinklinį ir tenisą. Nuo ma
žens domisi menu. 10 metų lankė

Aleksandras Petras
Vilkas
Aleksas daug metų patarnauja
mišioms Šv. Kazimiero bažnyčioje,
šoka „Spindulio" šokių grupėje, da
lyvavo trijose išeivijos Tautinių šo
kių šventėse. 2005 metais, Aleksas
dalyvavo kaip delegatas California
Boys State programoje, Sacramento. Aleksas yra ilgametis skau
tas, ateitininkas, stovyklavo Santa
Barbara ir dalyvavo
moksleivių
ateitininkų stovykloje ir žiemos kur
suose Dainavoje. Aleksas groja sak
sofonu ir elektrine gitara, groja
orkestre ir kuria muziką. Aleksas
žada studijuoti California State Uni
versity, Northridge.

Medžiagą apie Los An
geles Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos abi
turientus atsiuntė Rūta
Habanek.
Sveikiname jaunuo
sius abiturientus!
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SERVING LITHUANIAN COMMUN1TIES
SINCE 1916

AtA
JANINA JANULEVTČIENĖ
MILAŠIŪTĖ

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's

Mirė 2006 m. liepos 11d. anksti ryte. Daug metų sirgo Alzheimer's.
Gimė 1917 m. liepos 14 d. Novosibirske, Rusijoje.
Į Ameriką atvyko Antrojo pasaulinio karo metu. Daugelį
metų mokytojavo Kristijono Donelaičio aukštesniojoje mokykloje
ir Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pradžios mokykloje.
Liūdi: dukra Rima Vydmantienė; dukros sužadėtinis Darius
Kungys; šeimos draugai: Aleksandras Batulinas, Peter Tedeschi,
Vytautas Bubnelis, Asta Banionytė-Conner Adrienne
Welch, Regina Šaulienė ir dukros Rimos krikšto motina Joana
Krutulienė.

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALLPHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO
& ALL SUBURBS

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

AtA
STASIUI BARUI

CERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

mirus, reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai
ELENAI, dukroms RITAI KISIELIENEI ir DAINAI
AUKŠTUOLIENEI, ir Jų šeimoms, seseriai SOFIJAI
PACEVIČIENEI su šeima bei visiems giminėms ir
artimiesiems.
Su didele širdgėla atsisveikiname su išskirtiniu
Lietuvių fondo nariu, nenuilstamu Lietuvių fondo
vadovu bei rėmėju, brangiu bendradarbiu, kuris savo
kilnaus gyvenimo dešimtmečius skyrė Lietuvių fondo
ugdymui ir lietuvybės išlaikymo darbams.
Tauraus a.a Stasio Baro gyvenimo gija nenutrūko
mūsų širdyse, palikdama Lietuvių fonde bei lietuvių
pasaulyje neišsenkantį savo įnašo šaltinį.
Su pagarba,

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 VV. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1 -800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

LF Taryba ir Valdyba

PALOS — GAIDAS
Liūdime ir dalinamės jūsų skausmu, netekus bran
gaus ir gerbiamo vyro, tėvo, senelio, brolio

AtA
STASIO BARO
Tebūna mūsų maldos ir visų prietelių
Aukščiausiojo malonėje.

užuojauta

FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje t a r p Čikagos
ir Lemonto
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. Southwest Hwy
Palos Mlls, Illinois

(708)974-4410

Veronika
Janušaitienė
Antanas ir Valerija Skriduliai
Olga ir Narcizas Kreivėnai
Vytautas ir Joana Grybauskai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

Daytona Beach, FL

Mielą mano studijų draugą MODESTĄ, jo šeimą ir
artimuosius, brangiai jo žmonai

AtA
VITAI KEVALAITIENEI
iškeliavus Anapilin, nuoširdžiai užjaučiu ir kartu
liūdžiu.
Vladas

Sinkus
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_
vienintelis
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
visuomenę.
„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau ^) J-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.
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ČIKAGOJE

IR

• Č i k a g o s ir a p y l i n k i ų Š v č .
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių rėmėjai š. m', liepos 16 d.,
sekmadienį, minės Palaimintojo vys
kupo Jurgio Matulaičio mirties su
kaktį. Šv. Mišios bus atnašaujamos
10:30 vai. r. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje, Marąuette Park. Tuoj po šv. Mišių para
pijos salėje vyks minėjimas ir pro
grama. Maloniai kviečiame atvykti.
• S e k m a d i e n į , liepos 16 d. Ateiti
ninkų n a m ų ąžuolyne, Lemonte,
įvyks tradicinė Amerikos lietuvių
Tautinės sąjungos gegužinė. Gegu
žinės pradžia 12:30 vai p.p. Bus geri
pietūs, baras, loterija, muzika, šo
kiai ir kiti malonumai. Kviečiame
atvykti į šią šventę.

APYLINKĖSE
• Liepos 18 d. 7 vai. v. Š v č .
Mergelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo bažnyčios parapijos salėje
vyks susitikimas su Kauno Prisi
kėlimo bažnyčios dekanu kun. V.
Grigaravičiumi. Bus rodomas filmas
apie tautos šventovę — Kauno Pri
sikėlimo bažnyčią. Kviečiame visus
gausiai dalyvauti.
• Knygos „Lietuvių p ė d s a k a i
Amerikoje", kurios leidėjas yra JAV
LB Kultūros taryba,
sutiktuvės
įvyks rugpjūčio 8 d. Vilniuje, Sena
jame Arsenale, kuriame įsikūręs
Taikomosios dailės muziejus. Šios
knygos sutiktuvės Amerikoje įvyks
Lietuvių dailės muziejuje PLC, Le
monte, rugsėjo 23 d. Knygą redagavo
žurnalistė Audronė Škiudaitė.

Šeštadienį, 2006 m. liepos 22 d., 5 v.v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovėje
Marquette Park
bus aukojamos šv. Mišios tą dieną
įvyksiančių sutuoktuvių intensija.
Tuokiasi
Adelė (Ročytė) Grant:
'95 Nativity BVM School absolventė,
'99 Maria High School absolventė,
'03 University of Chicago absolventė
ir William Grant

Telaimina Juos Viešpats... ir
te Šiluvos Mergelė Marija sustiprina
Adelės katalikišką tikėjimą ir lietuvišką
Su meile ir viltim...
Joe ir Julija

Kulys

DRAUGO
Liepos 7 d. 7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje minint
Lietuvos valstybės šventę — Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną,
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas ir Balzeko lietuvių
kultūros muziejus pristatė filmą ,,Atgal į žemėlapį". Filmas pasakoja
apie Lietuvos valstybingumo atgavimą. Tuometiniai užsienio šalių ir
Lietuvos politikai pasakoja savo prisiminimus ir įspūdžius apie svar
biausius Lietuvos istorijos momentus.
Nuotraukos centre: muziejaus direktorius Stanley Balzekas, Jr.J
jteikia padėkos raštą LR garbės konsului Čikagoje Arvydui Daunoravičiui.

SKELBIMAI
• „Saulutė", Lietuvos vaikų globos
būrelis dėkoja už aukas, padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams
Lietuvoje.
Aukojo:
Anonimas $300; tęsiant vaikų meti
nę paramą kun. Vytas Memenąs
$240, I r e n a J a n k a u s k i e n ė $290.
Labai ačiū. „Saulutė" (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 2437275.
Aukos
nurašomos
nuo
mokesčių.

Advokatas
jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6 2 4 7 S. K e d z i e
Avenue
C h i c a g o , IL 60629
T e l . 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-77fr€742
Darbo vai. n u o 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
A U R E L I U S BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Galimos konsultacijos šeštadieniais

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Advokatas
D A R I U S R. D I R M A N T A S
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštines Čikagoje ir VVoodridge.
Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

gyvenimą.

FONDAS

4545 WEST 63rd STREET
CHICAGO, IL, 60629
Tel.: 773-585-9500

VASARA-SAUSROS METAS
Vasara — malonumų metas. Dienos ilgos ir šiltos. Pavasaris nuskriejo
su pienių pūkais. Gėlių žiedais džiaugiasi žmonės ir bitelės darbininkės.
Daugelis išvyksta atostogų, ir tik nedaug kas pagalvoja apie lietuvišką spau
dą. Tačiau dauguma Draugo fondo narių yra pensininkai. Jie, kaip tos bite
lės, dalinasi savo skatikais, atsiųsdami aukas Draugo fondui. Tiesa, Ame
rikoje yra net keli fondai, ir kiekvieno jų tikslas yra garbingas ir r e m t i n a s .
Tačiau kas būtų išauginęs ir išgarsinęs visus fondus, jei nebūtų buvę
„Draugo"?
Vasara yra ne tik malonumų, bet ir sausros metas. Karštis ir t v a n k ū s
orai „džiovina" Draugo fondą — sustojo aukos. Neatsiliepia didieji fondo
šulai. Neabejojame, kad gamta atsiliepia \ žmonių nuotaikas bei dosnumą.
Draugo fondas dėkoja nuoširdžiai už aukas tų, kurie nebodami karščių
ir atostogų, atsiunčia savo duoklę spaudai.
NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO FONDE
S u 1,000 dolerių:
Nelė Apeikienė, garbės narė, iš viso 1,455 dol., Los Angeles, C A.
S u 200 dolerių:
Monika Povilaitienė, iš viso 200 dol., Toronto, Kanada.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės draugija, Los Angeles
skyrius, CA, per Alfonsą Pažiūrienę, iš viso 200 dol.
S u 140 dolerių:
Stasė Semėnienė, garbės narė, iš viso 2,540 dol., Baraboo, WI.
S u 100 dolerių:
Algis Čepėnas, garbės narys, iš viso 2,000 dol., Oak Lawn, IL.
JAV Lietuvių Bendruomenės Michigan apygarda, iš viso 100 dol. per
Joną Urboną.
Antanas ir Daiva Barzdukai, a t a Jono Šoliūno atminimui, iš viso 100
dol., Falls Church, VA.
S u 50 dolerių:
Elena Rožėnas, iš viso 550 dol., Plainfield, IL.
Justinas ir Teresė Glamba, iš viso 250 dol., Orland Park, IL.
Adolfas ir Sofija Jelioniai, garbės nariai, iš viso 1,050 dol., Darien, IL.
S u 25-20 dolerių:
Ramunė Kubiliūtė, iš viso 330 dol., Evanston, IL, Salomėjos Daulienės
jubiliejaus proga.
Rasa Morkevičiūtė, iš viso 20 dol., So. Boston, MA.
Marija R e m i e n ė
DF pirmininkė

