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Prisiekė naujoji cantro-kairės Vyriausybė 

14-oji Vyriausybė. Trūksta teisingumo ministro Petro Baguškos. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) — 
Naujasis premjeras Gediminas Kir
kilas viliasi, jog keturioliktoji centro 
kairės Vyriausybė dirbs iki kadenci
jos pabaigos. 

„Mes nuosekliai laikėmės mažu
mos Vyriausybės koncepcijos, jos lai

kysimės ir ateityje. O pralaimi tik ta
da, kai supainioji principus. Nereikia 
painioti. Mes koncepcijos ir principų 
nepainiojame, todėl ir buvo palaikyta 
ši Vyriausybė. Aišku, tai yra didžiulė 
atsakomybė. Šiuo metu opozicijoje 
arba ne Vyriausybės koalicijos pusėje 

yra didesnė dalis Seimo ir tam reikės 
gana daug jėgų ir daug laiko. Tiek, 
kiek mes sugebėsime dirbti, tiek ir iš
silaikys. Aš tikiu, kad ji gali dirbti iki 
šios kadencijos pabaigos", — antra
dienį po naujos Vyriausybės narių 
priesaikos Seime sakė premjeras G. 
Kirkilas. 

Jis apgailestavo, jog buvę social
demokratų partneriai socialliberalai, 
taip pat kaip ir Darbo partija, Libe
ralų sąjūdis ir liberaldemokratai bal
savo prieš Vyriausybės programą. 

„Man asmeniškai pačiam ypač 
skaudu, nes aš daug prisidėjau prie 
to, kad mes su socialliberalais turė
tume bendrą sąrašą pastaruosiuose 
Seimo rinkimuose. Dėl to buvau 
daug kritikuotas savo kolegų, mes 
kartu veikėme tryliktoje Vyriausybė
je, nežinau, kodėl buvo toks sprendi
mas", — sakė G. Kirkilas. 

Paklaustas, ar tiki permainomis 
Darbo partijoje, G. Kirkilas atsakė: 
„Aš tikiu, todėl, kad yra dėsniai, ir 
politologijos, ir visuomenės dėsniai, 

Trispalvės Irake sužeistas Lietuvos karys 
g a m i n a m o s 

Kinijoje 
Vilnius, liepos 18 d. (BNS) — 

Prastos kokybės Kinijoje pagamintos 
Lietuvos vėliavos dėl mažos kainos 
nukonkuruoja analogišką Lietuvos 
verslininkų gaminį. 

„Naujieji verslininkai ieško leng
vų kelių ir jiems nėra nieko švento. 
Jie iš visko gali daryti ir daro verslą. 
Net iš mūsų valstybės simbolių", — 
„Lietuvos žinioms" sakė Heraldikos 
komisijos prie Prezidentūros atsakin
goji sekretorė Birutė Šilinienė. 

Kelių įmonių vadovai piktinosi, 
kad jiems tenka nueiti „kryžiaus ke
lius", kol pripažįstama, jog jų įmonių 
pagamintos vėliavos atitinka etaloną. 

Lietuvoje šiuo metu veikia 23 
įmonės, siuvančios valstybės vėlia
vas. Daugiausia jų — Kaune. Pasak 
verslininkų, pirmiausia valstybės vė
liavos spalvos turi atitikti etaloną, to
dėl vėliavai tinkamo audinio ieškoma 
ir užsienyje, o tai reiškia papildomas 
išlaidas mokant už gaminio audinį, 
išgautas spalvas. Pagal nustatytus 
standartus net dygsniai turi atitikti 
milimetras prie milimetro. 

Verslininkų teigimu, vienos vė
liavos kaina gali siekti 40 ar net 60 
litų, tuo tarpu Kinijoje pasiūtoji, nors 
ir daigstyta baltais siūlais, nekainuo
ja 10 litų. Pastarosios pardavinėja
mos „VP Mafket" prekybos cent
ruose. 

Vėliavų gamybos licencijavimo 
tvarka — Ūkio ministerijos rankose. 
Tuo tarpu importuojamam gaminiui 
licencijos nereikia, jis teturi atitikti 
standartus. 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) — 
Per tarptautinių pajėgų vilkstinės ap
šaudymą Pietų Irake sužeistas Lie
tuvos karys, tarnaujantis būryje LIT-
CON—7-. 

Incidentas įvyko antradienį apie 
10 vai. ryto Lietuvos laiku, Lietuvos 
kariams lydint civilių ir karių ben
dradarbiavimo specialistus Basros 
priemiestyje, nenustatyta asmenų 
grupė apšaudė palydą. 

Incidento metu vienas karys bu
vo nesunkiai sužeistas į dešinį petį. 

„Vilkstinė stabtelėjo prie polici
jos posto, tuo metu pasigirdo keli šū
viai, ir mūsų grandinis buvo sužeis
tas į petį. Po šio apšaudymo jokio gin
kluoto susirėmimo neįvyko", — sakė 
Lietuvos kariuomenės vadas genero
las majoras Valdas Tutkus. 

Jis neatmetė galimybės, kad karį 
galėjo sužeisti snaiperio šūvis, tačiau 
pabrėžė, kad incidento aplinkybės ti
riamos. 

Kariuomenės pranešimu, įvykio 
vietoje suteikus pirmąją medicinos 
pagalbą, karys sraigtasparniu eva
kuotas į britų karo ligoninę logistikos 
bazėje Shaiba mieste. Kario gyvybei 
pavojus negresia. 

Kariuomenės vado teigimu, ligo
ninėje karį aplankė Lietuvos būrio 
LITCON—7 vadas. 

Kario artimieji informuoti, karys 
artimiausiu metu galės su jais susi
siekti. 

LITCON—7 tarnauja Danijos 
bataliono sudėtyje, Didžiosios Brita
nijos vadovaujamoje tarptautinėje di
vizijoje. 

C. Buzinskas stabdo narystę Darbo partijoje 
tijoje G. Buzinskas įteikė antradienį 
ryte. 

„Visuomet maniau, kad politika 
ir teisė yra greta, tačiau negalima į 
teisinius procesus velti politikos, o 
politikoje privaloma laikytis teisės", 
— sako buvęs ministras. 

Anot jo, šis žingsnis brandintas 
senokai, tačiau, pasak G. Bužinsko, 
„žengiamas tik dabar, kai jau yra aiš
ki naujosios Vyriausybės sudėtis". 

„Esu pasirengęs drauge su kole
gomis partiečiais atsakyti prieš įsta
tymą, jei tik teisingumo tarnai mano 
veiksmuose įžvelgs kokį nors nusi
žengimą, nors nemanau turįs kal
čių", — tikina jis. 

Neoficialiomis žiniomis, proku
rorai yra aptikę DP Juodąją buhal
teriją". 

Gintautas Buzinskas 
Eltos nuotr. 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) — 
Buvęs teisingumo ministras Gintau
tas Buzinskas stabdo narystę Darbo 
partijoje. 

Prašymą sustabdyti narystę par-

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

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

ir jų negali apeiti niekas — demokra
tinėje valstybėje nedemokratiška 
partija egzistuoti negalės. Todėl čia 
yra tik laiko klausimas. Jei Darbo 
partija demokratizuosis — ji gali eg
zistuoti, bet jei kabinsis prie senų 
dalykų, tai, manau, kad didelių gali
mybių ji neturi". 

Seime antradienį prisiekė ir pa
reigas pradėjo eiti 14-osios Vyriausy
bės premjeras G. Kirkilas ir 13 jo ka
bineto ministrų. Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Skautybės kelias. 
•Mesijas — Dievo valios 
vykdytojas. 
•Venezuelos prezidentas 
Hugo Chavez. 
•Žmonės ir žvėrys. 
•Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Ar bus leista prisiekti 
J. Olekui. 
•Artėja PLB seimas. 
•Suodžių kaimo praeities 
atspindys. 
•Mūsų virtuvė. 
•Spaudos apžvalga. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.752 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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VSr. SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60463 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net <3& 
Įteikti Vydūno fondo 

apdo vano j imai 
Kauno technologijos 

universitete 
JAV Nepriklausomybės šventės 

dieną, liepos 4 d., Kauno technologi
jos universiteto (KTU) centriniuose 
rūmuose įteikti Akademinio skautų 
sąjūdžio Vydūno fondo apdovanoji
mai. 

Vienas apdovanojimas skirtas 
Korp! Vytis vado filisterio dipl. in
žinieriaus Juozo Milvydo vardu. 
Patriotiškos dvasios J. Milvydas 
žuvo per 1941 m. birželio mėn. su
kilimą. Šį apdovanojimą aštuonių 
narių Mecenatų stipendijų skyrimo 
komitetas paskyrė Informatikos 
fakulteto magistratūros studentui 
Rokui Zakarevičiui. Kaunietis R. Za
karevičius gilinasi į kompiuterinių 
tinklų mokslus. Šia tematika skaito 
pranešimus konferencijose ir daly
vauja mokslininkų darbų parodose. 

Taip pat dalyvauja studentų organi
zacijose, yra radijo mėgėjų draugijos 
narys. 

Nuo 2000-jų metų skiriamas 
apdovanojimas prof. Igno Končiaus 
vardu. Prof. Končius yra Akade
minio skautų sąjūdžio Garbės narys 
ir buvusio Lietuvos (Vytauto Di
džiojo) universiteto fizikos mokslų 
pradininkas, taip pat pirmasis at
gautojo Vilniaus universiteto valdy
tojas. Prieš kelis metus Vydūno fon
das parėmė jo vardu pavadintą fi
zikos laboratorijos įrengimą. Šis ap
dovanojimas skirtas konkurso būdu 
fizikos mokslų magistrantei, o kitais 
mokslo metais ir doktorantei, Skir
mantei Vardauskaitei. Alytietės 
S.Vardauskaitės mokslo kryptis yra 
spinduliuotės fizika. J i yra skaičiusi 

Suteikta parama studentams Kauno technologijos universitete Iš kairės: Darius 
Karaša, Kristina Semenovaitė. universiteto tarptautinių ryšių atstovė Gintarė 
Vilbitienė, Skirmantė Vardauskaitė, Rokas Zakarevičius ir Vydūno fondo įgalioti
nis Edmundas Kulikauskas. 

pranešimus respublikinėse ir tarp
tautinėse konferencijose, taip pat 
aktyvi studentų veikloje. 

E. Kulikauskas trumpai aptarė 
Akademinį skautų sąjūdį ir Vydūno 
fondą. Fondo lėšos susideda iš rė
mėjų paramos bei kalėdinių atvi
rukų platinimo. Visuomenė, žino
dama apie Fondo labdaringą veiklą, 
dažnai atsilygindama už atvirukus 
prideda ir auką. 

KAI POEZIJA PRABYLA Į SIELOS GELMES 
Paskutinioji prieš vasaros atos

togas vyr. skaučių ir skautininkių 
„Verpsčių" būrelio sueiga buvo 2006 
m. birželio 23 d. Vidos Rimienės na
muose — jos rankomis su meile so
dintų ir prižiūrimų margaspalvių 
gėlynų apsuptoje sodyboje. 

Sueigos viešnia buvo Elena 
Rančienė. Ją pristatė Ritonė Rudai-
tienė. Su Elenutės kūryba dauguma 
jau buvo susipažinusios, kai „Drau
go" dienraštyje š.m. gegužės mėnesį 
buvo išspausdintas jos eilėraštis 
„Mamai", kuri gyvena Šiauliuose: 

„Ilgai keliaus tie mano žodžiai 
Per vandenyną ir per sausumą, 

Norėčiau juos ištarti godžiai, 
Prie Tavo sielos prisiglaudusi"... 

Sueigoje Elenutė paskaitė dar 
kitus šešis savo kūrybos eilėraščius 
ir alegorinę poemą, pavadintą „Pa
saka apie Ugnę". Pagal profesiją, ji 
yra pedagogė, psichologijos magis
trante, dar tik prieš metus dirbusi 
Šiaulių „Sandoros" katalikiškos gim
nazijos direktore. Dabar ji dėsto 
Čikagos (Jaunimo centre) lituanis
tinėje mokykloje vyresniosioms kla
sėms, dainuoja „Dainavos" ansam
blyje, savyje susikaupusius jausmus 
išsako rašiniuose ir eilėraščiuose. 
Jos mintys ir jautrūs žodžiai suran
da atgarsį sielos gelmėj, suvirpina 

širdį, kartais nelauktai išspaudžia ir 
ašarą. 

Staigmeną padarė Nijolė Mar
tinai tytė-Nelson, paskaitydama Ele
nutės eilėraštį „Ateina laikas". Tai 
buvo aktorės—skaitovės dovana eilė
raščio autorei: „Ateina laikas / Po 
jaunatviškos miglos nubusti / Pra
dėti keisti dekoracijas / Vaidinimui 
naujam / Ne paslaptis, / Spektaklis 
vyks be suflerio, / Nes vaidmenys 
paskirstyti / Labai seniai..." 

Pabaigai įsiklausėme į dide
liems ir mažiems skirtą „Pasaką 
apie Ugnę". Bet tai ne vien eiliuota 
pasaka, ar dviejų įsimylėjusių istori
ja, kiek alegoriškai sueiliuotas ben
dravimas tarp žmogaus dvasios ir 
kūno. Labai sutrauktai: Ugnei — 
labai jaunutei žvaigždutei, nusibodo 
vienai danguje skrajoti. Neklausy
dama vyresnių žvaigždžių įspėjimų, 
vieną vakarą suglaudus sparnus ji 
sminga žemėn, kur, tarytum sužvar
bęs pamestinukas, jos šaukiasi ir 
laukia mažas ąžuoliukas. Nuo Ug
nelės šilumos ąžuolas tarpo, šakomis 
vešėjo, lapais dengė gojų... „Tik 
ugnelė blanko nuo sodraus šešėlio — 
savo mylimajam vis mažiau rūpėjo. 
Širdį jo užklojo kieto medžio rievės, 
nes dažnai jis stojos prieš likimo 
vėjus. Pakartok, — ji prašė, prie

saiką žadėtą apie bendrą laužą 
mudviejų sudėtą. Paaukok man 
šaką — kibirkštį įžiebsiu. Gal išsi-
vaduosim iš kerų bežiedžių? Ąžuolas 
pamiršo, ką seniai kalbėjęs. Laužti 
savo šaką? Gal tu išprotėjai? Plėšti, 
kas užaugo, nuo savęs skaudžiausia, 
žemiškai gyvenkime, kam tau šitie 
aukščiai?!" 

Ugnė tyliai geso, nors tebemy
lėjo. Nesulaukus atsako, ji paprašė 
vėjo: „Gal nors tu įpūsi paskutinę 
liepsną? Ąžuole brangusis, be aukos 
— mes niekas". Vėjas užsirūstino 
ant beširdžio medžio, sviedė juodą 
debesį, žaibas trenkė ąžuolan. 
„Ugnė vėl įsižiebė, bet ją skausmas 
draskė. Laikas jau palikti šitą mielą 
kraštą. Ąžuolas atgulęs, kaip jį 
beprikelsi? Sunkios žalios šakos 
nepradės rusenti. 

Tik prikeltas gilės, ąžuolas 
suprato, kad be Ugnės meilės, jam 
dangus užgeso. Paaukotų viską už 
rasotą vasarą... Gal ir atsitiks taip, 
bet prireiks daug metų... 

Žemės veidu bėga laiko pėdos 
basos. Kažkas žiebia žiburį. Ir 
kiekvieną naktį... Giria gula, keliasi, 
taip ir nesupratusi, ko virš žalio šilo 
dega meilės žvakė". 

Dvasiškai atsigaivinusios, pa
bendravusios ir pasivaišinusios, 
„Verpstės" dar atliko ir gerąjį dar
belį. Marytei Utz paprašius, prisi
dėjome pinigine dovana prie „Ker
navės/Aušros" tunto keturių paukš
tyčių stovyklinio mokesčio sumaži
nimo. 

Esame labai dėkingos talentin-
gajai poetei Elenai Rančienei už 
prasmingai ir jaukiai praleistą gra
žią vasaros dienos popietę. Iki pasi
matymo rudenį! Budėkime! 

v.s. fil. Ritonė Rudaitienė 

Tuojįiafc metu universiteto tarp-
tautimif ryšių atstovė Gintarė Vilbi
tienė įteikė paramą, gautą iš Lie
tuvių fondo ekonomikos bakalaurui 
Dariui Karašai ir socialinių mokslų 
magistrantei KTU bei Riomerio uni
versitete Kristinai Semenovaitei. 

Edmundas Kulikauskas 
Vydūno fondo įgaliotinis 

Lietuvoje 
• • 

• 

Poezijai skirtoje „Verpsčių" popietėje mintimis dalinasi (iš kairės). Danutė Dir-
vonienė, Marytė Utz, viešnia Elena Rančienė, Ritonė Rudaitienė, Irena Kerelienė. 

Aldonos Rauchienės nuotr. 

SKAUTYBES KELIAS 
nukeltas į 5 psl. 
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VENEZUELOS PREZIDENTAS 
HUGO CHAVEZ 

ZENONAS PRŪSAS 

Kodėl vėl tokia neįdomia tema 
drįstu nuobodinti „Draugo" skaityto
jus? Yra dvi priežastys. Viena, kad 
Venezueloje yra nedidelė, bet vienu 
laiku buvusi labai veikli Lietuvių 
Bendruomenė, kuri, vadovaujama 
Lietuvos ambasadoriaus dr. Vytauto 
Antano Dambravos, daug padarė 
Lietuvos išgarsinimui ir nepriklau
somybės įtvirtinimui. Apie tai buvo 
daug rašyta Vidmanto Valiušaičio 
redaguotoje knygoje „Širdis-Lie-
tuva", 2000 metais išleistoje Los 
Angeles Lietuvių fronto bičiulių. 
Taip pat apie tai buvo rašyta „Pa
saulio lietuvyje", „Tėviškės žiburiuo
se" ir „Drauge" (1991 metų gegužės 7 
dienos numeryje). Kita priežastis: 
dr. V. A. Dambrava Venezueloje su
rado daug draugų Lietuvai, pavyz
džiui, buvusį Venezuelos užsienio 
reikalų ministrą Miguel Angel Bu-
relli Rivas ir daugelį kitų. Dabar jie, 
nebūdami kairiaisiais ir būdami 
opozicijoje, mums negali daug pa
dėti, bet jie gali būti naudingi ateity
je. 

Sovietų Sąjunga bankrutavo dėl 
komunistų, o Venezuelą bankrutuos 
dėl Hugo Chavez, labai didelio Fidel 
Castro gerbėjo ir globėjo, kuris iš 
Chavez veltui gaunąs daug naftos. 
Anksčiau ar vėliau į Venezuelos val
džią grįš Chavez oponentai. Vene
zueloje yra labai daug naftos, ori-
mulsijos ir kitų energijos sričiai rei
kalingų turtų. Jei kada nors Rusija 
bandytų sustabdyti energijos tieki
mą Lietuvai, gal ją galėtų išgelbėti 
Venezuelą, kaip ji Rusiją gal sulaikė 
nuo to žingsnio 1995 metais. 

Pasinaudodamas Michael Shif-
ter studija „Foreign Affairs" žurnale 
(2006 metų gegužės/birželio mėn, 
psl. 45-59), bandysiu paspėlioti, 
kaip ilgai užtruks Hugo Chavez 
prezidentavimas. Chavez Venezue
los prezidentu buvo išrinktas 1998 
metais. Jo opozicija, pagal Shifter, jį 
kaltinanti, kad jis esąs absoliučios 
valdžios trokštantis diktatorius, no
ris panaikinti teisę ir demokratinius 
principus ir jėga bandąs įvesti vals
tybės kontrolę ekonomikai, milita
rizuoti politiką, panaikinti bet kokį 
pasipriešinimą ir įvesti socialines 
reformas, kurios sužlugdysiančios 
Venezuelą. Jis esąs pavojingas savo 
piliečiams, Lotynų Amerikos kaimy
nams ir JAV. 

Priešingai apie jį galvoja jo ša
lininkai. Jo charizma ir jo populia
rūs veiksmai, kaip, pavyzdžiui, par
davinėjimas benzino tik 12 centų už 
galoną, patraukia daugelį Venezue
los žmonių. Nepaisant jo socialinių 
iniciatyvų, finansuojamų rekordi
nėm pajamom už naftą, kuri yra 
valstybės nuosavybė, rezultatai esą 
menkoki. Jo autokratiškumas ir 
megalomaninės tendencijos . ken
kiančios Venezuelai. Nedaug pade
dantys ir jo akibrokštai JAV. Chavez 
laimei, jo politinė opozicija taip pat 
daro daug klaidų. Ji kritikuoja, bet 
nepasiūlo geresnių savo programų. 

Ir prieš Chavez išrinkimą Ve
nezueloje ne viskas buvę tvarkoje. 
Per 40 metų ją valdžiusi Demokra
tines akcijos ir Krikščionių demok
ratų partijų sąjunga neišvengė ko
rupcijos ir prasto valdymo. Nepai
sant, kad Venezuelos naftos pra
monė penktoji pasaulyje, jie nesuge
bėjo milijardų dolerių panaudoti 

savo valstybės ekonominės gerovės 
pakėlimui. Priešingai, tarp 1980 ir 
1990 metų GDP nukrito net 40 proc. 
Prasidėjus neramumams, 1992 metų 
vasario mėnesį pik. ltn. Hugo Cha
vez bandė įvykdyti perversmą su ka
riuomenės pagalba. Nors pervers
mas nepavyko ir Chavez turėjo 
praleisti dvejus metus kalėjime, tai 
tik padėjo jo politinei karjerai. Jo 
populistinė retorika ir Pietų Ame
rikos išvaduotojo Simono Bolivaro 
idėjų skelbimas, jo įtikinantis susi
rūpinimas Venezuelos vargšais, ku
rie sudaro apie tris ketvirtadalius 
šalies gyventojų, ir jo sėkminga val
dančiųjų politinių partijų kritika 
nulėmė tai, kad 1998 m. jis buvo 
išrinktas prezidentu. Laimėjo, skelb
damas populizmą, militarizmą, so
cializmą, pabrėždamas bolivarinius 
principus. 1999 m. pakeitė konstitu
ciją, suorganizavęs referendumą, ir 
įkūrė Rinkimų tarybą, kaip ketvirtą 
valdžios instituciją. Prezidentui bu
vo duotos galios daryti beveik visus 
sprendimus. Rinkimų taryba, teis
mai ir parlamentas buvo padaryti 
atsakingi prezidentui. 2004 m. 
Aukščiausio teismo teisėjų skaičius 
buvo padidintas nuo 20 iki 32, tai 
prezidentui leido paskirti naujų 12 
savo pasirinktų A. T. narių. Taigi 
visa valdžia pasidarė atsakinga pre
zidentui. Tik spauda tebėra pri
vačiose rankose ir dar gali kritikuoti 
prezidentą. Bet ir čia jis turi būdų, 
kaip tos kritikos išvengti. Taip pat 
yra suvaržytos televizija ir radijas. 
Dėl šių visų pakeitimų Chavez labai 
kritikavo OAS (Amerikos Valstybių 
Organizacija). Chavez remia kariuo
menė, kurioje jis pasiliko ir kari
ninko postą. Politiškai jį remia kele
tas grupių, sudarančių Respublikos 
Judėjimo partiją. Chavez taip pat 
kontroliuoja ir valstybinę naftos 
bendrovę „Petroleos de Venezuelą". 

Venezueloje š. m. gruodžio mėn. 
bus prezidento rinkimai 6 metų lai
kotarpiui. Chavez populiarumas da
bar yra 50 proc, o kitų galimų kan
didatų populiarumas mažesnis, to
dėl spėjama, kad jis rinkimus leng
vai laimės. Daug kas Chavez valdy
mo stilių ir veiksmus laiko panašiais 
į buvusio Argentinos prezidento Pe-
ron. Nors Peron jau senokai miręs, 
peronizmas ir dabar tebėra popu
liarus ne tik Argentinoje, bet ir kai 
kuriose Lotynų Amerikos valsty
bėse. Nežinia, kaip bus su Chavez. 
Mano asmenine nuomone, tai dau
giausia priklausys nuo paties Cha
vez. Jis turi galimybes pasidaryti 
garsiu žmogumi. Juk jo valdžioje yra 
dideli nevalytos naftos rezervai ir 
daugelis kitų gamtos turtų. Neva
lytos naftos kaina dabar yra apie 70 
dolerių už statinę. Aukšta jos kaina 
gal pasiliks dar daugelį metų ir dar 
gal kils. Venezuelą gyventojų skai
čiumi yra vidutinio dydžio valstybė -
tik apie 26 mln. Todėl jei Chavez 
tuos milijardus dolerių protingai pa
naudotų kitų gamtos turtų eks
ploatavimui ir naujų darbų sukū
rimui iš lūšnų iškeltiems vargšams, 
jis galėtų padaryti Venezuelą turtin
giausia valstybe Lotynų Amerikoje. 
O jei jis ir toliau svajos apie socia
listinės Lotynų Amerikos sąjungos 
sukūrimą, kaip JAV konkurentę 
pasaulyje, istorija jį gal prisimins tik 
kaip svajotoją, kurio svajonės 
neišsipildė. 

KUN. VIKTORAS RIMŠELrS 

Mesijas — Dievo valios 
vykdytojas 

Iš tradicijos krikščionybėje iki 
mūsų laikų išliko nuomonė, 
kad Kristaus atsimainymas 

įvyko ant Taboro kalno. Tam įvy
kiui atminti pačioje kalno viršūnė
je yra pastatyta šventove, kurią 
saugo ir prižiūri vienuoliai pran
ciškonai. Kaip evangelijos aprašo, 
Kristus užsivedė apaštalus Jokū
bą, Joną ir Petrą į aukštą kainą ir 
jų akivaizdoje Jis atsimainė. „Jo 
veidas sužibo kaip saulė, o dra
bužiai tapo balti, kaip šviesa*' (Mt. 
17, 2). 

Viešojo gyvenimo metu Kris
tus ne visą laiką būdavo triukš
mingoje minioje. Jis dažnai nuei
davo į nuošalią vietą, kad žmonės 
netrukdytų, ir melsdavosi. Einant 
į Jeruzalę prieš Velykas, Jis pa
siėmė į kalną tris apaštalus. Ir 
greičiausiai tai buvo ne Taboro, bet 
Hermono kalnas. Ant Taboro kal
no buvo Romos kareivių tvirtovė, 
kurioje visą laiką buvo laikomos 
įgulos. Todėl reikia manyti, kad 
Kristus nakties poilsiui ir maldai 
bus pasirinkęs kitą kalną, apie 
kurį rašo evangelijos. 

Kristui artinosi kentėjimo me
tas. Jis vis daugiau ir daugiau 
apaštalams kalbėjo apie kančią ir 
mirtį. Atrodo, kad Jėzui reikėjo 
apsispręsti kančios ir mirties aki
vaizdoje. Kai nusprendė eiti į Je
ruzalę, kur Jo laukė mirtis ant 
kryžiaus, Pilypo Cezarėjos apylin
kėse Jis kalbėjosi su mokiniais 
apie tai, ką žmonės apie Jį kalba ir 
kuo Jį laiko (Mt. 16,13). Vieni ma
nė, kad Jis yra Elijas, kiti kad Je
remijas, ar net prisikėlęs iš numi
rusiųjų Jonas Krikštytojas. Kris
tus paklausė ir apaštalų, ką jie 
mano ir kuo jie Jį laiko. Tada Pet
ras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo 
Dievo Sūnus" (Mt. 16, 16). 

Po šio pokalbio ir Kristaus 
Dievybės išpažinimo apaštalai ir 
Jėzus keliavo iš Pilypo Cezarėjos į 
Jeruzalę. Pakeliui už 14 mylių yra 
Hermano kalnas, kurio aukštis 
siekia 9,40 pėdų. Greičiausiai čia 
jie ir bus sustoję vakare. Kristaus 
kančia, mirtis ir iš numirusiųjų 
prisikėlimas yra didžiausi įvykiai 
Dievo kūryboje. Mintis apie kančią 
ir žiaurią mirtį slėgė Kristaus 
žmogišką prigimtį. Dieviškosios 
būties pilnybėje nėra nei kančios, 
nei mirties. Kristus, būdamas 
gyvojo Dievo Sūnus, kaip išpažino 
Petras, neturėtų nei kentėti, nei 
mirti. Jeigu Dieviškos būties pilny
bei reikia kančios ir mirties patyri
mo, tai ji ateis tik per Kristaus 
žmogišką prigimtį. Kristus visą 
laiką rūpinosi įvykdyti dangaus 
Tėvo valią. Einant j Jeruzalę, 
Kristaus sąmonėje stovėjo klausi
mas, ar tikrai yra tokia Dievo 
valia, kad Jis turės pasiduoti 
kančiai ir mirčiai. 

Dievo ir žmogaus valios įtam
pa, kol esame gyvi, gali būti išrišta 
tik gilia malda. Todė! ir Jėzus su 
trimis rinktiniais apaštalais užko
pė į kalną melstis. Kai Jėzus mel
dėsi, turėjo būti jau įpusėjusi nak
tis, nes „Petras ir jo draugai buvo 
apimti miego" (Lk. 9, 32). Ieškoda
mas Dievo valios, Jis kalbėjosi su 

Moze ir Eliju apie savo kančią ir 
mirtį. Apaštalai, išbudę iš miego, 
pamatė savo mokytoją visiškai pa
sikeitusį. Drauge su juo buvo Moze 
ir Elijas. ,,Jie atrodė spindulingi ir 
kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo 
pabaigą, būsiančią Jeruzalėje" (Lk. 
9, 31). Apaštalai žavėjosi tokiu 
regėjimu ir nežinojo, nei kaip kal
bėti, nei ką sakyti. Jie norėjo ant 
kalno visą laiką pasilikti. Petrui 
atrodė, kad geriausia būtų pas
tatyti tris palapines — vieną Jėzui, 
kitą Mozei, trečią Elijui (Mt. 17, 4). 
Iš debesies prabilo baisas: „Šitas 
yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo 
labai gėriuosi; Jo klausykite" (Mt. 
17, 5). Apaštalai labai išsigando, 
nes jie pasijuto, išgirdę iš dangaus 
paties Dievo balsą. Jie parpuolė 
kniūbsti ir iš baimės drebėjo. Visas 
regėjimas pranyko, kai Jėzus pri
siartino ir juos palietė. Pakėlę 
akis, jie matė tik Jėzų, kuris, kaip 
ir anksčiau, buvo jiems artimas ir 
savas. 

Jėzui buvo aiški Dievo valia. 
Jis turėjo pasiduoti kentėjimams ir 
mirčiai. Apie regėjimą Jis įsakė 
apaštalams nieko niekam nekal
bėti, kol „Žmogaus Sūnus prisikels 
iš numirusiųjų" (Mt. 17, 9). Apaš
talai nekalbėjo apie regėjimą, bet 
svarstė ir nesuprato, ką tai reikštų 
prisikelti iš numirusių. Kristaus 
atsimainymas ant kalno ir Jo kal
ba apie iš numirusių prisikėlimą 
buvo už žmogaus vaizduotės ribų. 

Regėjimas ant kalno apašta
lams sustiprino tikėjimą, kad Jė
zus iš Nazareto yra tikrasis Me
sijas ir Dievo Sūnus. Vėliau Petras 
tikintiesiems rašė, kad apaštalai 
skelbia Viešpaties Jėzaus galybę ir 
atėjimą ne iš gudriai išgalvotų 
pasakų, bet kad jie yra Jo didybės 
liudytojai ir kad balsą girdėjo 
aidint iš dangaus, kai jie buvo 
drauge su Juo ant šventojo kalno 
(2 Pt. 1, 16-18). Kristus, būdamas 
tikras žmogus, turėjo sunkumų, 
kaip ir mes kiekvienas, kai mums 
reikia apsispręsti vienaip ar ki
taip. Nors ir visą laiką vienybėje 
su Dievybe, Jam reikėjo pergyven
ti apsisprendimą už dieviškos va
lios vykdymą. Tačiau tarp mūsų ir 
Kristaus yra skirtumas. Jis visą 
laiką ieškojo ir klausė Dievo valios, 
o mes visą laiką ieškome ir klau
sime savo valios. Po atsimainymo 
ant kalno Jėzus vėl apaštalams 
kalbėjo, kad Jis bus išduotas ir nu
žudytas, ir trečią dieną kelsis iš 
numirusių. Tai buvojau kalba apie 
savo' dangaus Tėvo valią, apie 
kurią Jis patyrė maldoje ant kalno 
į JeFUzalę. 

Evangelijose daug aprašoma 
Viešpaties pasitarimų su apašta
lais, o nieko nepasakyta apie Jo 
pasitarimus su savo ' a. Man 
atrodo, kad Viešpats Jėzus labai 
daug kalbėjo su save . pie 
kančią ir mirtį. Juk Marija, vei
kiau pati būtų kentėjusi baisiau
sias kančias, kad tik jos mieliau
sias Sūnus nekentėtų ir nemirtų. 
Atrodo, kad Viešpats Jėzus savo 
Motinos patarimu ieškojo savo 
dangiškojo Tėvo valios, kuri yra 
nepakeičiama, nutarimo. 
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NORIU PASIDŽIAUGTI 

Džiaugiuosi, kad galėjau daly
vauti (klausytoja) visose lietu

vių dainų šventėse Čikagoje. Šioje, 
„Atsiliepk daina!", dar labiau džiau
giausi, nes ši — man paskutinė.... 

Jau savaitė prabėgo, o aš „tebe
girdžiu" kai kurias girdėtas dainas, 
dar „matau" šventės vaizdus, dar vis 
gyvenu šventės prisiminimais!.. 

Įėjus į salę, didžiulėje scenoje 
išvydau minią choristų. Nemačiau jų 
veidų, žinojau — tai jauni ir jaunu
čiai lietuviai. Jų apranga nerūpėjo ir 
netrukdė džiaugtis — tiek daug 
dainą mylinčių lietuvių! 

Salėje liet. simboliai, graži šven
tės vėliava, dideli ekranai. Gražus 
chorų pristatymas ekrane sutaupė 
daug laiko. 

Įdomus, įvairus dainų repertu
aras. Viena, kita žinoma daina, kitos 
girdėtos, naujai aranžuotos, daugelis 
negirdėtos ir net šiai šventei sukur
tos. Visos gražios, kiekviena malo
niai paliečia širdį. Paminėsiu tik 
kelias, kurias choras ir klausytojai 
dainavome. 

Kai dainavome „Gražių dai
nelių...", mintimis lankiausi Kauno 
Žaliakalnyje, „Saulės" rūmuose. Ten 
mokiausi, ten seselių kazimieriečių 
bendrabutyje gyvenau. Ten rūmuo
se, vakarais sodelyje dažnai skam
bėjo ir ši daina. Žodžiai mūsų kape
liono, kun. K. Žitkaus — Vinco 
Stonio. 

Vyrų choras užtraukė, ir visi 
tuoj įsijungėme, „Arą" (ž- Viktoro 
Šimaičio). Tikrai, ne aš viena brau
kiau ašarėles, nes „...tik mes nebe 
tie, nebe tie..." 

Na, o „Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos" visi iš širdies šaukte šau
kėm, net nebenorėjome sustot... 

Kai tamsoje visa salė (parteris ir 
abu aukštai) su žiburiukais dai
navome „Kaip verkiančio smui
ko...", šalia sėdinti kaimynė pa
šnibždėjo: „Ar danguje bus dar gra
žiau?" 

Klausėmės vaikų choro ir ste
bėjome salėje ir ekrane dainoms pri
taikytus vaizdus, judesius, paryški
nimus. Puiku! Visi susidomėję lau
kėme jauniausio kompozitoriaus 
Kęstučio Daugirdo „Skanu". Jo pa
ties ir žodžiai, jis ir akompanavo. 
Visus linksmai nuteikė. Sėkmės 
Kęstučiui! 

Specialiai šiai šventei sukurtai 
dainai „Giesmė naujajai žemei" (ž. 
Nijolės Kersnauskaitės, muz. G. 
Svilainio), visai publikai mojuojant 
baltomis skepetaitėmis (prisiminiau 
Lurdą, Fatimą), buvo tokia iškilmin
gai šventiška, nepamirštama nuotai

ka, nemoku žodžiais išreikšti. 
Džiaugėmės, kai Lietuvos Res

publikos prezidentas įteikė valsty
binį apdovanojimą Metropolitan 
operos solistui Algirdui Braziui už 
Lietuvos garsinimą. Sugraudino!... 
— Amžius ir ligos keičia žmogaus 
kūną. Tačiau siela ir širdis — vis ta 
pati, vis tokia pati — jauna, jautri, 
mylinti! 

Malonu, kad klausytojai pripildė 
didžiulę salę. Parteryje ir pirmame 
aukšte, atrodė, nebuvo tuščios kė
dės. Klausytojų buvo įvairaus am
žiaus, iš arti ir iš toli. Netoli sėdėjo 
jauna mamytė su mažyliu rankose, 
šalia dukrelė (ji dainuos jau atei
nančioje šventėje), tėvelis chore. 
Šeima gyvena toliau nuo lietuvių ir 
lietuvių kalbą girdi tik namie. Nori, 
kad vaikai išmoktų ir nepamirštų 
gimtosios kalbos. Tėveliai kiekvieną 
vakarą migdo vaikus ir rytą pažadi
na skambant lietuviškai dainai!.. 

Puikus šventės leidinys! Daug 
daug darbo įdėta. Padėka jį pa
ruošusiems! Jame sveikinimai gar
bingų asmenų ir organizacijų, daug 
nuotraukų — šventės organizatorių, 
vadovų, pranešėjų, visų dirigentų 
chorų, jų vadovų, visų choruose 
dainavusių choristų pavardės. Yra 
kai kurių charakteringesni pasisa
kymai, kai kurių dainų žodžiai ir 
labai gražūs meniniai pamąstymai. 

Leidinyje yra šventės rėmė-
jų-aukotojų sąrašai. Visų liet. žino
mi, Lietuvą įsimylėję Maria ir An
tanas Rudžiai yra didžiausieji šios 
šventės mecenatai. Padėka ir pagar
ba jiems! 

Šis šventės leidinys — graži 
dovana, ypač toliau gyvenantiems, 
kurie negalėjo šventėn atvykti. 

Šios nuostabiai gražios šventės 
„Atsiliepk daina!" organizatoriai, 
rengėjai, padėjėjai ir choristai — tai 
mano kartos vaikai ir vaikaičiai. 
Tikri šaunuoliai! 

Labai džiaugiuos, kad turime 
tokių talentingų, gabių, išradingų ir 
darbščių idealistų jaunų lietuvių. 
Svarbiausia — jie myli tėvų ir pro
tėvių gimtąjį kraštą Lietuvą! Atsi
sakydami poilsio, atostogų, neskai
čiuodami savo išlaidų, jie iš meilės 
Lietuvai mums dovanojo šią šventę. 
Ir pažadą ir toliau dirbti, nesustoti 
— jau planuoja ateinančią šventę!.. 

Nuoširdžiausia mūsų visų padė
ka visiems, prie šios šventės bet kuo 
prisidėjusiems — rengėjams ir cho
ristams. Visiems, visiems ačiū! 

Eugenija Daugirdienė 
Chicago, IL 

KODĖL KLASTOJAMA LIETUVOS ISTORIJA 
Išeivijos lietuvių laikraščių ži

niomis, Lietuvoje ruošiama iš
leisti mokslinę knygą, pavadintą 
„Lietuva ir Sovietų Sąjunga Antrojo 
pasaulinio karo metais". 

Ši knyga yra Rusijos noras pa
aiškinti, kad kiti negalvotų, apie Ru
sijos imperialistinius tikslus. 

Visi vyresnio amžiaus lietuviai 
puikiai prisimena, kaip Rusija oku
pavo mūsų valstybę ir Maskvos ats
tovai organizavo „liaudies rinki
mus". Tačiau Lietuvos istorijos klas
tojimas yra Rusijos noras Šioje kny

goje pažymėti, kad nebuvo Molotov-
Ribbentrop pakto vykdymo, o tik 
Rusijos noras padėti Lietuvai. Ta
čiau, paskutiniu metu pasigirsta bal
sai — reikalavimai ir Lietuvos 
Seime sudaryti partnerystę su 
Kremliumi, nes Lietuvos prisijungi
mas prie Rusijos buvo savanoriškas. 

Todėl palikime istoriją — tikrai 
istorijai, parodančiai, kodėl Lietuva 
prarado nepriklausomybę. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

Norint tiksliai apskaičiuoti emi
gracijos nuostolius Lietuvai, 

reikėtų atsižvelgti į daugelį veik
snių: emigruojančių IQ, išsilavini
mą, amžių, sveikatą ir jų pažiūras į 
patriotizmą bei kosmopolitizmą. Yra 
didelių skirtumų tarp atskirų indi
vidų. Pavyzdžiui, Vilniuje gerai pa
žįstu buvusio Sibiro tremtinio sūnų. 
Jis 2001 metais sausio 13 dieną Vil
niuje dalyvavo Lietuvos Seimo gyni
me, buvo sužeistas. Dabar turi men
kokai apmokamą darbą Krašto ap
saugos ministerijai priklausančioje 
įstaigoje, kaip kompiuterių specialis
tas. Išemigravęs galėtų daug dau
giau uždirbti, bet emigruoti visai 
nesiruošia. Bent man jo praradimas 
Lietuvai atrodo būtų daug nuos-
tolingesnis, negu emigracija pana
šaus amžiaus vyriškio, kuris gyvena 
pagal romėnų posakį: „ubi bene, ibi 
patria", atseit, kur geriau, ten yra ir 
mano tėvynė, kuris galvoja, kad 
patriotas yra idiotas. 

Neturiu duomenų, bet spėju, 
kad taip galvojančių yra didesnis 
procentas tarp emigruojančių, negu 
tarp Lietuvoje pasiliekančiųjų. Tai 
būtų vienas pliusas Lietuvai. Bet tas 
pliusas nebūtų toks didelis, kad 
panaikintų pagrindinę išvadą: emi
gracija yra nuostolinga Lietuvai. 

Kita pastaba: daugelis emigruo

jančių žada tik užsidirbti pinigų ir 
tada grįžti į Lietuvą. Pirmos ir ant
ros emigracijų patirtis parodė, kad 
bent šiuo atveju žadėjimas ir pada
rymas yra du visai skirtingi dalykai. 
Tiesa, pirmosios bangos kai kurie 
emigrantai grįžo į Lietuvą, bet tik 
tada, kai Ameriką užpuolė didelė 
ūkinė depresija ir jų daugelis ten 
prarado darbus. Lietuvoje tuo laiku 
pragyvenimas buvo daug pigesnis, 
negu Amerikoje, todėl tie, kurie 
turėjo šiek tiek santaupų, grįžo į 
Lietuvą, daugiausia viengungiai. O 
iš antros bangos į Lietuvą sovietme
čiu grįžo tik tie, kurių patarnavimai 
KGB jau buvo atlikti. Norint grįžti, 
reikia tai padaryti. per pirmuosius 
5-10 metų. Vėliau bus sunku. 
Laikas greitai bėga. Nepastebėsi, 
kaip pasidarysi pensininku su pras
ta sveikata. O juk Lietuvai visada 
užteks savo invalidų ir ligonių. O gal 
negalėsi grįžti dėl to, kad žmona 
nenorės atsiskirti nuo anūkų, kurie 
liks su tėvais. O jų tėvai, turėdami 
gerai apmokamus darbus ir daugybę 
draugų bei draugių, nenorės keltis į 
jiems svetimą kraštą — Lietuvą. 
Tokių atvejų yra buvę net ir antra-
bangininkams, o dar daugiau bus jų 
tarp treciabangininkų. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

DĖL PROFESORIAUS ŠILBAJORIO 
ATMINIMO 

Gerai ir teisingai Antanas 
Dundzila rašo savo laiške 

(„Draugas", 2006 m. liepos 12 d.) 
apie neseniai mirusio a.a. profeso
riaus dr. Rimvydo Šilbajorio įnašą, 
iškeliant Lituanistikos katedros 
idėją PLB V seime Toronte 1978 
metais. A. Dundzila siūlo katedrą 
pavadinti lietuvių visuomenei ir 
humanitariniams mokslams daug 
davusio prof. R. Šilbajorio vardu. 

Tai gražus pasiūlymas, bet 
Lituanistikos katedra jau buvo ofi
cialiai pavadinta kaip „Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Lituanisti
kos katedra Illinois universitete" 
prieš kelis dešimtmečius. 

Daugiau ir smulkiau apie Li
tuanistikos katedros mintį, prof. dr. 
R. Šilbajorio paskaitą, jos steigimą, 
Katedros pavadinimą ir darbą gali
ma skaityti ir susipažinti daugelyje 
straipsnių. Paminėsiu tik kelis: prof. 
Rimvydo Šilbajorio „Pastogės litu
anistikai beieškant" („Pasaulio lietu
vis", 1979 m., sausio Nr. 1 (111), 1-4 
psl.); Broniaus Juodelio „Katedra jau 
įsteigta" (PL 1981 m., gruodžio Nr. 
12 (146), 11—12 psl.); Broniaus 
Nainio „Baigtas didelis darbas" (PL 
1986 m. lapkričio Nr. 11 (205) 25-27 
psl.), kuriuose aiškiai rašoma apie 
oficialų pavadinimą; PLB X seimo 
leidinyje (PL 2000 m. rugpjūtis Nr. 8 
(370) 80-84 psl.) straipsnyje „PLB 
fondas" yra daugiau istorinės infor
macijos apie katedrą ir jos pavadi
nimą; panašiai galima skaityti „XI 
PLB seimo leidinyje", išleistame 
2003 m. liepos mėn. Vilniuje, 73-76 
psl. Pagaliau dr. Vitalijos Stravins
kienės redaguoto ir su Lietuvių 
fondo bei kitų rėmėjų parama 

Vilniuje išleisto leidinio „Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė 1949—2003" 
97-101 puslapiuose yra išsamus 
straipsnis „PLB Lituanistikos kate
dra Illinois universitete Chicagoje", 
panaudojant katedros pavadinimą. 

Užuot katedrą po kelių dešimt
mečių „perkrikštijus", gal būtų gali
ma PLB fonde (ar kitur) įsteigti prof. 
dr. Rimvydo Šilbajorio stipendijų 
fondą šios katedros ir jos studentų 
paramai ir tokiu būdu įamžinti jos 
sumanytojo vardą. Žinoma, tada 
reikėtų surasti nuolatinių mecenatų 
ir telkti lėšas tam stipendijų fondui. 

PLB fonde nuo 1986 metų yra 
žinomo lituanisto, mokytojo, ben-
druomenininko ir vienintelio PLB 
Garbės pirmininko Stasio Barzduko 
vardo stipendijų fondas šios kate
dros paramai. Iki šiai dienai į tą 
stipendijų fondą buvo gauta 360,258 
dol. ir išmokėta 358,358 dol. Liko tik 
1,900 dol. ateičiai. Jau antri metai, 
kai į tą Stasio Barzduko fondą atei
na parama katedrai ir jos studen
tams (magistrantams ir doktoran
tams) tik iš Lietuvių fondo. Šia 
proga reikia paminėti, kad šiais 
metais prisimename Stasio Barzdu
ko gimimo 100 metų sukaktį ir 25 
metų mirties sukaktį. Jis gimė 1906 
m. balandžio 23 d. Meškučiuose, 
Marijampolės valsčiuje, ir mirė 1981 
m. rugsėjo 13 d. Cleveland, OH. 

Ar tokiam pakeistam siūlymui 
— įsteigti prof. dr. Rimvydo Šilbajo
rio vardo stipendijų fondą jo atmi
nimui — pritartų laiško autorius A. 
Dundzila ir kiti panašiai manantys? 

Vytautas Kamantas 
Grand Rapids, MI 

„DRAUGAS'' in fo rmuo ja , „DRAUGAS" f o r m u o j a ; 
„DRAUGAS": išeivijos i r Lietuvos j ung t i s ; 
„DRAUGAS" l ietuvybės švyturys i r sargas! 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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SKAUTYBES KELIAS 
SESĖS PADEDA VIENA KITAI 

Š.m. balandžio 8 d. „Nerijos" tunto ir „Juodkrantės" laivo jūrų jaunių 
sesės savo sueigoje įgyvendino du skautiškus įstatus: „Skautė naudinga ir 
padeda artimui", ir „Skautė draugė savo artimui ir sesuo kitai skautei". Kaip 
jos šiuos įstatus įgyvendino? 

Šios sesės, kar tu su savo vadovėmis, paruošė specialią antklodę, dvi 
pagalves ir nupiešė sveikinimus pralinksminti vieną jūrų skautę, kuri serga 
vėžiu ir neseniai buvo užbaigusi chemoterapiją. 

Nors jūrų jaunės šios sesės nepažįsta, žinojo, kad ją reikėjo pralinks
minti, tai ir dovanėles jai paruošė. 

LS Fondas remia 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBES 
FONDĄ 

Skautų/skaučių įstatai 

„Nerijos" tunto ir „Juodkrantės" laivo jūrų jaunių sesės su pačių pagaminta 
antklode sergančiai sesei. 

Skautai ir skautės turi 10 įs
tatų plius geležinį įstatą, kuriuos 
bandome pritaikyti savo kasdieni
niame gyvenime. Per praėjusias sa
vaites išmokome pirmuosius šešis 
įstatus. Kadangi stovyklos jau pra
sideda, šią savaitę užbaigsime visus 
įstatus. 

1. Skautas/skautė tiesus/tiesi ir 
laikosi savo žodžio. 

2. Skautas/skautė ištikima Die
vui ir tėvynei. 

3. Skautas/skautė naudingas/ 
naudinga ir padeda artimui. 

4. Skautas/skautė draugas/drau
gė savo artimui ir brolis/sesuo 
kitam/kitai skautui/skautei. 

5. Skautas/skautė mandagus ir 
skautė kukli. 

6. Skautas/skautė yra gamtos 
draugas/draugė. 

7. Skautas/skautė paklusnus/ 
paklusni savo tėvams ir vyresnie
siems. 

8. Skau tas / skau tė l inksmas/ 
l inksma, susivaldo ir nenustoja vil
ties. 

9. Skautas/skautė taupus/taupi. 
10. Skau tas / skau tė blaivus/ 

blaivi ir skaistus/skaisti savo min
tyse, žodžiuose ir veiksmuose. 

Skautų geležinis įstatas apima 
visus dešimt įstatų: 

„Skautas / skau tė at l ieka visas 
savo pareigas". 

Paukšty tėm ir ūdrytėm tenka 
tik du įstatai , nes jos dar jaunos ir 
visų kitų į s ta tų nesupran ta . 
Paukštyčių ir ūdryčių įstatai yra: 

1. Jaunesnioj i skautė klauso 
vadovės. 

2. Jaunesnioji skautė stengiasi 
būti gera. 

Pakartojom visus įs tatus, nu
važiavę į stovyklą, tuos įstatus tik
r iausiai pakartosi te ir vėl. Smagios 
vasaros visiems stovyklaujantiems. 

Sesė Aušra 

Pietų Afrika 

Vis dažniau tenka spaudoje rasti žinučių, kad 
visi šiandien žemėje gyvenantys žmonės yra 

kilę iš mūsų protėvių, kurie prieš 60,000 metų iš 
pietinės Afrikos pradėjo skirstytis į visus kitus kon
tinentus. Dabar dar perskaičiau, kad yra prade
dama didžiulė 40 mln. dol. „National Geographic" ir 
IBM remiama studija, kurios tikslas bus iš viso 
pasaulio surinkti 100,000 DNA pavyzdžių ir juos 
palyginti su pietinės Afrikos vietinių čiabuvių (San, 
hotentotų arba bušmenų) DNA pavyzdžiais. Iš to 
bus galima spręsti apie bendrus genetinius žmonių 
bruožus ir nustatyti, kaip ir kuriuo būdu įvyko ta, 
prieš 60,000 metų prasidėjusi, žmonių migracija. 

„Jei žmonija tikrai prasidėjo iš Pietų Afrikos, ir 
jei net rimti 'National Geographic' ir kitų remiami 
mokslininkai tai tyrinės, — tarė tuomet man mano 
žmona, — tai reikia ir mums ten nuvykti, susi
pažinti su savo protėviais". O kadangi ten dar 
nesame buvę, tai, ilgai nelaukę, šį pavasarį (o pie
tinėje Afrikoje tai vėlyvas ruduo) ir pasiryžome 
leistis \ tokią kelionę. 

Pasiryžti nėra taip sunku, tik gaila su pinigais 
skirtis, juk tokia tolima kelionė brangiai kainuos. 
Pradėjau abejoti, ir dar labiau, kai sužinojau, jog 
keliaujant į Pietų Afriką ir į jos aplinkines džiung
les (nejaugi jas aplenkti?) reikia visokiausių 
skiepų. Pasirodė, kad ne visi gydytojai turi tokių 
skiepų, bet pagaliau suradome, kas sutiko mus 
subadyti nuo polio, geltonojo drugio, tetano, malia
rijos, hepatito A. ir dar kitokių baisybių. Žino
damas, kad Pietų Afrikoje vos ne kas trečias žmo
gus turi HIV, ar serga AIDS, paklausiau apie tai 
dar adatą vis belaikančio gydytojo. Jis pažiūrėjo į 
mane, nusišypsojo ir tarė: „Jūsų amžiuje nesirū
pinčiau". 

Gavę visokių kitų perspėjimų ir Tarptautinės 
sveikatos organizacijos skiepų pažymėjimą bei 
prikimšę pinigines kelionių čekiais ir doleriais, 
kurių vis tiek pritrūko, sėdome į lėktuvą Čikaga — 
Nevv York — Dakar (Senegal) — Johannesburg, 
Pietų Afrika. Prisiminiau, kad, kai kadaise skri
dome iš Čikagos tiesiai į Tokyo, praleistos 14 valan
dų lėktuve buvo tokios nuobodžiai varginančios, o 
čia net 21 valanda vien ore, o kur dar persėdimai ir 
laukimai oro uostuose! Be to, Nevv York dar reikėjo 
paprastu autobusu persikelti iš LaGuardia į J F K 
oro uostą. Bet skridimas South African Ainvays, tai 
ne United Airlines, kur reikia, kad badu nenumir
tum, vos ne savo pačių sumuštinius į lėktuvą įsi
nešti. Čia mus skaniai pavalgydino, ir net kelis 
kartus. Siūle ir vyno, ir net kokteilių, ir niekas 

ŽMONES IR ZVERYS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr. 1 

pinigų už tai nereikalavo. Tik gulbės pieno nebuvo. 
Nors jau daug metų keliaujame, ir kiekvieną 

kartą susipažįstame su vis kitais keleiviais, iki šiol 
dar niekada nepasitaikė, kad tuos pačius keleivius 
vėl sutiktume dar kitoje kelionėje. Čia išėjo kitaip. 
Dar JFK oro uoste, įduodant bagažą, mane užkal
bino viena moteris, sakydama: „Don't I know you?" 
Pasirodė, kad tai buvo viena iš bendrakeleivių, kuri 
mane prisiminė iš mūsų bendros pereitų metų ke
lionės po Rusiją. Susipažinus su visa grupe, paaiš
kėjo, kad mūsų 33 keleivių būrelyje buvo net šeši, 
kurie kartu buvom važinėje po Rusiją. 

Mūsų pagrindinis kelionės tikslas buvo susi
pažinti su Pietų Afrikos valstybe, kuri ilgus metus 
buvo Anglijos kolonija, o dabar yra visiškai nuo 
Anglijos nepriklausanti valstybė. Knietėjo ir kiek 
įmanoma patirti Pietų Afrikos įvairių rasių žmonių 
gyvenimą bei pamatyti seniai nematytus Afrikos 
kontinento žvėris. Todėl gal būtų tikslu, ir turbūt 
per daug nenusikalsiu, jei šį pasakojimą pavadin
siu kun. Ylos knygos vardu „Žmonės ir žvėrys". 
Sutinku, Ylos aprašyti žmonės ir žvėrys buvo ne 
tokie, kokius mes matysime, bet vis tiek — žmonės 
ir žvėrys. Taip toli nusidanginus, planavome apsi
lankyti ir kai kuriose Pietų Afrikos kaimyninėse 
valstybėse. Juk dar nėra matyti garsieji Victoria 
kriokliai Zimbabvve valstybėje, Chobe valstybinis 
laukinių žvėrių parkas, laivu ekskursija egzotiška 
Zambezi upe Botswanoje ir žymaus 19-o amžiaus 
Afrikos keliautojo Livingstone muziejus Zambijoje. 

Jau Pietų Afrikoje 

Nusileidome lietuje mirkstančiame Johannes
burg. kurį vietiniai mėgsta trumpai vadinti 

Jo'burg, milžino miesto oro uoste, siaučiant ne
mažai lietaus audrai. Čia mus pasitiko mūsų gidas 
Anton Swart. linksmas jaunas baltas afrikietis, 
save prisistatęs kaip .Afrikaner". Tuojau pasigyrė 
mokantis net dvylika kalbų: anglų, amerikiečių, 
valų, škotų, kanadiečių, australų, olandų, vokiečių, 
austrų, Afrikaans ir net Nguni genties tarmę. Kai 
pasirodė, kad tai tik vienuolika kalbų, jis dar 
pridėjo ir gestų 'kurčnebyliams) kalbą. Po to rimtai 
paaiškino, jog kai kurios afrikiečių gentys ir dar 

šiandien susikalba tik pirštų pagalba, ar net liežu
viu taukšėdami į gomurį. 

Šiek t iek ap ie pačią P i e t ų Afriką 

Tai ploto atžvilgiu viena iš didesniųjų pasaulio 
valstybių, beveik du kar tus didesnė už mūsų 

Amerikos didžiąją prezidento Bush valstiją — 
Texas. Gyventojų atžvilgiu Pietų Afriką su savo 
130 mln. gyventojų gerokai pralenkia gausiausia 
žmonėmis Afrikos valstybė Nigerija. Tačiau ir 
Pietų Afrikoje gyvena 47 mln. gyventojų, iš kurių 
net 37 mln. y ra įvairių genčių (Zulu, Xhosa, 
Ndebele, Swazi ir kitų) Afrikos kraujo, 4,4 mln. bal
tos rasės, 4,1 mln. maišyto kraujo (colored) ir apie 
milijonas kilusių iš Azijos, daugiausia — Indijos. 
Du trečdaliai visų gyventojų laikosi krikščionių 
tikybos, daugiausia — protestantų. 

Dvi vyraujančios oficialios krašto kalbos yra 
anglų ir Afrikaans. Pirmieji europiečiai, kurie Čia 
pradėjo mas iška i kur t is , buvo olandai, ir jų 
palikuonys dabar yra vadinami Afrikaners, o jų 
kalba — Afrikaans, kuri jau nuo 17—o amžiaus 
pradėjo po t ruput į skirtis nuo olandų kalbos. 
Vienas skir tumas yra tai, kad į olandų kalbą buvo 
priimta daug anglų, vokiečių, prancūzų ir vietinių 
etninių genčių žodžių, o kitas — Afrikaans turi 
suprastintą gramatiką ir raidžiavimą. Pradžioje ji 
buvo tik šnekamoji kalba, nuo 1875 m. atsirado ir 
Afrikaans li teratūra, o mokyklose ją pradėta mo
kyti tik nuo 1914 m. Buvo priimta kaip antroji ofi
ciali krašto kalba tik 1925 m. 

Mūsų gidas Anton augdamas namuose kalbėjo 
tik Afrikaans, taip mokėsi mokykloje, ir tik vėliau 
išmoko angliškai. Jis save vadina „Afrikaner", ne 
anglosaksų kilmės, bet savo protėvius labiau sutap-
dina su vadinamaisiais „boers" arba „trekboers", ką 
aš išversčiau į „keliaujančius ūkininkus". Stebė
damas, kad mūsų juodas autobuso vairuotojas ne
girdėtų, jis mus tuoj supažindino ir su „negražiais" 
ar pašiepiančiais Afrikaans žodžiais, kaip kaffir 
(negras), koellie (indas), bushie (colored). 

Pirmieji olandų kolonistai save vadindavo 
„burghers", kas olandiškai reikštų piliečiai. 19-ame 
amžiuje prigijo vardas ,.boer';, kas reiškia ūkininką. 
Vėliau jie save pradėjo vadinti Afrikaners, kas 
reiškia baltos rasės afrikietį. Juoduosius jie oficia
liai vadindavo Bantu, arba Kaffir. Pastarasis buvo 
pažeminantis vardas, turįs panašumo į Amerikoje 
kadaise naudotą „Negro", ar dar blogiau. „N" žodį. 
Šiandien tie vardai beveik išnyko, išskyrus baltųjų 
vardą — Afrikaner, kuris ir dabar plačiai vartoja
mas. Bus daugiau. 



6 DRAUGAS, 2006 m. liepos 19 d., trečiadienis 

Apie Kazachstaną — tėvo ir 
dukros fo togra f i jos 

Prisiekė naujoji centro-kairės Vyriausybė 

„Fotopasakojimas apie Kazachstaną". Lietuvos fotomenininkų sąjungos — Eltos nuotr 

Vilnius, liepos 18 d. (ELTA) — 
Didžiausios Vidurio Azijos šalies — 
Kazachstano gyvenimas atsispindi ži
nomų šios šalies fotomenininkų dar
buose. Vilniaus fotografijos galerijoje 
trečiadienj atidaryta Almatoje gyve
nančių fotografų Valerij Korenčiuk ir 
jo dukros Olga Korenčiuk kūrybos 
paroda „Fotopasakojimas apie Ka
zachstaną". 

Eurazijos kontinento centre 
esantis Kazachstanas pagal teritori
jos dydį yra devinta valstybė pasauly
je, turinti vos 16.5 mln. gyventojų. 
Didinga šalies gamta — nuo apsnigtų 
kalnų iki stepių, dykumų ir žaliuo
jančių miestų. 1990 metais buvusi 
SSRS respublika Kazachstanas tapo 
nepriklausoma valstybe, o sostinė 
1996 metais iš Almatos perkelta j As-
taną. 

Vienas labiausiai tituluotų Ka
zachstano fotomenininkų V. Koren
čiuk 1963 m. baigė Sankt Peterburgo 
(tuometinio Leningrado) laivų staty

bos institutą ir pasinėrė į humanita
rinius mokslus. 1972 m. neakivaiz
džiai baigė Valstybinį kinematografi
jos institutą ir įgijo kino scenaristo 
specialybę. 1970 m. pelnė respubliki
nę premiją už scenarijų trumpo met-
ražo filmui „Pakeleiviai". 1965 m. ta
po Almatos fotoklubo „Medeo" nariu, 
daug metų jam vadovavo. Nuo 1967 
m. V Korenčiuk fotografijos darbai 
pristatyti 635 tarptautinėse parodose 
ir konkursuose 47 šalyse, penkiuose 
kontinentuose. 

V Korenčiuk dukra Olga gimė 
1974 m. Almatoje. Baigė technikumą, 
įgydama televizijos ir radijo ryšių 
perdavimo specialybę. Dirbo videoin-
žiniere, bendradarbiavimo su dauge
liu laikraščių ir žurnalų. Rimtai foto
grafija pradėjo užsiiminėti 1998 m., 
tuo pačiu metu pradėjo dalyvauti pa
rodose. O. Korenčiuk darbai ekspo
nuoti 85 tarptautiniuose foto salo
nuose, taip pat saugomi Ispanijos 
miesto Reus foto muziejuje. 

Ž. Padaiga nepamiršo giminaičių 
Vilnius, liepos 18 d. (BNS) — 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos 
ministro pareigas Žilvinas Padaiga 
labai gerbia ir myli savo giminaičius. 
Kai prieš kiek laiko Darbo partijai at
stovaujantis politikas autoavarijoje 
sudaužė uošvio automobilį, šis sulau
kė ne tik nuoširdžių žento atsiprašy
mo žodžių, bet ir piniginės kompen
sacijos, rašo „Lietuvos rytas". 

Keletą tūkstančių litų tuomet Z. 
Padaigai atseikėjo Viktoras Uspaski-
chas. 

Pasisekė ir Vilniaus gimdymo na
mų archyvo darbuotojai Ritai Bud
rienei, kuri yra Z. Padaigos dėdienė. 
Pusę etato šioje sostinės ligoninėje 

turinčiai pensininkei neseniai buvo 
suteiktas nusipelniusio Lietuvos svei
katos apsaugos darbuotojo vardas, 
taip pat įteiktas garbės ženklas. 

R. Budrienė - viena iš penkioli
kos apdovanotų šalies medikų. 

R. Budrienės apdovanojimas bu
vo staigmena Vilniaus gimdymo na
mų administracijai, kuri apie tai nie
ko nežinojo, rašo „Lietuvos rytas". 

„Retas atvejis, kad būtų apdova
nota archyvo darbuotoja, atsakinga 
už dokumentus. Niekas neklausė 
mūsų nuomonės. Apie R. Budrienės 
apdovanojimą sužinojome iš žiniask-
laidos", - sakė ligoninės direktorius 
Rimantas Kvilius. 

* Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės kandidatas Simonas 
Serapinas bent savaitei turės pa
miršti kamuolį. Su Salonikų „Aris" 
(Graikija) ekipa sutartį pasirašęs gy
nėjas per sekmadienį Joniškyje su
rengtą krepšinio šventę pasitempė 
dešinę čiurną. 24 metų krepšininko 
koja iškart ištino, tačiau jau pirma
dienį S. Serapinas jautėsi geriau. 

* 26 metų 203 cm ūgio Lietu
vos rinktinės puolėjas Darius 
Songaila pasirašė penkerių metų 
kontraktą su NBA Washington 
„Wizards" komanda. Per penkerius 
metus Washington, DC, sportininkas 
uždirbs 23 milijonus dolerių. D. Son
gaila NBA debiutavo 2003 metais 

Sacramento „Kings" komandoje, o 
praėjusiame sezone vilkėjo Chicago 
„Bulis" komandos marškinėlius ir 
per 62 rungtynes vidutiniškai pelnė 
po 9.2 taško bei atkovojo po 4 kamuo
lius. 

* Prancūzijos „AG2R-Prevo-
yance" dviračių grupės spaudos 
tarnyba pranešė, kad lietuvis To
mas Vaitkus kitą sezoną mins peda
lus vienoje pajėgiausių pasaulyje 
„Discovery Channel" (JAV) koman
doje. 2002 metų pasaulio plento jau
nimo varžybų čempionas 24-erių me
tų T. Vaitkus įspūdingiausią pergalę 
iškovojo šių metų gegužės 15 dieną, 
laimėjęs vienų prestižiškiausių „Giro 
d'Italia" lenktynių devintąjį etapą. 

Atkelta iš 1 psl. 
Socialdemokrato G. Kirkilo vado

vaujamoje koalicinėje centro—kairės 
mažumos Vyriausybėje socialdemok
ratai turi premjero ir 6 ministrų pos
tus, valstiečiai liaudininkai — 3, libe-
ralcentristai — 2, „pilietininkai" — 2 
ministro portfelius. 

Naujojoje Vyriausybėje socialde
mokratai vadovaus Finansų ministe
rijai — iki šiol laikinai jai vadovavęs 
finansų ministras Zigmantas Bal
čytis, Susisiekimo — parlamentaras 
Algirdas Butkevičius, Krašto apsau
gos — ligšiolinis Seime socialdemok
ratų frakcijos seniūnas Juozas Ole
kas, Aplinkos — laikinai šias pa
reigas užėmęs Arūnas Kundrotas, 
Švietimo ir mokslo — parlamentarė 
Roma Žakaitienė, Socialinės apsau
gos ir darbo — iki šiol jai vadovavusi 
Vilija Blinkevičiūtė. 

Liberalų ir centro sąjunga va
dovaus 2 ministerijoms: vidaus rei
kalų ministro postą užėmė parlamen
taras Raimondas Šukys, kultūros mi
nistro — praėjusios kadencijos Seimo 
narys Jonas Jučas. 

Valstiečiams liaudininkams nau
jojoje Vyriausybėje teko 3 ministrų 
portfeliai — žemės ūkio ministre lie
ka valstiečių liaudininkų vadovė Ka-
zimira Prunskienė, naujuoju ūkio mi
nistru tapo ligšiolinis Seimo Ekono
mikos komiteto pirmininkas Vytas 
Navickas, užsienio reikalų ministru 
— buvęs ambasadorius Baltarusijoje 
Petras Vaitiekūnas. 

„Pilietininkams" atitenka 2 mi
nistrų postai — sveikatos apsaugos 
ministro postą užėmė parlamentaras 
Rimvydas Turčinskas, teisingumo 
ministro — parlamentaras, dabarti
nis Seimo antikorupcijos komisijos 
pirmininkas Petras Baguška. 

G. Kirkilo vadovaujamos Vyriau
sybės programa patvirtinta 59 parla
mentarams balsavus už, 49 prieš ir 2 
susilaikius. Už Vyriausybės progra
mą balsavo ne tik valdantieji, bet ir 
keletas prieš ją pasisakiusų parla
mentinių frakcijų atstovų. 

Nors opozicinės frakcijos aršiai 
kritikavo naujosios Vyriausybės pro
gramą, ją vertindami kaip „stagnaci-
nę perrašytą" praėjusios Vyriausybės 
programą, konservatoriai netrukdė 
patvirtinti programos, didžiajai daliai 
frakcijos nedalyvaujant balsavime, 
keliems atstovams — paremiant. 

G. Kirkilo vadovaujama Vyriau
sybė, pasivadinusi „pasitikėjimo Vy
riausybe", savoje programoje kaip di
džiausias šio meto problemas įvardija 
socialinę atskirtį ir iš to kylantį nepa
sitikėjimą valstybės politine sistema, 
netolygų sveikatos paslaugų prieina
mumą, nepakankamai efektyvią kovą 
su korupcija, blogėjančią demogra
finę Lietuvos padėtį, per lėtą šalies 
mokslo ir technologijų plėtros pažan
gą įgyvendinant Lisabonos strategi
jos tikslus. 

2004 metų gruodį tvirtinant tuo
metinę 13-ąją Vyriausybės programą, 
už Algirdo Brazausko keturių partijų 
centro—kairės kabineto programą 
balsavo 68 parlamentarai, 44 — prieš 
ir 3 susilaikė. 

Iš viso Seime yra 141 narys. Vy
riausybės programai patvirtinti rei
kia paprastos balsų daugumos. 

Tačiau premjero Gedimino Kir
kilo vadovaujama mažumos Vyriau
sybė turės darbais įrodyti, ar pelnytai 
yra pasivadinusi „pasitikėjimo Vy
riausybe". Tai po naujos centro kai
rės Vyriausybės narių priesaikų Sei
me sakė prezidentas Valdas Adam
kus. 

„Visų pirma aš manau, kad tai 
yra sveikintinas žingsnis, kadangi už
baigtas laikinumo periodas, kuris 
valstybei nepasitarnautų, jei būtų už
sitęsęs ilgiau. Girdėjau vieną pasisa
kymą, kad ši Vyriausybė lyg tai yra 
pasitikėjimo išbandymo Vyriausybė. 
Aš manau, kad ji savo darbais turės 
įrodyti, kad tą pasitikėjimą užsitar
navo visų Lietuvos žmonių", — sakė 
V Adamkus. 

Šalies vadovas čia pat vylėsi, jog 
valstybės interesų suvokimas lems 
stabilų Vyriausybės darbą. 

„Man atrodo, kad valstybės in
teresas — tai, kad Lietuvos valstybė 
turėtų stabilią Vyriausybę tarptauti
niu požiūriu, o Lietuvos žmonių gero
vei čia yra beveik neišvengiama būti
nybė. Arba mes tarnaujame Lietuvos 
žmonėms, arba mes žaidžiame politi
nius žaidimus", — kalbėjo V Adam
kus. 

Prezidentas taip pat patvirtino 
jau gavęs Specialiųjų tyrimų tarny
bos pažymas dėl ministrų kabineto 
narių. 

Jose, anot V Adamkaus, jokių 
duomenų, galinčių sukelti abejones 
dėl ministrų reputacijos — nėra. 

E. Bagdonas ambasadoriumi nebus 
Vilnius, liepos 18 d. (BNS) — 

Buvęs prezidento Valdo Adamkaus 
patarėjas Edminas Bagdonas pareiš
kė, kad nepaisant jam deklaruotos 
valstybės vadovų paramos, jis nepre
tenduoja vykti ambasadoriumi į Lie
tuvos diplomatines atstovybes už
sienyje. 

Šį pareiškimą Užsienio reikalų 
ministerijos Rytų Europos ir Viduri
nės Azijos departamente ambasado
riumi ypatingiesiems pavedimams 
dirbantis E. Bagdonas padarė, atsi
žvelgdamas į viešas diskusijas apie jo 
„tariama vykimą dirbti ambasadoriu
mi JAV". 

Neoficialiais duomenimis, Seimo 
Užsienio reikalų komitetui buvo pa
teikta svarstyti E. Bagdono kandida
tūra į ambasadoriaus JAV postą. E. 
Bagdono kandidatūros Seimo komi
tetas iki šiol nesvarstė. 

Paprastai ambasadorių pavardės 
skelbiamos po to, kai yra gaunamas 
sutikimas valstybės, į kurią diploma
tas yra skiriamas. To procedūra pra
dedama po to, kai ambasadorių kan

didatūroms pritaria Seimo Užsienio 
reikalų komitetas. 

„Dėkoju prezidentui, premjerui 
ir užsienio reikalų ministrui už para
mą ir supratimą", — rašoma E. Bag
dono pareiškime. 

Pirmadienį prezidentas V Adam
kus per savo atstovę spaudai pareiš
kė, jog „nekelia abejonių, kad E. Bag
donas, dirbdamas diplomatinėje tar
nyboje, gali tinkamai atstovauti Lie
tuvai". 

„Per savo ilgametę diplomato 
karjerą E. Bagdonas pasirodė esąs 
aktyvus ir profesionalus mūsų valsty
bės atstovas", — prezidento žodžius 
citavo atstovė spaudai, tačiau ji neko
mentavo, ar iš tiesų busęs patarėjas 
bus skiriamas ambasadoriumi JAV 

Iš prezidento patarėjo pareigų E. 
Bagdonas ir kitas prezidento patarė
jas Rytis Muraška pasitraukė kilus 
įtarimams, ar jie, įsigydami Turniš
kių rajone, nepažeidė tarnybinės eti
kos. Vyriausioji tarnybinės etikos ko
misija konstatavo, kad E. Bagdonas, 
tarnybinės etikos nepažeidė. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Viso pasaulio akys nukrypo į Libaną 
i 

Užsieniečiai bėga iš Libano sostinės Beiruto. AP nuotr. 

Briuselis, liepos 18 d. („Reu-
ters'VBNS) — Krizei Artimuosiuose 
Rytuose gilėjant, viso pasaulio akys 
nukrypo į Libaną. Pasiūlymus kon
fliktui išspręsti teikia ir Jungtinės 
Tautos (JT), ir Europos Sąjunga 
(ES), ir JAV, ir Rusija. 

Siūlo įvesti tarptautines 
pajėgas 

JT generalinis sekretorius Kofi 
Annan paragino suformuoti dides
nes, geriau ginkluotas ir energinges
nes tarptautines pajėgas Pietų Li
banui stabilizuoti ir tam, kad Libano 
vyriausybė turėtų laiko nuginkluoti 
„Hezbollah" partizanus. 

Nekreipdamas dėmesio į JAV ir 
Izraelio prieštaravimus, K. Annan 
išreiškė vilt}, kad Europos šalys skirs 
karių siūlomoms pajėgoms, kurios 
steigiamos siekiant nutraukti karo 
veiksmus tarp Izraelio ir „Hezbol
lah" ir užkirsti kelią didesnio masto 
konfliktui Artimuosiuose Rytuose. 

Izraelis jau septintą dieną bom
barduoja Libaną — tokių veiksmų 
buvo imtasi reaguojant į dviejų karei
vių pagrobimą ir Siaurės Izraelio ap
šaudymą raketomis. 

Po susitikimo su Europos Komi
sijos pirmininku Jose Manuel Barro-
so JT generalinis sekretorius žurna
listams sakė, kad siūlomos steigti JT 
pajėgos turėtų veikti efektyviau nei 
dabartinės JT laikinosios pajėgos Li
bane (UNIFIL), kurios nesugebėjo iš
saugoti taikos prie Izraelio ir Libano 
sienos. 

. ,,Kaip įsivaizduoju, tos pajėgos 
bus didesnės, daug didesnės už 2,000 
vyrų pajėgas, kurias ten esame dislo
kavę, — sakė K. Annan. — Tikėčiausi 
pajėgų, kurios veiktų pagal pakeistą, 
kitokią veikimo koncepciją ir su ki
tokiais pajėgumais. Tikėčiausi Euro
pos šalių ir kitų regionų šalių įnašų". 

Tiek J. M. Barroso, tiek Europos 
Sąjungos užsienio politikos vadovas 
Javier Solana sakė remiantys šią 
idėją, ir kai kurios sąjungos šalys yra 
pasirengusios prisidėti. 

Jungtinės Valstijos ir Izraelis su
abejojo šia idėja. Washington klausė, 
kaip tokios pajėgos sutrukdytų „Hez
bollah" partizanams puldinėti Izrae
lį, o Izraelio pareigūnai sakė, kad tai 
daroma per anksti. 

K. Annan sakė, kad pasiūlymų 
paketą JT Saugumo Tarybai pateiks 
iškart po to, kai šiuo metu Izraelyje 
esanti faktų nustatymo misija 
pateiks savo išvadas, tikriausiai — 
grįžusi į Libaną ir aplankiusi Siriją. 

Atsakydamas į klausimus jis 
užsiminė, kad galiausiai Libano vy
riausybei, o ne siūlomoms pajėgoms 
teks nuginkluoti „Hezbollah", kaip 
numatoma ankstesnėje JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijoje. 

Stabilizavimo pajėgos „duotų 
Libano vyriausybei laiko organizuo
tis ir pasirengti galiausiai išplėsti 
savo valdžią visoje teritorijoje, įskai
tant Libano pietus, o tada taip pat 
duotų jai laiko išnagrinėti šios suka
rintos grupuotės nuginklavimo 
klausimą", — sakė K. Annan. 

Rusija antradienį į Artimuosius 
Rytus pasiuntė užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoją Aleksandr Salta-
nov, kuris ragins konflikto šalis nu
traukti smurtą Libano bei palesti
niečių teritorijose. 

Rusijos užsienio reikalų ministe
rijos pareiškime sakoma, kad A. Sal-
tanov taip pat prašys pritarti siūlo
mam Jungtinių Tautų pajėgų įvedi
mui į Pietų Libaną. 

„Jo susitikimo su šalių vadovais 
metu bus stengiamasi ieškoti būdų, 
kaip kuo greičiau nutraukti šį kraujo 
praliejimą ir smurtą", — sakoma pra
nešime. 

Užsieniečiai bėga iš šalies 

Tūkstančiai užsieniečių bėga iš 
Libano, sausumos keliais važiuodami 
į Siriją, arba laukdami vietų JAV ir 
Europos šalių laivuose. 

Sirijos pareigūnai nurodė, kad po 
to, kai buvo susprogdintas ir uždary
tas Beiruto oro uostas, iš Libano į Si
riją perėjo daugiau kaip 100,000 žmo
nių. 

Italijos karinio jūrų laivyno lai
vas, iš Libano paėmęs 366 euro
piečius, buvo pirmasis, pasiekęs Vi
duržemio jūros Kipro salą, esančią už 
85 km į vakarus. 

Europiečiams Beirute renkantis 
prie savo šalių ambasadų, Europos 
Sąjunga (ES) paragino Izraelį užtik
rinti dešimčių tūkstančių ES piliečių 
saugumą Libane. 

Prancūzija į Beirutą pasiuntė 
keltą paimti kelis šimtus Prancūzijos 
piliečių, kurie bus nuplukdyti į Kip
rą. Keltas, lydimas prancūzų frega
tos, šią savaitę į Beirutą turėtų 
plaukti mažiausiai tris kartus. 

Libane, kuris anksčiau pagal 
mandatą priklausė Prancūzijai, gyve
na 17,000 prancūzų. Šalyje taip pat 
vieši iki 5,000 prancūzų turistų. 
Prancūzija taip pat pasiuntė apie 800 
karių padėti evakuoti žmones ir 
atsarga: ii^okav T sraigtasparnius 

EUROPA 

LONDONAS 
„Hezbollah" nuo praėjusią savai

tę sukelto konflikto pradžios iš Pietų 
Libano į Izraelį paleido 1,500 raketų, 

; antradienį per Didžiosios Britanijos 
'' televiziją pranešė Izraelio ministro 
i pirmininko pavaduotojas Shimon Pe

rės. „Turime sustabdyti raketų ata-
: kas virš mūsų galvų, mūsų kaimų ir 

miestų", — per televiziją sakė Sh. Pe-
• res. „Mėginame kontroliuoti Libano 
' kelius, nes visas 12,000 raketų jie at-
į sivežė iš Irano ir Sirijos", — teigė jis. 

Politikos veteranas taip pat sakė, kad 
Izraelis neketina į Libaną siųsti sau
sumos karių, kaip darė kelis kartus 
per pastaruosius tris dešimtmečius. 

VARŠUVA 
Lenkijos premjeras Jaroslaw Ka-

czynski buvusį ministrą pirmininką 
Kazimierz Marcinkievvicz paskyrė 
laikinai eiti Varšuvos mero pareigas. 
Premjeras pabrėžė, jog K. Marcinkie-

; wicz turi dideles galimybes per ru
denį įvyksiančius savivaldybių rin-

; kimus tapti Lenkijos sostinės meru. 
į J. Kaczynski sakė, jog „Varšuvai dar 

daug ko trūksta, kad ji taptų didele 
; europietiška sostine", tačiau pažy

mėjo, jog „tai miestas su didele ateiti
mi". Varšuvos mero pareigas K. Mar-
cinkievvicz pradės eiti liepos 20 dieną. 

KIJEVAS 
Ukrainos parlamentas įteisino 

naujosios Regionų partijos, komunis
tų ir socialistų koalicijos sukūrimą, 
taip patenkindamas reglamento nor
mą ir pašalindamas kliūtį, truk
džiusią formuoti naują vyriausybę. 
Aukščiausiosios Rados pirmininkas 
Oleksandr Moroz antrą kartą paskel
bė apie vadinamosios antikrizinės 
koalicijos sukūrimą ir apie „oranži
nės" koalicijos veiklos pabaigą. 
Dabar prezidentas Viktor Juščenko 
teisiškai gali pateikti parlamentui sa
vo buvusio varžovo Viktor Janukovič 
kandidatūrą į ministrus pirminin
kus. 

MINSKAS 
Baltarusijos teismas opozicijos 

veteranui paskyrė 10 dienų kalėjimo 
už „įžeidžiamus žodžius", pasakytus 
milicijos pareigūnams per uždraustą 
demonstraciją, surengtą tuo metu, 
kai vyko Didžiojo aštuoneto (G—8) 
valstybių viršūnių susitikimas. Tai 
jau antras kartas šiais metais, kai 
Anatolij Lebedka Baltarusijoje, kurią 
Vakarai kritikuoja dėl pagrindinių 
teisių varžymo, sulaukia teismo 
nuosprendžio. Be to, jis du kartus ka
lėjo už dalyvavimą mitinguose, kurie 
buvo uždrausti pagal griežtus, susi
būrimus draudžiančius įstatymus. 

MEKSIKA 

MEKSIKAS 
Panamos prezidentas Martin 

Torrijos pasirašė įstatymo projektą 
dėl Panamos kanalo — trumpiausio 
Atlanto ir Ramųjį vandenyną jun
giančio laivybos kelio — plėtros. 
Projekte taip pat numatoma surengti 
referendumą, kad savo nuomonę dėl 
šio vyriausybės sprendimo galėtų pa
reikšti visi šalies rinkėjai. Pagal 
parengtą planą, kanalo plėtimo dar
bai bus pradėti 2007 metais ir už
baigti 2014-aisiais. 80 kilometrų ilgio 
vandens kelias bus praplėstas sta
tant trečią šliuzų sistemą, kuriai 
įrengti prireiks 5.25 mlrd. JAV dole
rių. Naujoji sistema gerokai padidins 
kanalo, kurį JAV pastatė 1914 metais 
ir perdavė Panamai 1999 metų gruo
džio 31 dieną, pralaidumą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad pareiškė, kad jo šalis turi 
teisę gamintis atominį kurą ir prieš 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
susirinkimą neparodė jokių ženklų, 
kad Tehran galėtų padaryti kokių 
nors nuolaidų. Diplomatai nurodė, 
kad Saugumo Taryba šią savaitę su
sirinks parengti rezoliucijos, kurioje 
bus reikalaujama, kad Iranas nu
trauktų branduolinę veiklą. 

BAGHDAD 
Irake antradienį sraigtasparniui, 

kuriuo skrido lenkų žurnalistai, pa
tyrus avariją, nesunkiai buvo sužeisti 
keli žmonės. Kaip pranešė Lenkijos 
kariuomenės atstovas, nedideles 
traumas patyrė keturi sraigtasparnio 
įgulos nariai ir trys žurnalistai. 
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MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

CEPELINAI 

Suprantu, kad per tokius karš
čius, kaip šiuo metu besiaučiantys 
visoje Amerikoje, stovėti virtuvėje ir 
gaminti cepelinus — nė į galvą 
daugeliui neateitų. Tačiau gavau net 
tris užklausimus, kaip pagaminti 
lietuviškus cepelinus, todėl, manau, 
verta į klausimus atsakyti ir pateik
ti receptą. Beje, šio recepto aš pati 
neišmėginau — jis iš vieno, gerokai 
anksčiau Lietuvoje išleisto kulinari
jos žurnalo. Galime nesunkiai recep-

* tą pritaikyti ir amerikietiškai virtu
vei (paprastai visi produktų matai 
Lietuvoje yra gramais ir kilogra
mais, o pas mus — uncijomis, sva
rais ir pan.). 

Cepel inų tarkiai 

12-15 žalių bulvių 
4-5 virtos bulvės 
1/2 šaukštelio druskos 
Žaliąsias bulves nuskus t i ir 

sutarkuoti smulkia trintuve. Bulvių 
tarkius išsunkti per marlę (arba 
labai tankų metalinį sietelį), skys
čio neišpilti, bet palaikyti dubenyje, 
kol ant dugno nusistovės krakmolas. 

Virtas (nuluptas) bulves sutrinti 
į košę. Tuomet nupilti nusistovėjusį 
skystį ir ant dubens dugno likusį 
krakmolą sukrėsti į tarkius, sudėti 
bulvių košę ir labai gerai išmaišyti, 
išminkyti. 

Paimti gumuliuką tarkių, išploti 
į paplotėlį, ant jo vidurio uždėti 
įdaro, paplotėlio kraštus suspausti, 
kad įdaras būtų visiškai „paslėptas", 
tuomet rankomis gražiai apipavida
linti kukulį įprastine cepelino forma. 

Paruošti cepelinai (Lietuvoje dar 
vadinami didžkukuliais) dedami į 
verdantį pasūdytą vandenį ir verda
mi 30 min. Patiekiami su spirgučių 
padažu ir rūgščia grietine. 

Įdarai gali būti grybų, kiaulie
nos, kumpio, jautienos arba varškės. 

Varškės įdaras 

1 puod. sausos varškės 
1 kiaušinis 
1 šaukštas minkšto sviesto 
1/2 šaukštelio mėtų arba pet

ražolių 
1/4 šaukštelio druskos 
Varškę gerai ištrinti su sviestu, 

kiaušiniu ir prieskoniais, dėti į bul
vių cepelinams paruoš tus paplo
tėlius. 

Grybų įdaras 

1/2 sv. (8 uncijos) šviežių arba 
konservuotų (nuvarvintų) grybų 

2 nedideli svogūnai 
1/4 sv. rūkytų lašinukų 
2 šaukštai baltos duonos džiū

vėsėlių 
Lašinukus smulkiai supjaustyti 

ir pakepinti su smulkiai sukapotais 
svogūnais, kol lašinukai bus iškepę, 
o svogūnai permatomi. Nuvarvinti 
atsiradusius riebalus. 

Jeigu grybai švieži, juos reikia 
išvirti ir nuvarvinti ; jeigu kon
servuoti — perplauti šaltu vandeniu 
ir nuvarvinti. Grybus sumalti mės
male arba sudėti į ,,food processor" ir 
susmulkinti. Sumaišyti su pakepin
tais lašinukais, svogūnais ir duonos 
džiūvėsėliais. 

Jaut ienos įdaras 

1/2 sv. maltos liesos jautienos 
1/2 puod. virtų ryžių arba baltos, 

sutrupintos duonos, pamirkytos 
piene 

1 šaukštelis susmulkinto mairū
no (marjoram) 

1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 šaukštelio svogūnų miltelių 

(onion powder) 
Visus produktus sudėti į dubenį 

gerai išmaišyti ir dėti į paruoštus 
cepelinų paplotėlius. 

Kiaulienos įdaras 

1/2 sv. liesos, maltos kiaulienos 
1 šaukštas rūgščios grietinės 
2 virtos bulvės 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Bulves gerai sugrūsti, sudėti į 

dubenį su kiauliena, grietine, drus
ka ir pipirais, gerai išmaišyti ir tuo 
mišiniu įdaryti cepelinus. 

SILKĖS 

Na, jeigu jau pradėjome su lietu
viškais cepelinais, tai galime pasiū
lyti ir silkių receptus. Galbūt per 
karščius kaip tik verta valgyti sūro-
kas silkes, tuomet daugiau norė
sime gerti, o juk gydytojai liepia 
vasarą negailėti organizmui skysčių. 

Silkė su pipirais ir 
pomidorais 

5-6 silkių ūlė 
1-2 žalieji pipirai 
1-2 švieži pomidorai 
2-3 šaukštai aliejaus 
1 šaukštelis (ne kupinas) kmynų 
2-3 žali svogūnai su visais 

laiškais 
Pipirus perpjauti išilgai, išimti 

sėklas, sukapoti labai smulkiai (ga
lima pasinaudoti ,,food processor") ir 
sumaišyti su aliejumi. Kmynus pa
laikyti šaltame vandenyje apie 1 
vai., kad truputį išbrinktų, ir su
minkštėtų. Svogūnus su visais laiš
kais supjaustyti nedideliais gaba
liukais. Pomidorus nuplikyti ver
dančiu vandeniu, nulupti ir su
pjaustyti skiltelėmis. 

Silkę supjaustyti kąsneliais ir 
dėti į stiklinį indą sluoksniais, paei
liui su pomidorais. Užpilti alie-
jaus-pipirų mišiniu ir prieš patie
kiant palaikyti šaltai 2-3 vai. 

Silkė su krienais 
ir daržovėmis 

1/2 sv. silkių ūlė 
2 obuoliai 
1 morka 
2 šaukštai sutarkuotų, paruoštų 

krienų 
4 šaukštai rūgščios grietinės 
1 šaukštas citrinos sulčių 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/8 šaukštelio cukraus 
Morką nuskusti, išvirti (galima 

pasinaudoti mikrobange), obuolius 
nulupti ir viską sutarkuoti rupia 
t a rka . J grietinę sudėti krienus, 
pipirus, cukrų, supilti citrinos sultis 
ir gerai išmaišyti. 

Supjaustytas silkes filė padeng
ti obuolių-morkų mišiniu ir apipilti 

paruoštu krienų padažu. Prieš 
patiekiant, bent 2 vai. palaikyti 
šaldytuve. 

Rūkyta žuvimi įdaryti 
pomidorai 

8 pomidorai 
1/2 sv. bet kokios rūkytos žuvies 
1 kiaušinis 
4 šaukštai sviesto 
1 šaukštas aliejaus 
1 nedidelis svogūnas 
1/2 puod. grietinėlės 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio tarkuoto muskato 

riešuto (grated nutmeg) 
Pomidorams nupjauti viršūnė

les, išskobti sėklas, vidų pasūdyti ir 
pabarstyti maltais pipirais. 

Žuvį smulkiai sukapoti, įmušti 
kiaušinį, įberti muskato riešuto mil
telius, sudėti 2 šaukštus sviesto ir 
išskobtą pomidorų minkštimą. Ge
rai išmaišyti. Mišinį padalinti į 8 
dalis ir sudėti į išskobtų pomidorų 
vidų. 

Kepimo formoje įkaitinti po 1 
šaukštą sviesto ir aliejų, sudėti po
midorus, uždengti nupjautomis vir
šūnėlėmis ir kepti 15 min. iki 350° F 
įkaitintoje orkaitėje. 

Svogūną sukapoti, patroškinti 
likusiame 1 šaukšte sviesto, įpilti 
grietinėlę ir truputį pavirti. Įberti 
sukapotus petražolių lapelius ir 
padažą užpilti ant iškepusių pomi
dorų. 

PAPRASTAS BALTAS SURIS 

Ar žinote, kad paprastą, lietu
višką sūrį, čia vadinamą „Farmer's 
cheese", nesunkiai galima pasiga
minti namie? Štai receptas: 

1 galonas pieno (geriausiai tinka 
pienas su visais riebalais, bet galima 
vartoti ir 2 proc. riebumo — liesas 
pienas sūrio gamybai netinka) 

2 kvortos pasukų (buttermilk) 
Pieną supilti į didelį puodą ir, 

nuolat maišant, užvirti. Puodą įsta
tyti į kriauklę, pripiltą šalto vandens 
ir atvėsinti iki kambario tempera
tūros (tai labai svarbu). 

Kai pienas atvės, į jį supilti visas 
pasukas , gerai išmaišyti, puodą 
uždengti ir laikyti šiltai bent 5 vai., 
arba per naktį, kol visiškai surūgs 
(galima valgyti ir kaip rūgpienį). 

Kai pienas bus surūgęs, puodą 
vėl užstatyti ant viryklės ir maišant 
užvirti. Nereikia ilgai virti, nes, vos 
t ik užvirs, atsiskirs išrūgos (jos bus 
gelsvos spalvos), o jose plaukios 
varškės-sūrio gabaliukai. 

Skystį iš puodo reikia supilti į 
sūrmaišį, palaukti kol truputį nu
varvės išrūgos, tuomet sūrmaišį už
rišti ir krauklėje paslėgti tarp dviejų 
didelių lėkščių ar lentelių, ant kurių 
viršaus uždėti kokį sunkų dubenį, ar 
tą patį puodą, kuriame virė pienas, 
žinoma, pripiltą vandens. Paslėgtą 
palaikyti 2-3 vai., po to atsargiai iš
t raukt i iš sūrmaišio, abi sūrio puses 
įtrinti druska ir sūrį visiškai atvė
sinti. Laikyti šaldytuve. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

REIKALINGA LABAI KANTRI MOTERIS, 
galinti padėti pnžiūrėti vaikus (2 m. ir 4 
m.) ir tvarkyti namą. REIKALAVIMAI -
vairuotojo teisės, būtina anglų kalba. 

Darbas Oak Park priemiestyje. 
$12/h., 5 d. per savaitę. 

Tel.:708-254-2428, Simas Varnas 

Darbui reikalingi dažytojai, 
su darbo patirtimi. 

Būtina turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

Esthetician needed for Oak Park 
Spa. Receptionist needed for Oak 

Park, Donners Grove and Batavia. 
Receptionist mušt speak English. 

Call 70S SOS 2696 
Fax70S-233S791 

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

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

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

PARDUODA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

PARDUODAMAS 
3 miegamųjų, 2 vonių namas Chicago 
Ridge miestelyje. Naujas 4 automobilių 

garažas. Kaina $324.900. 
Tel. 630-235-3521 

ĮVAIRUS 

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

* Vyras ieško senelių priežiūros darbo 
arba pakeitimuose. Rekomendacijos, 
vairuotojo teises, susikalba angliškai. 
Tei. 773-254-2516 arba 773-843-8303 

GREIT PARDUODA 
m a First Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

ĮVAIRUS 

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

Skelbimų skyriaus tel. 773 585 9500 
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AR BUS LEISTA PRISIEKTI 
JUOZUI OLEKUI 

Akiu ligų specialistai • Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Kelyje Kaunas - Vilnius, Kauno 
miesto ribose, kelio ruože, pažymė
tame įspėjamaisiais ženklais „Pės
tieji", Juozas Olekas 1999 m. spalio 
28 d., vairuodamas automobilį, neat
sižvelgęs į blogą matomumą, meteo
rologines sąlygas ir viršijęs toje 
vietoje leistiną greitį, mirtinai su
žalojo pėsčiųjų perėjos vietoje dimisi
jos pulkininką leitenantą Stanislovą 
Buzą ir dimisijos majorą Teofilį Ši
monį. Ne nelaimės ištiktiems žmo
nėms padėti gydytojas skubėjo, o sa
vo partijos rinkimų reikalais. Deja, 
byla J. Olekui dėl šio tragiško įvykio 
po ketverių metų vilkinimo, atmetus 
nukentėjusiųjų artimųjų skundą, 
buvo nutraukta. Kad vairuotojas 
šiurkščiai pažeidė eismo taisykles, 
nustatė ekspertai, tačiau teismo 
sprendimą, panašu, lėmė kiti, visuo
menei numanomi dalykai. 

Niekaip nesureagavo Seimas, 
kai jo narys dėl akivaizdžiai ne
drausmingo elgesio kelyje įvykdė dvi 
žmogžudystes. Kadangi Seimo nario 
poelgis su skaudžia pasekme su
laukė rezonanso visuomenėje, Sei
mas neturėjo tenkintis ilgai vilkin
tos bylos keista baigtimi, dar pri
valėjo duoti ir moralinį Seimo nario 

elgesio vertinimą. 
Formuojant naują vyriausybę, 

visuomenė sužinojo, kad K J. Ole
kas siūlomas būti Krašto apsaugos 
ministru! Kad kandidatas, sutik
damas eiti į ministrus, kiaulės akis 
turi, būtų per švelnus tvirtinimas. 
Juk jis, nors ir netyčia, nužudė su 
krašto apsauga susijusius du ka
rininkus. Kaip jis turės jaustis ka
riškių aplinkoje, kaip jausis kariš
kiai, turėdami tokį vadovą? Ir keis
čiausia, kad paskirtasis premjeras J. 
Olekui šį postą pasiūlė, o, išgirdęs 
repliką dėl tokio skyrimo, repliką pa
vadino nekorektiška, nes, girdi, 
kiekvienam gali taip atsitikti. Taigi 
abu labu tokiu. Ir dar kalba apie 
ateities moralią politiką, apie spren
dimų skaidrumą. Liaukitės nepelny
tai tapę išrinktaisiais, mulkinti 
žmones; žmonės praregi, žmonės jau 
mato jūsų tikruosius veidus, po 
kokiomis kaukėmis jūs besislėp
tumėte! 

Ar leis Seimas J. Olekui švent
vagiškai prisiekti, kaip Krašto 
apsaugos ministrui, netrukus pa
matysime. 

Algimantas Zolubas 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

eei8W.ArcherAve.Sts.5r6 
Chteaoo, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvaricys dantis už pneinamą kainą 
Susitarimu kabėti angiškai arte lietuviškai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

VIDAS J. NEMICKAS M.D 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-47 -330C 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
^ERRJ DALIAS PRUNSMS, MC 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-3822 

McHenry: 815-363-3595 
BcG*ova 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Skelbimų skyriaus te l . 1 -773585 9500 

EKSKURSIJA PO MAŽĄJĄ LIETUVĄ 
Praeitais mokslo metais Būd

viečių (Malomožaisko) vidurinės mo
kyklos lietuvių kalbos ir etnokul
tūros fakultatyvo mokiniai, vado
vaujami mokytojos Ksaveros Būtau-
tienės, važiavo į Lietuvą. Šios eks
kursijos tikslas — plačiau susipažin
ti su Mažąja Lietuva, jos istorija, 
kultūra, įžymiais krašto kultūros 
veikėjais. 

Išaušo gražus šeštadienio rytas. 
Anksti tą rytą prie mokyklos skam
bėjo vaikų balsai. Į ekskursiją vyko 
23 mokiniai, du tėvai ir du mokyto
jai. 

Karaliaučiuje yra daug įžymių 
vietų, gausu architektūrinių pamin
klų. Čia viskas tarsi dvelkia senove 
ir primena šlovingą miesto praeitį. 
Štai Brandenburgo vartai, vieneri iš 
šešerių išlikusių vartų, atliekančių 
transporto funkcijas. Toliau — dide
lis žemės pylimas, vadinamas Lietu
vos vardu. Aplink daug skverų, aikš
čių, tiltų, taip pat ir bažnyčių: sta
čiatikių, evangelikų, katalikų. Eks
kursijos dalyviai lankėsi Šv. Alber-
tino katalikų bažnyčioje. 

Kitas aplankytas objektas — 
garsusis Karaliaučiaus universite
tas. Jame mokėsi daug Mažosios 
Lietuvos šviesuolių: Kristijonas 
Donelaitis, Liudvikas Rėza, Ima
nuelis Kantas ir daug kitų. Mokiniai 
aplankė I. Kanto kapą, esantį šalia 
Katedros, klausėsi pasakojimo apie 
įžymaus filosofo darbštumą, gabu
mus ir nuopelnus pasauliui. 

Pasaulinio vandenyno muziejuje 
klausėsi gido pasakojimo, aplankė 
povandeninį laivą, laivą-muziejų 
„Vitiaz" („Karžygys"). 

Gintaro muziejuje, kur sukaup
ta daug eksponatų apie Baltijos jū
ros brangakmenį — gintarą, su
sidomėję apžiūrėjo ekspoziciją, ža
vėjosi įvairiais gintaro dirbiniais. 
Muziejų kasmet aplanko apie 
200,000 lankytojų ne tik iš Kara
liaučiaus krašto, bet ir iš kitų šalių. 

Paskutinis aplankytas objektas 
— vaikų labai mėgiamas Karaliau
čiaus Zoologijos sodas. Ekskursantai 
matė dramblius ir meškas, žirafas ir 
begemotus, juodąsias gulbes ir kitus 
retus paukščius iš viso pasaulio. Po 

Naujosios (Trmi^azevo) vid. mokyklos mokiniai Įsrutyje prie pilies griuvėsių. 

1973 m. rekonstrukcijos Zoologijos 
sodas tapo vienu žymiausių Rytų 
Europoje. Čia kasmet vyksta įvairios 
šventės ir renginiai vaikams. 

Grįžtant namo sustota prie Įsru-
ties (Černiachovsko) pilies, kuri 
dabar yra gyvas Mažosios Lietuvos 
istorijos liudininkas. 

Ekskursijos dalyviai namo grįžo 
pavargę, bet dvasiškai praturtėję, 

daug pamatę ir sužinoję. Mokytoja, 
ekskursijoje dalyvavę moksleiviai, 
mokyklos vadovai už šią įdomią eks
kursiją dėkoja Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai, jos pirmininkui 
Viliui Trumpjonui bei Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamentui prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

E. A. Bukontienė 

T;i7f:% 'Sovetsko.- 1 osios internatines " n o k , k l j , n-o K . n i j ^ps.iarke /-.-
sode Karaliauc-'.jip 

f j . i' 

ienkviečig (Lunino) pagrindinės mokyklos mokiniai Įsrutyje (žirgyne). 

http://eei8W.ArcherAve.Sts.5r6
http://www.iilinoispain.com
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ARTĖJA PLB SEIMAS 
Šių metų rugpjūčio 7-9 dienomis Vilniuje vyks Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės XII seimas. PLB XII seime dalyvaus 165 atstovai iš 36 pa
saulio kraštų: Lietuvių Bendruomenių, Lietuvių Jaunimo Sąjungų pir
mininkai ir rinkti atstovai, PLB valdyba, PLB Garbės teismo ir Kontrolės 
komisijos atstovai. 

PLB XII seimo atidarymo iškilmės prasidės rugpjūčio 7 d., 9 vai. r. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vėliavos pakėlimu Nepriklausomybės 
aikštėje. 9:30 vai. r. prasidės iškilmingas posėdis Lietuvos Respublikos 
Seimo I rūmų plenarinių posėdžių salėje. Posėdžio pabaiga numatoma 10:15 
vai. r. PLB XII Seimo darbo posėdžiai vyks viešbučio „Šarūnas" konferenci
jų salėje. Bus išklausyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmi
ninko Gabrieliaus Žemkalnio, Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos pir
mininkės Dalios Henkės pranešimai, Kontrolės komisijos ataskaitos, disku
tuojamas PLB misijos ir vizijos projektas, svarstomi lituanistinių mokyklų 
užsienyje steigimo ir kiti klausimai. 

Savo trejų metų kadenciją baigia PLB valdyba. Sesijos pabaigoje bus 
renkama nauja valdyba. 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS XII SEIMO 

PROGRAMA 
2006 M. RUGPJŪČIO 7-9 D. 

VIIJVIIUS 

Rugpjūčio 7 d., pirmadienis 

9-9:15 v. r. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vėliavos pakėlimas 
Nepriklausomybės aikštėje. 

9:30-10:15 v.r. — Iškilmingas posėdis Lietuvos Respublikos seimo I 
rūmų plenarinių posėdžių salėje. Invokacija, kraštų delegacijų pristatymas, 
Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas ir Seimo 
atidarymas, sveikinimai. 

10:15-11 v.r. — Pertrauka. Autobusais vykstama į viešbutį „Šarūnas". 
Viešbučio konferencijų salėje vyks PLB XII Seimo posėdžiai. 

11-11:45 v.r. — Registracija. 
11:45 v. r .-12:15 v. p.p. — Darbotvarkės pristatymas ir priėmimas. 

Renkama: PLB seimo prezidiumas, sekretoriatas, balsų skaičiavimo, nomi
nacijų ir rezoliucijų komisijos. 

12:15-1:15 v. p.p. — PLB valdybos pirmininko Gabrieliaus Žemkalnio 
pranešimas, Kontrolės komisijos protokolas, Garbės teismo pranešimas. 
PLJS valdybos pirmininkės Dalios Henke pranešimas. Diskusijos. 

1:15-2:30 v. p.p. — Pietūs. 
2:30-5 v. p.p. — Atstovų pasisakymai, siūlymai, klausimai, diskusijos. 
5-5:30 v. p.p. — Diskusijų išvados, nutarimai. 

Rugpjūčio 8 d., antradienis 

9-9:30 v. r. — Užsienio lietuvių bendruomenių lituanistinių mokyklų 
vadovų ir mokytojų seminaro „Lituanistinis švietimas užsienyje", įvykusio 
Vilniuje 2006 m. gegužės 24—26 d., pranešimas ir išvados. Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen. 

9:30-10:15 v. r. — Lituanistinių mokyklų steigimo ir veiklos patirtis 
Pranešėjai — nominuoti 4 lituanistinių mokyklų mokytojai. Diskusijos. 

10:15-10:45 v. r. — Dr. Eugenijaus Jovaišos DVD „Įdomioji Lietuvos 
istorija" — mokymo priemonės lituanistinėms mokykloms, pristatymas. 

10:45-11 v. r. Pertrauka. 
11-11:30 v. r. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus Antano Petrausko 
pranešimas. 

11:30 v. r.-12 v. p.p — Diskusijos. 
12-12:15 v. p.p. — Lietuvių fondas. Neakivaizdinis Lietuvių fondo 

Tarybos pirmininko Vytauto Kamanto pranešimas. 

Artėjant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimui, verta žvilgtelėti ir prisiminti 
ankstesniuosius mūsų veikėjus, kurie nešė sunkią PLB darbo naštą. PLB valdyba 
1988 metais. I eil. sėdi iš kairės: Irena Lukoševičienė, pirm. dr. Vytautas Bieliaus
kas, Gabija Petrauskienė; II eil.: Horstas Žibąs, Algimantas Gureckas, Vytautas 
Dambrava, Eugenijus Čuplinskas, Algis Juzukonis. 

12:15-1 v. p.p. — Lėšų telkimas bendruomenėje. Pasisako Australijos, 
JAV, Airijos ir Krasnojarsko Lietuvių Bendruomenių atstovai (po 10 min.). 

1-2:30 v. p.p. — Pietūs. 
2:30-2:45 v. p.p. — Sielovada — prelatas Edmundas Putrimas. 
2:45-3 v. p.p. — Valdovų rūmai. JAV LB Tarybos pirmininkė Regina 

Narušienė. 
3-3:30 v. p.p. „Pasaulio lietuvis". PLB valdybos pirmininkas Gabrielius 

Žemkalnis. 
3:30-4 v. p.p. — Lietuvos TV transliacijų pasauliui galimybės. Arvydas 

Reneckis. 
4-5 v. p.p. PLB misija ir vizija. PLB vicepirmininkė Liuda Rugienienė. 

Rugpjūčio 9 d., trečiadienis 

9-9:30 v. r. — Naujos PLJS valdybos pranešimas. 
9:30-9:45 v. r. — PLB Garbės teismo statuto pakeitimo projektas. Algis 

Rugienius. Pateikimas, svarstymas, balsavimas. 
9:45-10:30 v. r. — Kandidatų į PLB valdybą, Kontrolės komisiją ir 

Garbės teismą pristatymas. 
10:30-11 v.r. — Pertrauka. 
11-11:30 v.r. — Rinkimai. 
11:30 v.r.-12:30 v. p.p. — Nutarimų ir rezoliucijų priėmimas, balsavi

mas. 
12:30-12:45 v. p.p. — Rinkimų rezultatų paskelbimas. 
12:45-1:15 v. p.p. —PLB XII seimo apibendrinimas. Uždarymas. 

PLB XII seimo atidarymas — iškilmingas posėdis — vyks Lietuvos 
Respublikos Seimo I rūmų plenarinių posėdžių salėje. 

PLB XII seimo sesija vyks viešbučio „Šarūnas" konferencijų salėje. 
Adresas: Viešbutis „Šarūnas" 
Raitininkų 4, 09200 Vilnius 
http://www.hotelsarunas.lt/ 

"H B ...il'-Jvha -99 7
 n. y n'Lg -,e'n-as vyko Vilniuje ir Punske 'Lenki joje; Pirmasis 

iš kairės PLB pirm. Vytautas Kamantas II is dešines — dabartinis PLB 
pirmininkas Gabrielius Žemkalnis 

Grupe PLB seimo Halyviu Vilniuje Is kaires Regina \arusiene Terese Gečienė, 
Vytas Vaciūnas Liuda Rugienienė Rimantas Bitenas Algis Rugienus Julius 
Veblaitis, Vaiva Vėbraitė-Gustienė, Algimantas Gečys 

A. Žižiūno nuotr. 

http://www.hotelsarunas.lt/
file:///arusiene
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Brangiam mūsų šeimos draugui, Krikšto tėveliui, 
iškiliajam tenorui 

A t A 
STASIUI BARUI 

mirus, Jo mylimą žmoną ELENĄ, dukreles RITĄ KI
SIELIENĘ ir DAINĄ AUKŠTUOLIENĘ, sesutę SO
FIJĄ, visus gimines bei artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime drauge su Jumis. 

Rimgailė Zotovienė 
Rūta Bronišas 

Andrea Zotovaitė 

SUODŽIŲ KAIMO 
PRAEITIES ATSPINDYS 

GRAŽINA 
ALEKSAITYTĖ-SIMANAITIENĖ 

Šių metų liepą įvyko jau kažke-
linta Suodžių kaimo gyventojų 
sueiga. Okupacijos metais kolek
tyvizacija ir melioracija sunaikino 
kaimo vienkiemius, pasikeitė kaimo 
papročiai ir tradicijos. Kiek akys ma
to, plyti lygūs laukai. Mano tėviškės, 
kur aš gimiau ir augau, jau nebėra, 
neliko nei sodo, nei kūdros, nei pas
tatų. Liko tik širdžiai brangūs 
vaikystės prisiminimai. Augome čia 
keturios seserys ir brolis, o kai iš
tekėjau — mano tėviškėje vasaroda
vo trys sūneliai tol, kol į žmones 
išėjo. Iš Suodžių Lemturis, Darius ir 
Vytenis išsinešė daug šviesių vaikys
tės prisiminimų ir išgyvenimų. Sū
nūs nepatingėjo iš Klaipėdos atvyk
ti, o jaunėlis Vytenis net su atža
lomis — mūsų vaikaičiais Minvydu 
ir Aužgvile. 

Naujųjų amžių istorijos profeso
rius kun. dr. Jonas Totoraitis savo 
veikale „Sūduvos Suvalkijos istorija" 
rašo: „Visoje Naumiesčio parapijoje 
1773 m. pažymėtas yra tik vienas 
dvaras — Didždvaris, 1819 m. šalia 
šio dvaro, vadinamo jau Lesnistva 
(girininkija), atsiranda Sakalupis, 
kuris jau ir seniau turbūt buvo ir 
priklausė prie Virbalio parapijos. 
1855 m. Lesnistvos valsčiuje, t.y. 
Naumiesčio ir Griškabūdžio parapi
jų srityje, šalia Didždvario yra dar 
du dvarai, Meištai ir Būbleliai. 
Meištams priskirti buvo 7 kaimai: 
Bajoraičiai, Detralgiai, Meištai, 
Globeliai, Kubilėliai, Suodžiai, 
Užpjauniai ir Naumiesčio miestas, o 
Būbleliams: Aperubiškiai, Būbleliai, 
Bukšniai, Kasikėnai, Šaukščiai, 
Turčinai, Užsieniai, Zaltynai. 

Kiti Naumiesčio ir Griškabūdžio 
parapijų kaimai priklausė Didždva-
riui, turėjusiam 3,700 margų. Visi 
tie dvarai ir kaimai buvo valdžios 
turtas. Tame pat Lesnistvos kaimų 
sąraše yra paminėta nomenklatūra 
Rūda. Tai yra ne kas kita, kaip tik 
Karčrūdė, kuri tada (1855 m.) ar 
kiek vėliau virto dvaru" (659 psl.). 

Tai anksčiausias Suodžių kaimo 
paminėjimas rašytiniuose šalti
niuose, kurį pavyko surasti, nors 
Suodžių kaimas susikūrė gerokai 
anksčiau. Kaimo senbuvių sueigą 
sumanė surengti Onutė Adomai-
tytė-Jakaitienė, jos brolis Juozas 
Adomaitis ir sesuo Salomėja Ado-
maitytė-Vaičaitienė. Anelės Ma-

tijošaitienės sodyboje pastatytoje 
koplyčioje buvo išklausytos šv. 
Mišios, po kurių netoliese ant vejos 
pulkelis atvykėlių surengė kuklias 
atsineštines vaišes ir pasidalino 
prisiminimais. 

Salomėja Vaičaitienė pakvietė 
apsilankyti Sintautuose tautinio At
gimimo dainiaus poeto Prano Vai
čaičio tėviškėje įrengtame muziejuje, 
kurį ji globoja ir tvarko. Toje sodybo
je yra gimęs jos velionis vyras 
Juozas Vaičaitis, Poeto brolio sūnus, 
sugrįžėlis iš Gulago. Juozas Ado
maitis pateko į okupanto baudėjų 
rankas 1946 m. Salomėja mokytoja
vo mergautine pavarde ir su sūneliu 
Rimantu slapstėsi nuo ištrėmimo, 
keisdama gyvenamąją vietą vos tik 
pajusdavo pavojų. Buvo gerų žmo
nių, kurie pranešdavo apie rengia
mus gyventojų trėmimus. 

Onutę Adomaitytę-Jakaitiėnę 
su vyru ir mažamečiais vaikais 
ištrėmė į Sibirą 1946 m. Velionę 
seserį Petronėlę Adomaitytę-Du-
bickienę išvežė su dviem dukry
tėmis. Petronėlės vyras buvo suim
tas anksčiau ir nukankintas Gulage. 
Išvardytų Adomaičių tėvą Juozą taip 
pat išvežė į atšiaurų svetimą kraštą, 
kur jis sunkaus darbo ir ligų nuka
muotas ten ir mirė. Jo kaulelius 
vaikai parsivežė iš Sibiro prasidėjus 
Atgimimui 1989 m. ir palaidojo 
Sintautų kapinėse. 

Juozas Adomaitis (sūnus) dirbo 
mašinų-traktorių stotyje. Nagingas 
mechanikas buvo. Okupanto karei
viai rusai kartu su stribais užgriuvo 
į darbovietę ir suėmė sąžiningai dir
busį nelaimėlį. Šis parodė baudė
jams savo tepaluotas rankas ir 
paprašė: „Leiskit nors nusiprausti, 
matot, kaip atrodau". Leido. Bet 
mano dėdė ryžtingai apsisprendė 
rizikingam žingsniui. Kieme išpylęs 
dubenį su nešvariu vandeniu, Juo
zas staigiai persiropštė per aukštą 
tvorą ir pasileido bėgti. Kol rusai 
susigriebė, kulkos bėglio jau nepa
sivijo. Ilgai jam teko slapstytis. 

Buvo metas, kai Suodžiuose į 
mūsų tėviškę užsukdavo partizanai 
pavalgyti ir pailsėti. Laimei enka
vedistai neaptikdavo slėptuvių. 
Okupacijos metų prisiminimai slo
gūs. Buvo ir linksmesnių pasako
jimų iš sovietmečio ir dabarties gy
venimo. Čia papasakoti atsitikimai 
— tai tik keli epizodai iš turiningos 
Suodžių kaimo istorijos, kuri, deja, 
dar neparašyta. 

A t A 
BERNARDAS PŪRAS 

Mirė 2006 m. liepos 17 d., sulaukęs 91 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kieliškių kaime, Kaišiadorių rajone. 1949 

m. atvyko į Ameriką ir ilgą laiką gyveno Schererville, IN, 
vėliau persikėlė į Marąuette Parką, Chicago, IL. 

Giliam liūdesyje liko: sesuo Leonora Jočiūnienė ir kiti gi
minės bei artimieji Lietuvoje. 

A.a. Bernardas buvo aktyvus Indianos Lietuvių Bendruo
menės veikėjas. 

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 20 d. nuo 9 v.r. 
iki 10 val.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10 
vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Bernardas 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
wvvw.petkusfuneralriomes.com 

A t A 
ONAI NUTAUTIENEI 

mirus, dukrą ALMĄ ir jos vyrą VALDĄ, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Gražina ir Jonas Talandžiai 

Nuoširdžiai liūdime mirus STASIUI BARA
NAUSKUI BARUI, iškiliam visuomenininkui ir lie
tuviškos kultūros skleidėjui išeivijoje, nenuilstamai 
ilgus metus tarnavusiam Lietuvos labui. 

Šią skaudžios netekties valandą reiškiame gilią 
užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems. 

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone 

PADĖKA 
A t A 

VINCAS VAITKUS 
Gyveno New Buffalo, MI, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 2006 m. gegužės 21 d. ir palaidotas iš St. Mary of the 

Lake katalikų bažnyčios New Buffalo kapinėse. 
Šeimos gili padėka kun. James Morris, aukojusiam gedulo 

Mišias, palydėjusiam į kapus ir už maldas prie kapo. Dėkoju 
vargonininkui ir parapijos choro moterų duetui, mus guodu
siems giesme ir vargonais. 

Gili padėka karsto nešėjams — M. Baukui, M. Dosskey, R. 
Lutkui, H. Mitchell, T. Sebesta ir J. Vidžiūnui. 

Dėkojam visiems, atvykusiems į laidojimo namus atsisvei
kinti su a.a. Vincu, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu, 
gėlėmis, šv. Mišių auka ar pinigine auka. 

Brangiems Operos choro draugams, palydėjusiems a.a. 
Vincą į kapus ir taip jaudinančiai su giesme, su juo atsisvei
kinusiems — mano ir šeimos be galo didelis ačiū. 

Brangiai draugei Kristinai Lutkienei, su parapijos Moterų 
draugija, suruošusiai tokius gausius ir skanius laidotuvių 
priešpiečius, ypatinga padėka. 

Prisiminkite Vincą savo širdyse ir maldose. 

Liūdesy likusieji: žmona Regina, vaikai Vytautas, Ar
vydas ir Milda su šeimomis 

http://wvvw.petkusfuneralriomes.com
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• Sekmadienį, liepos 23 d., 12 v. 
p.p., po lietuviškų šv. Mišių, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje JAV LB Vidurio Vakarų apy
garda ruošia metinį JAV LB Mar-
ąuette Park ir artimųjų apylinkių 
susirinkimą. Dalyvaus naujai išrink
ta apygardos valdyba ir Lietuvos 
Respublikos generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius, vyks nauji 
JAV LB apylinkės valdybos rinki
mai. Kviečiame gausiai dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime. 

• Čikagoje dviejose parapi jų 
bažnyčiose kiekvieną sekmadienį 
yra aukojamos šv. Mišios lietuvių 
kalba. Tai Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapija Brighton Park 
apylinkėje (44 ir California g.) ir Švč. 
M. Marijos Gimimo parapija Mar-
ąuette Park (69 ir Washtenaw). Taip 
pat lietuviškai Mišios aukojamos t. 
jėzuitų koplyčioje, esančioje prie 
Jaunimo centro (56 ir Claremont g.). 
Už Čikagos ribų galima dalyvauti 
lietuvių kalba aukojamose šv. Mi
šiose Šv. Antano parapijoje (9 vai. r.) 
Cicero, IL, ir Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, prie Pasaulio 
lietuvių centro — Lemont, IL. 
Lietuviai katalikai raginami neap
leisti sekmadieninės kataliko parei
gos vien dėl to, kad vasara ir yra 
„kitų pramogų". Taip pat visi, at
vykstantys į bažnyčią, raginami 
tvarkingai apsirengti — Dievo na
mai nėra parkas, miškelis ar pliažas, 
be to, dauguma' šių bažnyčių yra 
vėsinamos, todėl per tą trumpą laiką 
niekas „neiškeps" ir su trupučiu 
daugiau drabužių. 

• Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misija praneša, kad jos raš
tinėje veikia bibliotekėlė, kurioje 
sukaupta nemažai religinio ir kito
kio turinio knygų, išleistų per pas
taruosius 15 metų Lietuvoje. Bib
liotekėlę galima aplankyti sekma
dieniais prieš Mišias ir po jų (Mišios 
aukojamos 9 ir 11 vai. r., 6 vai. p.p.). 

•„Lietuvių pėdsakai Ameriko
je" — JAV LB Kultūros tarybos rū
pesčiu Lietuvoje išleista nauja kny
ga, kurios sutiktuvės vyks Vilniuje, 
Senajame Arsenale, rugpjūčio 8 d. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai galės 
su knyga susipažinti rugsėjo 23 d. 
Knygą spaudai paruošė žurnalistė ir 

mūsų nuolatinė bendradarbė Aud
ronė V. Škiudaitė. 

• L a i m a Apanavičienė, Lore ta 
Venclauskienė, Algimantas Gečys, 
Julija Dantienė — tai JAV LB Kul
tūros tarybos kasmet skiriamų dai
lininko, muzikos, žurnalisto, teat
ralo premijų vertinimo komitetų 
pirmininkai. Premijų mecenatas — 
Lietuvių fondas. Kandidatus premi
joms gali siūlyti kiekvienas JAV 
lietuvis. Platesnė informacija apie 
premijas ir joms siūlytinus kandi
datus periodiškai spausdinama 
„Drauge". Kandidatus galima siūlyti 
iki rugsėjo 1 d. 

•Rugpjūčio 5 d., šeštadienį, Gin
taro vasarvietėje, 15860 Lakeshore 
Rd., Union Pier, MI, nuo 5 v. p.p.—10 
v. v. rengiama Union Pier Lietuvių 
drau-gijos gegužinė. Visi maloniai 
kviečiami atvykti ir pabendrauti 
gražioje Gintaro pakrantėje. Bus ga
lima pasivaišinti, veiks baras, loteri
ja. Prizus loterijai galima paaukoti 
Gintaro vasarvietėje arba Mildos 
parduotuvėje iki liepos 30 d. Prista
čiusiems pyragą arba pyragaičių — 
pirmas gėrimas nemokamas! 

•Atveskite savo vaikučius į Pi
pirų ratelį. Užsiėmimai prasideda 
rugsėjo 11 d. ir vyksta pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 9:30 v. r. iki 
11:30 v. r., o ketvirtadieniais — nuo 
11:30 v. r. iki 1:30 v. p . p. Priimame 
vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų. Ren
kamės Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į Elytę Reklaitytę telefo
nu 708-403-7858 (nuo 8 v. r. iki 5 v. v.). 

•Š .m. birželio 30 d. Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje susituokė Milda 
Kerpytė su Gintaru Jociu. 

• Į krikščionių bendruomenę 
š.m. liepos 8 d. įsijungė Jonas Ma-
lickas, o 9-ąją dieną — Tomas Ž. 
Puodžiūnas. Abu berniukai buvo 
pakrikštyti Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje. 

• „Draugo" redaktorė Laima 
Apanavičienė nuo liepos 17 d. išvyko 
trijų savaičių atostogoms, kurias pra
leis Lietuvoje. Į redakciją grįš rug
pjūčio 6 d. Linkime jai gero poilsio. 

Algis Vedeckas, Massapequa, NY, atsilygindamas už „Draugo" 
siuntinėjimą, pridėjo 50 dol. auką. Dėkojame! 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

ToU free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

VIII Dainų šventė liepos 2 d. susilaukė daug svec:_ s arti ir toli. Atvyko net 
šeimos ir giminės, o tarp ju (iš kairės) Birutė Čyvienė — Ritos Čyvaitės-
Kliorienės, Dainų šventės meno vadoves — mamyte, jos sūnus Saulius 
Čyvas, anūkė Kristina KJiorytė, marti Daina Kamantaitė-Cyvienė ir Dainos 
mamytė Aldona Kamantienė. 

I. Tijunėlienės nuotrauka. 

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS 
IŠEIVIJOS JAUNIMUI 

Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas 
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba. 

Konkurse dalyvauti gali jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus. 

Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 JAV dol., trys 
po 50 JAV dol. 

Konkurso mecenatai: Č. ir I. Šatkai, V. Bučmienė, J. ir D. Abriani, 
dr. K Stankaitytė-Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno 
palikimo likutis. 

Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti 
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti 
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio 
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita 
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA 

JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu 
Vida Bučmienė 

Alfonsas Jakubėnas, Sun City, AZ, atsiuntė 50 dol. auką 
„Draugo" leidybai paremti. Esame dėkingi! 

Aldona M. Krištolaitis, Berwyn, IL, pratęsė „Draugo" prenume
ratą net dviem asmenims. Mes visuomet džiaugiamės. 

Spaudos apžvalga 
•• . , • . • : • • •::y:y,::y[ 
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„LITHUANIA IN THE VVORLD" 
Pasirodė naujas „Lithuania in 

the World" numeris. Šis anglų kalba 
leidžiamas žurnalas vėl skaitytojams 
pateikia įdomių straipsnių. Violeta 
Davoliūtė ir Jonas Ohman straipsny
je „At Home in the World" pateikia 
kiek kitokį požiūrį į emigraciją — 
kaip modernaus gyvenimo iššūkį. 
Politikos skiltyje apžvelgiama ir 
pristatoma Vilniaus konferencija 
2006. Skaitytojų dėmesiui pateikia
mas interviu su Lietuvos ambasa
dore UNESCO Ina Marčiulionyte. 
Paveldo skiltyje pristatomos Lietu
vos vietos, įtrauktos į Pasaulio pa
veldo saugotinų vietų sąrašą. Besi
domintiems Lietuvos istorija pa
teikiamas straipsnis apie tremtinę 
Dalią Grinkevičiūtę. Angliškai 
spausdinama ir jos kūrinio „Lie
tuviai prie Laptevų jūros" ištrauka. 
Besidomintiems laisvalaikio pralei
dimo būdais žurnale aprašomos 
kanojų ir baidarių bei golfo sporto 
galimybės Lietuvoje. Architektūros 
mylėtojai ras įdomų straipsnį apie 
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Pažaislio vienuolyno architektūrinį 
ansamblį. Tad visus šiuos ir dar 
daugelį kitų, čia nepaminėtų straip
snių rasite naujajame „Lithuania in 
the World" numeryje. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 0629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 


