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V . Uspaskichas: sulaikytas a r paleistas?
misaras Vytautas Grigaravičius
penktadienio popietę sakė iš Mask
voje komandiruotų pavaldinių bei
Rusijos Interpolo gavęs prieštaringą
informaciją — pirmieji sako, kad įta
riamasis buvo paleistas už užstatą,
antrieji, kad jis šiuo metu yra apy
gardos prokuratūroje, kur sprendžia
mas kardomosios priemonės skyrimo
klausimas.
Sulaikė penktadienio nakii

Sukčiavimu įtariamas V Uspaskichas per rinkimus ragino balsuoti už sąžiningai
dirbančią Lietuvą.
Eltos nuotr.
Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS / Alfa.lt) — Lietuvos teisėsaugos pareigūnams niekaip nepavyksta gauti patikimos informacijos dėl neskaidria

A. Pocius:
„Laisvą laikrašti
finansavo
liberaldemokratai
Lina Balsytė
„Antradienį Seimo tribūnoje iš
dėstyto teiginio, kad 'Laisvas laik
raštis' įvairiais būdais finansuojamas
liberaldemokratų, neatsisakau", —
tvirtina Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovas Arvydas Po
cius.
Antradienį kalbėdamas Seime
VSD vadovas tvirtino, kad Departa
mento nedomina Aurimo Drižiaus
kaip žurnalisto veikla. Pasak jo, VSD
domina bendrovės „Šilo bitė", kurios
vienintelis akcininkas yra A. Drižius,
veikla.
A. Pocius parlamentarams pra
nešė, kad, VSD duomenimis, bendro
vę „Šilo bitė" pastaruoju metu finan
savo viena partija - liberaldemokra
tai.
Šią savaitę dienraštyje „Lietuvos
rytas" pasirodžiusiame interviu A.
Pocius taip pat tvirtino, kad slaptą
informaciją A. Drižius gavo po susiti
kimo su vienu partijos „Tvarka ir tei
singumas" nariu, kuris „šiuo metu
yra parlamentaras ir itin artimas
partijos vadovui Rolandui Paksui".
Tačiau po ketvirtadienį Įvykusio
A. Pociaus susitikimo su liberalde
mokratų frakcijos Seime atstovais,
frakcijos seniūnas Valentinas Mazū
roms tvirtino, kad per susitikimą
VSD vadovas įtikinėjo niekada netei
gęs, kad liberaldemokratų frakcijos
narys perdavė kam nors slaptą infor
maciją
Nukelta | 6 psl.

partine buhalterija įtariamo buvusio
Darbo partijos vadovo Viktoro Uspaskicho sulaikymo aplinkybių,
Lietuvos policijos generalinis ko

V Uspaskichą, važiuojantį auto
mobiliu, penktadienio naktį sulaikė
specialiosios paskirties Rusijos mili
cijos padalinys. Tokių priemonių im
tasi, Lietuvos pareigūnams nuro
džius, kad įtariamasis gali priešintis
ir bėgti. įtariamasis buvo nuvežtas į
milicijos nuovadą.
Anot V Grigaravičiaus, Rusijos
milicija perdavė, kad sulaikymo me
tu buvo kilęs nesusipratimas, tačiau
koks, nedetalizavo.
V Grigaravičiaus nuomone, grei-

Gyventi geriau trukdo korupcija
Darija Petraitytė
Jei Lietuva nori pasivyti Vakarų
Europos valstybes, turėtų neberemti
nuostolingų bendrovių tik tam, kad
išsaugotų darbo vietas, teigia britų
ekonomikos ekspertas Philippe Legrain.
„Pirmąjį žingsnį Lietuva jau žen
gė įstodama į Europos Sąjungą. Na
rystė atvėrė kelią į milijoninę ES rin
ką. Įsivedusi eurą Lietuva taptų dar
patrauklesnė užsienio investuoto
jams. Tačiau norint pasivyti turtin
gas Vakarų valstybes Lietuvos vy
riausybei reikėtų liautis remti nuos
tolingas ir ateities neturinčias įmo

nes. Taip pat turi būti padidintos
mokslo dotacijos", - teigė R Legrain.
Anot eksperto, viena didžiausių
Lietuvos problemų yra ir politikų pri
imami palankūs sprendimai toms
verslo grupuotėms, kuros finansiš
kai remia partijas.
Britų ekonomistas, ^uvęs Pasau
lio prekybos organizacijom generalinio
direktoriaus patarėjas ir knygos „At
viras pasaulis: visa tiesa apie globali
zaciją" autorius Philippe Legrain
apie globalizaciją ir jos įtaką Lietuvai
kalbėjo konferencijoje „Kaip Lietuvai
išgyventi globalioje rinkoje?"
Ekonomisto teigimu, globalizaci
ja pavojinga
Nukelta j 6 psl.

tam sulaikymui pasitarnavo į Mask
vą komandiruoti Lietuvos kriminali
nės policijos biuro pareigūnai.
„Milicija jo nesulaikė iškart, nes
Interpolo kanalais atsiųsti dokumen
tai dėl V Uspaskicho sulaikymo buvo
anglų kalba. Rusai šiuos raštus ati
davė versti į vertimų biurą. Negalė
jome laukti, todėl mūsų pareigūnai
nuvyko ir milicijai įdavė paieškos do
kumentus rusų kalba", — sakė V
Grigaravičius.
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Iš ateitininkų veiklos.
• Šį kartą n e g a l i m e
nutylėti.
•Nebijokime.
•Lytinis gyvenimas
naujai gyvybei.
•Atnaujintas p a m i n k l i n i s
Carson pastatas.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Pasiruošimas žiemai.
•Monika Lietuvoje
(tęsinys).
•Žyniai, kariai, prekijai
ir vaikėzai.
Valiutų santykis
1 LTSD — 2.724 LT
1 EUR — 3.452 LT

Prezidentūroje prisimintas hoiokaustas

Prezidentas Valdas Adamkus ir žydų
gelbėtoja Lakštutė Regina Armalienė.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus, apdo
vanodamas žydus nuo nacių gelbėju
sius lietuvius, pabrėžė, kad ir šian
dien sunku suprasti, kaip holokausto
tragedija tapo įmanoma.

„Neįmanoma suvokti žmogišku
mą praradusių budelių troškimo nai
kinti žmones vien todėl, kad jie sau
gojo savo tautinį orumą ir tapatybę,
gerbė savo papročius ir juos puose
lėjo netrukdydami kitiems", — penk
tadienį vykusios ceremonijos metu
kalbėjo šalies vadovas.
Pabrėžęs, kad tuometinė tyla ir
baimingas — tikras ar apsimestinis
— abejingumas aptemdė lietuvių ir
žydų tautų santykius, V Adamkus
sakė, jog žydus gelbėjusių asmenų
pasiaukojimas bei atsakomybė Lie
tuvai ir visai žmonijai šioje tamsoje
tapo žiburiu ir šviesa, rodančia kelią
į tautų susitaikymą.
Nors Lietuvos žydų genocido
diena minima rugsėjo 23 dieną, ta
čiau apdovanojimai Prezidentūroje
buvo įteikti penktadienį, nes pirma
dienį V Adamkus dešimčiai dienų iš
vyksta į New York ir Kiniją.
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Iš Ateitininkų g y v e n i m o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 454S W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Moksleivių sąjungos stovykla
išlikome • išliekame
Laura Karvelytė

P

Vakarais stovykla pavirto į kitą
pasaulį. Vadovybės suruoštos vakarinės
programos buvo be galo smagios ir
įdomios: degė laužai, vyko naktiniai
žaidimai, šokiai, susikaupimo vakaras.
stovykla net keliavo per amžius ir
atsirado viduramžių mugėje, per kurią
stovyklautojai atvyko, pasipuošę pagal
to laikmečio madas. Dalyvavo prince
sės, karaliai, drakonai, ūkininkai, ir net
užpuolė juodasis maras (abiturientai
vyrai). Kitą vakarą vyko Lietuvos iški
liausio asmens rinkimai, per kuriuos
vyresnieji stovyklautojai aprengė ir
paruošė kandidatus debatams ir rinki
mams. Seselė Nijolė Sadūnaitė buvo
išrinkta Lietuvos iškiliausiu asmeniu.
Atšvęsti šią progą vyko iškilminga
vakaronė ir šokiai. Kitą dieną vyko
tautos vakaras, per kurį stovyklautojai
atvyko kaip viena didžiulė geltona,

er paskutinius kelerius metus, iš
sivystė mada kurti televizijos
programas, kurios apibūdina
žmonių tikrus gyvenimus. Šios pro
gramos yra rodomos visur, ir šią vasarą
net pasirodė Dainavos stovyklavietėje.
Per šios vasaros Moksleivių ateitininkų
stovyklą visi stovyklautojai, vadovai ir
Moksleiviu ateitininku sąjungos vasaros stovykloje Dainavoje trys vadovai iš
štabas stovyklavo pagal populiarios
„viduramžių" — „karalius" kun. Arvydas Žygas Karaiaitė MAS CV pirm. Dainė
televizijos programos „Išlikusieji"
Quinn ir „piratas" kun. Gediminas Jankūnas.
tSurvivor) temą, bet užuot atsisakant
maisto, pastogės ar kitų patogumų,
Aišku, visi malonūs prisiminimai
Apžvelgiant šios vasaros Moks
pasiryžo išlikti gerais katalikais, ateiti
kuriuos
stovyklautojai
parsivežė
namo
leivių ateitininkų stovyklą, matom, kad
ninkais ir lietuviais. Moksleivių ateiti
iš Dainavos, nebūtų išsivystę be va stovyklautojai, vadovai ir štabas tikrai
ninkų sąjungos centro valdybos su
dovybės ir štabo pastangų ir ruošos. įgyvendino stovyklos temą: „Išlikome,
galvota tema, „Išlikome, išliekame,
Didžiausias ačiū Dainei Narutytei- išliekame, išliksime". Šis pasiryžimas
išliksime," labai teigiamai paveikė visą
Quinn, MAS CV pirmininkei, už jos „išlikti" buvo ne tik lietuviškose dai
stovyklos nuotaiką ir skatino visus
darbą, ruošiant ir vedant stovyklą. Va nose ar ateitininkiškose diskusijose,.o
išlaikyti tuos dalykus, kuriuos laiko
dovės Lina Bub- tiesiog spindėjo visų akyse, kurios degė
arčiausiai prie šir
lytė, Rima Kup meile Dievui, lietuvybei ir ateitininkidies.
rytė, Vaiva La- jai. Kad ta meilė niekad negestų.
Moksleivių sto
niauskaitė, Kris
vykla vyko liepos
tina
Petraus
12-23 d., per tas die
kaitė, Gaja Sidnas Dainavoje susi
rytė, Aurytė Surinko per 115 moks
šinskaitė, Vik
leivių. Šis didelis
tutė
Sušinskaitė,
būrys jaunimo labai
(USPS-161000)
ir vadovai Kęs
THE UTHUANiAN WORLD WIDE DAILY
energingai prisidėjo
tutis Aukštuolis,
prie MAS centro
Andrius Giedrai
Published daily except Sundays and Mondays,
valdybos ir pirmi
lega! Holidays, t h e Tuesdays follovving Monday
tis,
Darius
Jutzi,
ninkės Dainės Naobservance of legal Holidays as well as Dec.
Simas Laniausrutytės-Quinn gerai
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
kas, Gytis Miku
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
suruoštos progra
lionis
ir
Darius
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
mos ir užsiėmimų.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
Norvilas pravedė
Rytais stovyklau
additionai maiiing offices.
užsiėmimus ir
tojai, suskirstyti j
Subscription Rates: $120.00.
įdėjo daug darbo,
Foreign countries $135.
būrelius pagal am
kad
stovykla
pa
Postmaster:
Send address changes to
žių, keliavo j įvaiDraugas - 4545 W. 63rd Street
sisektų.
Įvairius
rius darbo būrelius,
Chicago, IL 60629-5589.
vadovavimo dar
kuriuose
mokėsi
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
,,Viduramžiai" moksleiviu ateitininkų stovykloje Dainav oi e Iš k: „mergelė"
bus atliko Milda
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
apie pasaulėžiūrą,
Andrius Ragas. ..medžiotojai" Gytis Mikulionis ir Matas Č yvas, o vidury pagauChmieliauskaiadreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
tikybą ir lietuvių
tas „drakonas" Daiva Gylytė.
prenumerata galioja.
tė, Matas Čyvas,
kalbą, išvaidino im
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
Arija
Kasputytė,
provizuotus vaidi
Tadas Kasputis, Svaja Mikulionytė,
nimėlius, šoko, dainavo, sportavo ir žalia ir raudona banga, ir susėdę
JAV
Ingrida Miškinytė ir Andrius Ragas.
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00
taip toliau. Po pietų visi galėjo atsi- žiūrėjo Gyčio Mikulionio suruoštą nuoDidelė padėka taip pat stovyklos kape
• 3 mėn.$45.00
palaiduoti ir praleisti laisvalaikį prie traukų montažą apie Dainavos praeitį,
Kanadoje ir kitur (USD)
lionui,
kun.
Gediminui
Jankūnui,
kuris
ežero, šildydamiesi prieš saulę ar po Toliau rodė filmą, sukurtą abiturientų
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
praturtino stoyklą diskusijomis ir gera
• 3 mėn.$60.00
medžiais, valgydami ledus, arba žaisda- prieš septynerius metus. Prieš visiems
nuotaika.
Slaugės
Lina
Sirgedaitė,
Rita
mi intensyviose tinklinio rungtynėse, išbėgant į lauką sušokti lietuvišką
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
Giedraitienė ir Rusnė Kasputienė, ir
Po laisvalaikio rinkosi užsiėmimų būre- polką, abiturientai ir vadovai labai
JAV
liai. Šie būreliai buvo stovyklautojų nuoširdžiai pasidalino savo mintimis virtuvės darbininkės Alma Jankienė,
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
Laima Jarašienė ir Daiva Lukosiewicz
• 3 mėn.$35.00
sudaryti pagal jų asmeninius susidomė- apie lietuvybės svarbą jų gyvenime,
Kanadoje ir kitur (USD)
prižiūrėjo,
kad
stovykla
liktų
sveika
ir
jimus. Jie žuvavo, šoko, kepė, dažė, Šitokios įvairios vakarinės programos
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
pavalgydinta, o Dainavos tvarką ener
lankstėsi jogos formomis, fotografavo, vyko kas vakarą ir skatino stovyklą
• 3 mėn.$40.00
gingai
ir
su
šypsenom
prižiūrėjo
dzūkės
Užsakant
i Lietuvą:
sportavo, redagavo laikraštėlį ir pan.
pasidžiaugti jos kūrybingumu.
Birutė ir Lina. O be komendantų Mato
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Laniausko ir Mariaus Polikaičio, sto
Reguliariu paštu
vykla būtų visai pasimetus. Jų dūdos
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
pūtimai prikeldavo stovyklą rytais ir
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00
»1/2 metų$100.00
palaikė stovyklos tvarką. Be jų stovyk
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
la nebūtų praėjusi taip sklandžiai ir
Metams $68.00
smagiai. Jų darbas ir pastangos tikrai
atsispindėjo stovyklautojų entuziazme
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
ir užsidegime dalyvauti stovykloje.
redakcija@draugas org

DRAUGAS

M o k s l e i v i u a t e i t i n i n k u sa|ungos vasaros s t o v y k l o j e D a i n a v o j e d a l i s m o k s l e i v i u
laukia v a k a r i n e s p r o g r a m o s p r a d / i o s Visos n u o t r a u k o s A n d r i a u s R a g o

Šiais metais, su stovykla atsi
sveikino nemažai abiturientų — Ne
rijus Aleksa, Kristė Annarino, Lina
Aukštuolytė, Aras Butkūnas, Regina
Čyvaitė, Danius Giedraitis, Paulius
Jankus, Laura Karvelytė, Julius Kasniūnas, Darius Kuras, Aras Narutis,
Kristina Quinn, Tomas Quinn, Ina
Saliklytė, Antanas Senkevičius, Vija
Underytė ir Aleksas Vilkas po stovyk
los įstoję į studentų eiles. Tikimės, kad
visi sugris vadovauti ateinančiose
stovyklose.

administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija u i skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
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NEBIJOKIME
VALDAS VASILIAUSKAS
Alfa.lt
Kalbama, kad Valstybės saugu
mo departamento (VSD) darbuotojai
niūriai juokauja, linkėdami vienas
kitam: nelipk i devintą aukštą. Jiems
liko tik juodasis humoras: visas de
partamentas, sulaikęs kvapą, pernai
stebėjo, kaip meistriškai stumiamas
durų link Vytautas Pociūnas, kaip
dabar tyčiojamasi iš kito departa
mento veterano ir autoriteto, Klai
pėdos apygardos skyriaus viršininko
Algirdo Grublio -jeigu taip elgiamasi
su Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriais,
atėjusiais į saugumą tiesiai iš Są
jūdžio, kas apgins paprastus, netu
rinčius jokių nuopelnų ir oficialių
regalijų karininkus. O kam tie nuo
pelnai, jeigu jie nieko verti - verčiau
pasirūpinti savo kailiu ir gardaus
valgio šaukštu.
Likimo ironija: VSD buvo mora
liškai nuginkluotas po savo žvaigž
džių valandos - R. Pakso pašalinimo.
Po apkaltos buvo išdalyti ordinai
(taip pat ir V Pociūnui), labai su
stiprino savo pozicijas VSD, taip pat
ir Užsienio reikalų ministerija, mat
visiems buvo žinoma, kad tvirtą pi
lietinę poziciją žūtbūtinėje kovoje su
R. Paksu buvo užėmęs užsienio rei
kalų ministras Antanas Valionis.
Naujasis VSD vadovas Arvydas Po
cius ir A. Valionis, garbingi vyrai,
vaikščiojo iškelta galva.
Nežinia kas buvo paskleidęs
mitą, kad apkaltai slapta vadovavo
Artūras Paulauskas, - Seimo pirmi
ninkas neneigė šios legendos, be
meilydamas pasimaudyti svetimos
šlovės spinduliuose. Tačiau patys gar
siosios pažymos apie nacionalinio
saugumo grėsmes autoriai, išgirdę šią
legendą, paslaptingai šypsodavosi ir
užuominomis prasitardavo apie
„smegenis", kurios nematomos vado
vavo kovai su R. Pakso legionais. Ma
ža pasakyti, kad VSD aukščiausio
rango karininkams „smegenys" buvo
autoritetas - jos buvo bemaž sudie
vintos. Bet tokia stabmeldystė parei
gūnams prastai baigėsi.
Pirmiausia buvo nuvainikuoti
apkaltos herojai A. Pocius ir A.
Valionis, kurie pasijuto ereliai, patys
priimantys sprendimus. „Rezervistų"
skandalas pakirpo sparnus, iš jų liko
tik šešėliai. Iš pradžių net man pa
čiam atrodė fantastiška versija, kad
ši ataka suplanuota ne Rusijoje (kaip
kerštas už R. Paksą ir J. Borisovą), o
Lietuvoje, netgi A. Valionio ir A. Po
ciaus pašonėje, paverčiant šiuos vy
rus marionetėmis. Bet vėlesni jvykiai
ją patvirtino.
Ir VSD karininkai, rengę pažymą
ir visą kitą R. Pakso apkaltos me

džiagą, iš pradžių negalėjo patikėti,
kad jų represavimui (populiarus de
partamente žodis) vadovauja „smege
nys", kurioms jie tiesiog meldėsi. Nie
kaip negalėjo suprasti - kodėl, už ką?
Mat niekam nereikėjo gerai
dirbančių specialiųjų tarnybų. Ypač sustiprėjusio, per apkaltą visuomenės
pripažinimą pelniusio VSD. Todėl ir
buvo sukompromituotas jo vadovas, o
geriausi darbuotojai išstumti.
Kodėl, pašalinus R. Paksą, ne
įvyko laukto apsivalymo ir moralinio
atgimimo? Niekas nepasikeis ir de
maskavus V Uspaskichą. Mat kova
su Rusijos įtaka tebuvo priedanga - iš
tikrųjų tai kova dėl turto perdalijimo.
Kodėl V Uspaskichas pričiuptas tik
dabar - juk jau po Vytauto Matu
levičiaus TV laidų ciklo jį buvo ga
lima ir reikėjo suimti bent prieš
penkerius metus. Bet tada jis nebuvo
R. Stonio konkurentas dujų versle.
Žinoma, kovojama ne tik dėl mi
lijonų - ir dėl operatyvinės informa
cijos monopolio. M. Laurinkus gar
siąją pažymą ryžosi nunešti A.
Paulauskui tik tada, kai R. Paksas
VSD vadovu nutarė skirti savo žmo
gų - „smegenis" apėmė panika, kad ši
svarbiausia pozicija sprūsta iš rankų.
Tačiau atsitiko nenumatytas da
lykas: visiškai užvaldžius VSD,
išgujus iš departamento geriausius
pareigūnus, nebeliko kam rinkti ir
analizuoti informacijos. Teliko slapti
telefono pokalbių pasiklausymai,
neturintys jokios teisinės vertės. Bet
šantažui jų pakanka.
Kai neturima informacijos, ji
pakeičiama dezinformacija. Ar net
paprasčiausiu šmeižtu. Po V Pociūno
žūties pasigirdus pasiūlymų sudaryti
Seimo komisiją situacijai VSD ištirti,
praėjusią savaitę parlamentarus ėmė
lankyti departamento pasiuntiniai,
kurie pradėjo aiškinti, kad pakaktų ir
uždaro Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto posėdžio. Jokiu
būdu nereikia Seimo komisijos, nes į
viešumą iškiltų daug negražių dalykų
apie velionį. Koks subtilumas - neva
gindami V Pociūną, jį apjuodina. Net
po mirties. Ir netiesiogiai primena
Seimo nariams: gal ir apie juos ras
tųsi informacijos.
Tačiau nebijokite: tie berniukai
nieko neturi. Nes rinkti informaciją juodas darbas, o jie mėgsta tik pi
nigus ir malonumus. Man atrodo, V
Pociūnas tik išstumtas iš VSD ir tik
šiais metais suvokė, kas yra tikrasis
Rusijos rezidentas Lietuvoje. Dabar
jau niekad nesužinosime, koks tai
jam buvo smūgis. O aš, tiesą sakant,
nėmaž nenustebau, kai neseniai iš
girdau, kad „smegenys" yra Užsienio
reikalų ministerijos sekretorius
Albinas Januška.

DANUTE BINPOKIENE

Šį kartą negalime
nutylėti!
užeina".
Šios savaitės ketvirtadienio
(rugsėjo 14) „The Chicago Tri
būne" dienraščio savaitiniame ren
ginių ir įvykių apžvalgos skyriuje
„At Play" (11 psl.) randame ant
raštę: „3 Museums that take you
back to the U.S.S.R" — vadinasi,
grąžina į sovietinius laikus. Pa
minėti: Balzeko lietuvių kultūros
muziejus, Latvių liaudies meno
(Latvian Folk Art) muziejus ir
Ukrainiečių šiuolaikinio meno
institutas (Ukrainian Institute of
Modern Art). Visi šie trys muziejai
— Čikagoje, todėl apžvalgėlių (la
bai šykščių) autorius Kevin Pang
siūlo juos aplankyti.
Čikagoje ir apylinkėse veikia
keletas etninių muziejų. Iš patir
ties galime pasakyti, kad minė
tuose trijuose tos „sovietinės pra
eities" net su žiburiu nerastume,
tad galima prileisti, kad autorius
niekuomet į juos nebuvo kojos įkė
lęs ir su jų eksponatais nesusipa
žinęs. Ir latvių, ir ukraniečių mu
ziejai įkurti čia gyvenančių kultū
rininkų, išsilaiko šių tautų diaspo
ros aukomis ir savanorišku darbu.
Abi šios valstybės patyrė skaudžią
sovietų okupaciją ir net genocidą,
tad kaip galima sakyti, kad jų mu
ziejų eksponatai persmelkti sovie
tine nostalgija? Ar Kevin Pang
drįstų tvirtinti, kad žydų holokausto muziejus laikytojus gali
nukelti į nacių laikus? Stanley
Balzekas, Jr, lietuviško muziejaus
įkūrėjas, yra gimęs ir augęs Ame
rikoje. Muziejuje gausu eksponatų
iš prieškarinės nepriklausomos
Toks jau turbūt lietuvio būdas: Lietuvos ir iš žiliausios senovės
nors saviesiems sunkiai atleidžia laikų. Niekur jame nerasime nei
me, patirtas iš svetimųjų nuoskau krislelio „sovietinio tvaiko". Tad
das esame linkę kantriai iškęsti toks prestižinio Čikagos dienraščio
(dėl to ir dabar vengiama reikalau „vapaliojimas" daro lietuvių tautos
ti, kad Rusija atsilygintų už oku vardui ir gėdą, ir žalą. Raginame
pacijos dešimtmečiais padarytą visus tautiečius skubiai reaguoti,
Lietuvai žalą). Net mūsų liaudies rašant šiam dienraščiui laiškelius
patarlė sako, kad „tyla — gera by (žinoma, angliškai), kad ši šlykšti
la", tačiau juk viskam yra ir laikas, antraštė būtų atitaisyta. Galite
ir vieta, o šį kartą tylėti negalime! rašyti šiuo el-pašto adresu:
publiceditoi@tribune.com
Tai būtų nusikaltimas ir prieš
mūsų tautą, ir prieš pačius save:
arba tiesiai „Chicago Tribūne"
laikas tvirtai pabrėžti aplaidiems adresu, jeigu negalite pasinaudoti
ar nenusimanantiems Ameri kompiuteriu. Greitos ir griežtos
kos žurnalistams, kad visgi negali reakcijos reikalauja mūsų tautinė
ma rašinėti, kas „ant seilės savigarba!

I

storijos būvyje stipresnieji kai
mynai, okupavę Lietuvą, sten
gėsi jos vardą ištrinti iš Euro
pos žemėlapių. Prieš daugiau kaip
šimtą metų tai darė Rusijos carai,
praėjusio šimtmečio viduryje —
komunistinė Rusija/Sovietų Są
junga. Okupantui yra naudinga
užimtąjį kraštą kiek galima grei
čiau ir tampriau įjungti į savąją
teritoriją, pakeičiant ne tik vieto
vardžius, bet ir žmonių pasaulė
žiūrą bei pasaulėjautą. Maskvai
nepavyko tai padaryti, nes kelią
pastojo lietuvių meilė savo gimta
jai žemei ir tautos dalies, gyve
nančios užsieniuose, pastangos,
neleisti Lietuvos vardo ištrinti ir iš
žemėlapių, ir iš tarpautinės ben
druomenės atminties. Tačiau yra
daug sunkiau suprasti ir pateisinti
užsienio valstybių politikus, žur
nalistus ir net mokslininkus, grei
tai prisitaikančius prie „naujų
pageidavimų" sovietų okupuotas
šalis vadinti okupanto prikergtais
vardais. Dar ir dabar, kai sovietų
imperija subyrėjusi, o pavergtos
tautos atkūrusios nepriklausomy
bę, Amerikos žiniasklaidoje per
dažnai girdime ir matome žodžius:
„buvusi Sovietų Sąjungos dalis"
(part of former Soviet Union), tary
tum, tik ištrūkusios iš Maskvos
globos, Pabaltijo ir kitos valstybės
kažkaip savaime susiformavo, pra
dėjo egzistuoti, ignoruojant faktą,
kad tai senos, su savo istorija ir
praeitimi, tautos. Dažniausiai mes
į tuos nemalonius epitetus net ne
reaguojame, tad galima prileisti,
kad jiems pritariame.

Krikščionys demokratai ragina visuomenę išlikti budria
intensyvėj ančių informacinių provokacijų kontekste
Lietuvos krikščionys demokratai
nerimauja, kad prasidedantis naujas
politinis sezonas, kuris turėtų pa
sižymėti aštrėjančia politinių partijų
konkurencija artėjant savivaldybių
tarybų rinkimams, netaptų naujos
populizmo bangos proveržiu.
Pastarųjų dienų įvykiai, suak
tyvėjus informaciniam karui prieš
Lietuvą ir jos institucijas, rodo, kad
neaiškių interesų grupių taikinyje
atsiduria vis daugiau politikų ir
įstaigų. Todėl turėtume neprarasti
budrumo, sąmoningumo, kad nepasi
duotume rengiamoms provokacijoms

prieš Lietuvą. Atsakingai ir efektyviai
privalo veikti teisėsaugos sistema.
Ketinimai keisti savivaldybių
rinkimų sistemą nesiejami su savi
valdos reforma, tikslu priartinti val
džią prie žmonių, todėl siūlymai
rinkti savivaldybių tarybas mišriu
būdu yra nepagrįsti ir nesavalai
kiai.
Pabrėžtina, kad valstybės insti
tucijos bei žiniasklaidos priemonės
būtų nusiteikusios geranoriškai bend
radarbiauti su visuomene. Tik aiš
kumas ir sąžiningumas gali atstatyti
pasitikėjimą jų pačių veikla.

Džiaugiamės, kad visuomenė jau
geba identifikuoti tariamus gelbėto
jus bei kritiškai juos vertinti. Tai at
spindi ir visuomenės tyrimų apžval
gos.
Politinės kultūros stiprinimui ir
stabilumui valstybėje bei visuome
nėje pasitarnautų ir politikų sąmo
ningumas, atsisakant siaurų prag
matinių interesų, kuriant neaiš
kios kilmės politines partijas, kurios
daro didelę žalą pačiai politinei
sistemai.
Kviečiame politines partijas ar
tėjančių savivaldybių tarybų rinkimų

laikotarpiu garbingai idėjų konku
rencijai, pagrįstai moralės ir etikos
principų laikymusi. Tam reikalinga iš
esmės reformuoti politinių partijų
finansavimo mechanizmą, įteisinti
nedeklaratyvų politikų elgesio ko
deksą, atsisakyti užsakomosios net ir
netiesioginės politinės reklamos ir
silpnybių papirkinėti rinkėjus. Poli
tinės partijos privalo turėti valios ir
noro sąžiningai tarnauti žmogaus ir
valstybės interesams.
Valentinas Stundys
LKD pirmininkas
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LYTINIS G Y V E N I M A S NAUJAI
GYVYBEI
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC
Žmogus yra sudėtingiausia būtis
visame regimame pasaulyje. Jo pri
gimtyje yra sujungti regimo ir ne
regimo pasaulio pradai. Senovės fi
losofai vadindavo žmogaus sielą ho
rizontu, kur susitinka dangus ir že
mė. Iš kūno pusės žmogus savyje tal
pina viską, ką turį gyvoji ir negyvoji
gamta, o savo siela jis yra panašus
neregimoms dvasioms. Pagal žmo
giškosios prigimties sudėtingumą
turime ir sudėtingus polinkius, ku
rių stumiami veikiame. Visi polin
kiai siekia sau atitinkamo tikslo.
Pavyzdžiui, noras valgyti ir gerti yra
tam, kad būtų išlaikoma gyvybė. O
valgant ir geriant jaučiamas pasi
tenkinimas yra tik priemonė, kad
prigimtis tą tikslą pasiektų. Šitai
seka iš to, kad vertybių palyginime
gyvybės palaikymas yra daug dides
nis reikalas kaip pasitenkinimas.
Panašiai yra ir su kitais prigimties
polinkiais. Visi polinkiai įgalina
prigimtį veikti, rodo, kokia yra toji
prigimtis ir kuriems tikslams ji turi
veikti. Jie rodo prigimties dinamiš

kumą ir nusako jos pobūdį. Iš dva
sinės proto veiklos, kurioje nušvinta
žmogų supančios tikrovės paslaptys
ir vertybės, visi mūsų polinkiai neša
su savimi dvasinę žymę. Jei žmo
gaus prigimtinius polinkius vadi
name instinktais, kai šie nurodo į
gyvulišką prigimtį, tai jų visas veiki
mas yra drauge žmogiškosios dva
sios atskleidimas, kai jie tvarkomi
laisvosios valios. Visos įgimtosios
galios, arba instinktai, yra aklos jė
gos. Jos siekia betgi prigimties
aukštųjų tikslų ir visą žmogų iš
vidaus nuteikia ir formuoja.
Galbūt nė vienas prigimties po
linkis žmogiškosios prigimties taip
intymiai nepaliečia, kaip lytinis
instinktas. Lytinis instinktas žmoni
ją yra padalinęs į dvi puses. Atseit,
iš jo ateina, kad biologiniai yra du
skirtingi žmonės - vyras ir moteris.
Savąja prigimtimi žmogus yra arba
vyras, arba moteris. O vyriškoji pri
gimtis ieško moteriškosios. Psicholo
gai mano, kad žmonijos istorijoje nė
ra buvę didesnės jėgos už tą, kuri
traukia dvi lytis vieną prie kitos. Jie
sako, kad dvi priešingos lytys yra
kaip du priešingi poliai, kurie yra ir

priešingi, ir orientuojasi vienas prie
kito taip, kad vienas be kito negali
būti. Giliau tyrinėdami, jie prieina
išvados, kad lytinis instinktas yra
labai komplikuota apraiška visame
žmogaus gyvenime ir galutinai neištiriama paslaptis.
Sakoma, kad teatro scena vaiz
duoja visą žmonijos gyvenimą. Ką
žmogaus vaizduotė sukuria, yra
žmogiškosios būties dalis. Bet var
giai ar rasime bent vieną vaidinimą,
kuriame nefigūruotų dviejų lyčių
intriga. Visi didieji veikalai yra su
kurti tos intrigos rišimo fone. Kiek
viename žmogiškosios prigimties
pasireiškime iškyla ir dorinis klausi
mas. Norime žinoti, kas yra gera ir
kas yra bloga. Atseit, norime žinoti,
ko siekia pati prigimtis. Be abejo,
lytiniai polinkiai yra surišti su nau
jos gyvybės gimdymu. Todėl jie savą
ja paskirtimi nėra visų pirma dėl
asmeninio pasitenkinimo, bet dėl
naujos gyvybės įvedimo į pasaulį.
Lytinis instinktas savo tikslu yra
daugiau visuomeninis kaip asmeni
nis polinkis.
Visai kitą išvadą padarys tie,
kurie moralinio blogio ir gėrio prin

cipą yra suvedę į tai, kas patinka ar
nepatinka. Pagal tokią egoistinę
pasaulėžiūrą turėtų būti gera tik tai,
kas asmeniškai patinka. Šitoji egoiz
mo filosofija šiandieną eina per teat
rus, kinus, televizijos programas,
kur ieškoma pataikauti dėl numato
mos naudos. Ji pasiekė net viešąsias
valstybės įstaigas. Illinois valdžios
šalpos komisija (Illinois Public Aid
Commission) jau yra priėmusi nuos
tatą, kad iš valstybės iždo šelpia
moms šeimoms turi būti duota para
ma ryšium su gimdymų kontrole:
bus teikiamos tuo reikalu instrukci
jos ir kitos priemonės. O šelpiamų
šeimų moterys daugiausia yra arba
našlės, arba išsiskyrusios arba visai
netekėjusios. Išeina, kad gimdymų
kontrolės reikalai turi būt apmoka
mi nevedusioms motinoms. Taigi jau
prieita prie to, kad visuomeninės įs
taigos remia įstatymais pasmerktą
nemoralų gyvenimą.
Katalikų Bažnyčia smerkia dirb
tinę gimdymų kontrolę šeimose kaip
priešingą prigimties aukštesniems
tikslams, taigi priešingą ir jos
Kūrėjo valiai.

ATNAUJINTAS
PAMINKLINIS CARSON PASTATAS
GEDIMINAS 1NPRE1KA
Čikagoje rugsėjo 7 d. prasidėjo
serija renginių JLouis Sullivan at
150", skirtų architekto Louis Henry
Sullivan 150-tosioms gimimo me
tinėms paminėti. Sullivan darbų
paroda jau vyksta Art Institute pa
talpoje. Tarptautinis simpoziumas
įvyks spalio 13-15 d. Chicago History Museum. Vienas įtakingiausių
Amerikos architektų, Louis Sulli
van, drauge su Dankmar Adler,
įkūrė Adler & Sullivan firmą, kurios
credo buvo „forma seka funkciją."
Deja, išlikusių Louis Sullivan kū
rinių Čikagoje galima suskaičiuoti
ant pirštų.

Architektas Louis H Sullivan
(1856-1924)

Čikaga jau nuo senų dienų pri
pažinta modernios architektūros pirmatake. Šiame mieste 1885 metais
buvo pastatytas pirmasis pasaulyje

dangoraižis, Home Insurance Building, suprojektuotas William LeBaron Jenney. Žodžio „dangoraižis"
definicija: daugiaaukštis pastatas,
kuriame ne mūras, bet plieno griau
čiai atlaiko sienų ir grindų svorį.
Adler & Sullivan ištobulino "dango
raižių technologiją - Chicago Stock
Exchange pastate (nugriautas 1971)
ir Wainwright pastate St. Louis,
Missouri.
Atsiskyręs nuo Adler 1896 me
tais, Sullivan pradėjo savarankišką
praktiką. Vienas ryškiausių projek
tų - Schlesinger & Mayer pastatas,
vėliau pavadintas Carson vardu,
State Street ir Madison sankryžoje.
Statytame dalimis tarp 1898 ir 1904
m., Carson, Pirie, Scott & Co. pas
tate plieno griaučiai išryškino ver
tikalines linijas, leidžiant naudot
erdvius langus parduotuvės vitri
noms. Sullivan ne tik išsprendė
funkcijos poreikius, bet įrėmino vit
rinų langus nuostabiais metalo pa
puošimais, primenančiais gėlių žie
dus ir vijoklių lapus. Visa stiklo ir
metalo kompozicija darniai atrodo,
tiesiog kvieda praeivius mesti žvilgs
nį. Paradinės durys atsiveria pusru
tulio formos vestibiulyje, iš State ir
iš Madison gatvių lengvai ir vienodai
pasiekiamos.
Dvylikos aukštų pastato viršūnė
buvo uždengta karnizu (cornice),
papuoštu bareljefais iš plikyto molio
(terra cotta). 1948 m. Čikagos miesto
įsakymu karnizas buvo nuplėštas.
Baimintasi, kad susilpnėjusi ir į
lauką įsikišusi dekoracija nekeltų
pavojaus praeiviams, nubyrant iš
viršaus. 2006 m. pavasarį Carson
pastatui ši ornamentinė karūna
buvo atkurta. Pokario kartos žmonės
dabar pirmąkart gali pažvelgt ir
gėrėtis Sullivan papuošimais, ku
riuos geriausiai matyti tegali paukš
čiai. Šis atnaujinimas ir kiti pageri
nimai kainavo per dešimt milijonų
dol.
Praeitą savaitę čikagiečius su-krėtė

Carson, Pirie, Scott & Co. pastato viršutiniai aukštai 2006 m., su atkurta Louis
Sullivan dekoracija.

žinia: savininkai Bon Ton Sto-res
2007 m. kovo mėnesį numato šią
Carson's parduotuvę visam laikui
uždaryti. Carson savininkams šio
unikalaus pastato išlaikymas yra
nuostolingas. Kitas Carson parduo
tuves Čikagos apylinkėse žada dar
palikti veikiančias. Mums, užau
gusiems Čikagoje, sunku priprasti
prie besikeičiančios State gatvės
aplinkos. Prisimenu, kad Carson
parduotuvės apskritame prieangyje,
sienoje kabojo paauksuota lentelė,
skelbianti „We at Carson's speak...
Lithuanian - kalbame lietuviškai... "
Panašiai buvo pakartota įvairiomis
pagrindinėmis kalbomis. Tradicija
tapusios State gatvės didžiosios par
duotuvės - Wieboldt, Montgomery
Ward, ir dabar Carson's, per pas
taruosius 20 metų viena po kitos už
sidarė. Nors žmonės iš priemiesčių
vėl grįžta į Čikagą gyventi, keičiasi
parduotuvių klientų skonis.
Carson's pastato dvyliktasis
aukštas jau išnuomuotas Art Ins
titute of Chicago mokyklai. Tiki
masi, kad pastatu susidomės spe
cializuotos smulkios parduotuvės ir

vidus bus remontuotas, pritaikiant
šiems verslininkams. Garsusis Louis
Sullivan projektuotas pastatas tik
riausiai nežus, bet pradės naują gy
venimo tarpsnį. Kaip vertingo archi
tektūros lobio, Čikaga neleis šio pas
tato nugriauti ar išorę žymiai pa
keisti.
Louis Sullivan nėjo į kompro
misus klientus norams, net kai jam
būdingas stilius tapo nemadingu.
Vėlesniais metais jis nebegavo dides
nių užsakymų, pragyveno iš smul
kesnių projektų bankų pastatams.
Parašė biografinę studiją „Autobiography of an Idea", bet nerado leidėjo.
Knygą išleido American Institute of
Architects 1924 m., paskutiniaisiais
Sullivan gyvenimo metais.
Iš kitų išlikusių Adler & Sulli
van pastatų minėtini - Auditorium
Theatre, 430 S. Michigan, Gage
Building 18 S. Michigan ir Jewelers
Building, 15 S. Wabash Ave.
Kas norėtų dalyvauti renginiuo
se JLouis Sullivan at 150", gali dau
giau informacijos rasti tinklapyje
www.sullivanl50.org.
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AUSTRALIJOS VAIZDINIU TRAUKINIU
STASE E. SEMĖNIENE
Pasaulyje tiek daug žavingiau
sių vietovių. Tas nuostabias vietas
pasiekti bei jomis gėrėtis yra aibė
įvairių priemonių. Vienas keliavimo
būdų — traukinys, kurį daugelis
kraštų turi šiam tikslui ir vadina
juos „scenic" — vaizdiniais.
Šveicarijoje, vykstant traukiniu
iš Zuerich į Davės Platz, ištisa ke
lionė, tartum važiuojant pėr rojaus
kampelį! Žvelgiant pro langą, re
ginys po reginio atskleidžia gražiau
sią gamtą: žaliuojantys didingi kal
nai — Alpės, slėpinguose kloniuose
tyvuliuoja mėlyni ežerai, laukinėmis
gėlėmis nusagstytų pievų slėniai, o
ten — va, sruvena vingiuojantis, it
rojaus gundantis žaltys, žydras upe
lis, aha — lyg vaizduotės sukurti
namai — raudonų čerpių stogais,
gausybe žiedų nubertais balkonais, o
prie namų prisiglaudę gėlių darželiai
— argi tai ne pasakų šalis?!.. Tarsi
užkerėtas, stebi Pasaulio Tvėrėjo
meną (ar ne Dantė j a u XIII a. yra iš
sireiškęs, jog gamta yra Dievo me
nas?!) ir negali atsistebėti Jo die
višku skoniu, genialiu suderinimu,
spalvų parinkimu... Vajetau, ar bent
vienas vargeta mirtingasis sugebėtų
bent trupinėliu pamėgdžioti Jo
nepakartojamą meną? Nei Viešpa
ties talentu apdovanoti prancūzai
impresionistai Edovard Manėt, ir
Claude Monet savo drobėje neįsten
gė prilygti dangiškajam menui.
Taip pat Norvegijoje, toje įgimtų
gamtos vaikų šalyje, nepaisant nuos
tabių fjordų (su ilgiausiu bei didžiau

P

siu — Sogne), nei puikių slidinėjimo įrašyta Pasaulio paveldo sritis, kuri vėl žemyn. Čia visą mūsų nedidelę
kurortų (kaip Lillehammer bei kt.), tęsiasi nuo Townsville iki Cooktovvn 16 asmenų grupę ištiko netikėtas
yra ne vienas vaizdinis traukinys, pietų dar už Cairns ir jame knibžda „priepuolis" — susijaudinimas, jog
švilpiantis skersai krašto ir atve bei auga pusė Australijos įvairiausių tyliai slysime gondola virš šim
tamečio milijonų metų Jaunumo"
rūšių gyvūnijos ir augmenijos.
riantis pasakiškai žavius vaizdus.
Didelis malonumas yra vykti iš atogrąžų miško.
Neatsilieka toje srityje nei Aust
Skyrail Rainforest Cableway yra
ralija. Palikę Great Barrier Reef, tą Cairns į kalnuotą Kuranda vaizdiniu
nuostabiausias
technikos sumany
traukiniu
Kurandą
Scenic
Railway
vienintelę „gyvą" konstrukciją Žemė
je (didesnė už Didžiąją Britaniją), Train. Ta 34 km (21 mylia) kelionė mas ir vienas pirmaujančių Austra
matomą iš Mėnulio, autobusu pasu yra viena pačių vaizdingiausių pa lijos potraukių turistams. Apie 114
kome į Cairns, aplankyti kitą įžymy saulyje. Traukinys, rangydamsis vagonėlių, vadinamų „gondola", kiek
bę. Šioji Queenslands yra vienintelė kaip gyvatė, pralenda pro 15 tunelių vienas talpinąs 6 asmenis, vadovo
pasaulyje vieta, kur dvi Pasaulio ir pervažiuoja daugiau nei 36 tiltus, teigimu, iš stoties leidžiasi kas kele
paveldo įrašytos vietos — Great Bar atverdamas didingus vaizdus: Bar- tas sekundžių žemyn. Tai yra pa
rier Reef ir Wet Tropics Rainforest roin Gorge valstybinį parką, siaurus saulyje ilgiausia 7,5 km (4,5 mylios)
— yra viena greta kitos. Keliose to tarpeklius ir ne vieną, ir ne du, trunkanti 1,5 valandos kelionė lylimos šiaurės dalyse atogrąžų (tropi krioklius, 1,5 valandos trunkančioje niniu traukinėliu žemyn. Leidžiantis
nis) miškas liečia rifą, pasiekdamas „svajingoje" kelionėje. Sėdėdamas pakalnėn, vaizdas tiesiog žadą uži
ligi pat jo smėlėtų paplūdimių. O vagone prie atviro oro lango (be stik mančiai žavus. Atrodė, lyg slinkome
Cairns yra vartai į tas nepaprastas lo), tarsi gamtos „girtuoklis", įsigeri medžių viršūnėmis; na, ogi pasirodo,
niekad nematytos egzotiškos gamtos jog gondola slysta vos keliais metrais
gamtos viliones.
Kai ūžtelėjo susidomėjimas grožį bei dvasingumą. Ach, Tu galin virš senučiuko atogrąžų miško. Ma
Great Barrier Reef ir tarptautinis gasis Dieve, kur tik nepažvelgsi, im tėme saulėje besikaitinantį Cairns ir
turizmas prieš dešimtmetį ar du pozantiški reginiai skverbiasi ne tik net Green salą, nes mums pasitaikė
griausmingai pakilo, kartu su juo akin, bet ir širdin — niekad nepa itin giedra, skaidri diena. O po ko
„sugriaudė" ir mažas cukrinėmis mirštamam, neišdildomam atmini jomis vešlus žalumynas — senoviš
nendrėmis ūkininkaujantis Cairns mui! Na, ir traukinys sustoja, tary kas miškas ir visai nesunku paste
miestelis. O dabar miestas didžiuo tum pataikaudamas turistams, ir bėti milžiniškus paparčius bei tas
jasi įžymiais viešbučiais ir daug, per juos dar labiau palepindamas, prie „parazites" gražuoles orchidėjas, be
daug, dovanų atminimui (suvenyrų) Stoney Creek krioklio, kad jie galėtų siglaudžiančias prie ko tik pasitaiko,
įamžinti jį (ir dar su žaižaruojančia ir net plasnojančias žėrinčiai mėly
parduotuvėmis.
110-ties milijonų metų senumo vaivorykšte!) savo foto aparatais. Pa nas dideles peteliškes! Per tą 90 mi
atogrąžų miškas — Daintree — ku galiau ilgai atmintina kelionė bai nučių kelionę yra du sustojimai: prie
riame auga augalai, kur kitur pa gėsi gražioje Kuranda stotyje, „įrė Red Peak ir Barron kriolio. Tuomet
saulyje visiškai išnykę nebent iška mintoje" kalnais ir nustelbtoje di buvome 545 m (1,788 pėdos) virš jū
ros lygio ir stambios kauri pušys čia
senose randami, suakmenėję, čia, džiuliais vešliais paparčiais.
Tačiau daug žadanti diena dar viešpatavo. Ši kelionė lyniniu vago
anot mūsų vadovo, gyvuoja „in living
colour" (ar tai ne „stebuklas"?), yra nepasibaigė nuostabiais malonumais nėliu — gondola, unikalus patyrimas
tiktai porą valandų automobiliu bei išgyvenimais — nuo kalno, kur visiems, išliks atmintyje neišblės
kelio į šiaurę nuo Cairns. Daintree atsidūrėme 328 m (1,076 pėdos) tančiai!
yra Wet Tropics dalis — UNESCO aukštumoje, turėjome nusileisti ir

rieš kiek daugiau, kaip du šimtus metų JAV
prezidentas JefTerson nupirko didžiulį plotą
žemės, kuris tuo laiku vadinosi Louisiana teritori
ja. Kadangi pirkinys buvo nežinomas, prezidentas
paprašė savo draugo ir sekretoriaus Meriweather
Lewis keliauti per šią teritoriją iki vakarinio že
mės pakraščio, susipažinti su gyventojais, jų kul
tūra bei papročiais, augmenija, gyvūnija. Lewis
sutiko ir pakvietė prisidėti savo buvusį armijoje
kapitoną William Clark. Per metus susipažino su
žemėlapių piešimu, pagrindine medicina, surinko
reikiamus kareivius, jūreivius ir gidus, iš viso per
45 vyrų, ir 1804 m. birželio mėnesį išvyko iš St.
Louis, MO, miesto. Visa kelionė užtruko dvejus su
puse metų. 2004-2005 m., švenčiant du šimtus me
tų šios nuostabios kelionės jubiliejų, vyko įvairūs
paminėjimai ir pažymėjimai, ypač ties jų keliautu
taku. Susigundėme ir mes su šiuo istoriniu marš
rutu susipažinti. Pernai prisirašėme prie karavano,
kuris buvo suplanavęs beveik šešių savaičių kelio
nę nuo St. Louis iki Oregon valstijos. Deja, pava
sari dėl Romualdo sveikatos turėjome šio žygio
atsisakyti. Tačiau turėjome gautą maršruto infor
maciją ir vėliau nutarėme bent dalį kelionės patys
atlikti.
Išvykome ketvirtadienį, rugsėjo 29 d. Diena
saulėta, smagu keliauti. Pavakaryje pasiekėme Illi
nois valstijos Starving Rock parką. Daug vietos,
kurortinė vietovė, nameliai išnuomavimui, stovyk
lavietė. Vieta įgavo šj vardą, nes čia prie Illinois
upės yra didelė uola, and kurios, vykstant karui
tarp dviejų indėnų genčių, vieni kitus ant tos uolos
nugrūdo ir tiems liko arba badu mirti, arba šokti į
upę ir žūti. Jie pasirinko badu mirti.
Smagiai pasivaikščioję ir užlipę iki šios isto
rinės uolos, pastovyklavę, penktadienį įvažiavome į
Iowa valstiją.
Ties turistų informacijos centru labai įspūdin
ga skulptūra — daug stulpų, o viršus- lyg atsi
darantis kukurūzo stiebas, kurio viršuje skirtingi
dalykai, tipingi šiai valstijai, kaip kukurūzai, kiau
lės, žuvys, traktoriai (čia gaminama John Deere
traktoriai ir iki ūkio padargai), prerijų žolės, ir t.t
Per valstiją važiuojant, matėme daug didelių
vėliavų plevėsuojant, nes iš čia yra kilę keli JAV
prezidentai. Pravažiavome Ronald Reagan gimti
nę. Toliau vienoje poilsio stotelėje buvo informaci-

SU PALAPINE LEWIS
IR CLARK PĖDOMIS
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE
Nr.l
ja apie Herbert Hoover. Netoliese buvo jo gimtinė
- dabar muziejus. Būtų įdomu viską aplankyti, bet
laikas ribotas.
psistojome nakvoti pačiame Des Moines
mieste, Walnut Woods valstijos parke. Keis
ta, bet tikrai miesto ribose buvo parkas ir maža
stovyklavietė, kurioje tik aštuonios vietos su elek
tra. Pasisekė paskutinę pagriebti. Keista tokioje
mažoje vietoje stovyklauti. Riešutmedžiai dideli,
bet riešutų negalima rinkti nuo žemės. Viskas labai
atvira ir jauku. Kaina žema, tik vienuolika dolerių
nakčiai su elektros prijungimu.
Rytojaus rytą važiuojame per visą šią valstiją į
vakarus. Pakeliui vis vilioja įdomybės, bet... Taigi,
pravažiavome John Wayne gimtinę, bet neužsu
kome. Toliau, netoli kelio buvo olandų miestelis su
malūnu ir muziejumi. Kitam kartui. Beskaityda
ma informacijos centre gautą medžiagą, labai nus
tebau, sužinojus, kad šioje valstijoje buvo vokiečių
karo belaisvių lageris, o dabar ten yra muziejus.
Būtų idomu apsilankyti, bet, žemėlapį patikrinus,
ši vieta yra tolokai į šiaurę.

A

Lewis ir Clark ekspedicijos kelias
Kai I 80 kelias sukosi į pietus, į Omaha miestą,
mes toliau keliavome 680 keliu iki I 29 kelio. Čia
pasukome į šiaurę ir dabar jau esame ant oficialaus
Lewis ir Clark kelio. Važiuojame į Sioux City. Pa
keliui matome išvažiavimus į indėnų rezervacijas ir
ten esamus kasino. Porą valandų pavažiavus, atsi
radome prie šios dienos tikslo. Miesto parke yra
informacijos centras ir Lewis ir Clark muziejus.
Labai įspūdingas. Ties įėjimu didžiulė skulptūra Lewis, Clark ir Pilot, jų šuo. Viduje eksponatai su
skirstyti į kategorijas, t.y., anų laikų medicinos

5ioux Citv - tt'A's. Cia-k -.r šuo pi!ot — skulptūra.
informacija, ekspedicijos dalyviai ir jų uniformos.
Viename kambaryje buvo Lewis ir Clark manikenai. Kai jie kalbėjo, atrodė gyvi: rankos ir lūpos
judėjo, akys mirkčiojo, dalinosi įspūdžiais. Kitame
kambaryje Pilot lojo, galva mosikavo, uodegą vizgi
no. Pirmą sykį tokius eksponatus matome. Perėjus
muziejų, žiūrėjome pusvalandžio ilgumo filmą apie
šią garsią ekspediciją. Čia sužinojome, kad jie ne
tik surado kelią i vakarus, bet keliaudami surinko
ar aprašė per du šimtus naujų augalų ir gyvulių.
(Šalia šio muziejaus yra darželis, kuriame šie nau
jai atrasti augalai ir gėlės auginama.) Kitas atmin
tinas momentas: su dideliu vargu įlipę į auksą
kalną, Lewis ir Clark manė pamatysią vandenyną,
o prieš akis atsivėrė Rocky kalnynas.
Bus daugiau.
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Paminėta pasaulinė limfomos diena

Instaliacija „4-ios sienos" Savivaldybės aikštėje.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA) — instaliacija „4-ios sienos" bei fotoLietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, grafijų paroda. Vaizdo ir garso instapaminėta Pasaulinė limfomos diena.
liaciją sukūrė menininkas Dalius
Šia proga Vilniuje, Savivaldybės Abaris, o fotoparodos autorius — Toaikštėje pristatyta vaizdo ir garso mas Kauneckas.

V. Uspaskichas: sulaikytas a r paleistas?
Atkelta iš 1 psl.
Apie sulaikymo operacijos deta
les ir paleidimo motyvus Rusijos In
terpolas Lietuvos policiją pažadėjo in
formuoti raštu, tačiau iki šiol to ne
padarė.
Kėdainių verslininkas, 47 metų
V Uspaskichas, anksčiau dėl skanda
lų netekęs ūkio ministro ir Seimo na
rio postų, Rusijoje slapstėsi nuo Lie
tuvos teisėsaugos, kuri jį įtaria ne
skaidria partine buhalterija. Versli
ninkas žiniasklaidai teigė gyvenantis
Maskvoje, nuosavame bute.

prendžia išduoti asmenį - jis gali
sprendimą apskųsti apeliaciniam
teismui, kuris per 1.5 mėnesio turi
priimti sprendimą. O jei V Uspaskicho netenkintų ir apeliacinio teis
mo sprendimas, jį galima skųsti ka
sacine tvarka. Sis procesas truktų
apie pusę metų, o išvada būtų galu
tinė ir nebeapskundžiama, išaiškino
prokurorė.
Išduoda p e r t r i s m ė n e s i u s

Teisėjų klanas naujokų neįsileidžia
Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) —
Iš pavasarį kilusio skandalo dėl tei
sėjų uždarumo išvadų nepadaryta,
rašo „Lietuvos žinios". Šiandien Tei
sėjų taryba svarstys, ar patarti prezi
dentui skirti teismų pirmininkais 10
teisėjų, kurie iš šių pareigų nesitrau
kia jau daugelį metų.
Jeigu taryba pritars be konku
rencijos į postus pretenduojančių pir
mininkų rekordininkų kandida
tūroms, pastangos teisėjų luomą pa
daryti skaidresnį gali nueiti perniek.
Iš 12 Teisėjų tarybai pateiktų
kandidatų 10 yra senbuviai teismo
pirmininkai.
„Mums lieka tik apgailestauti,
kad taip atsitiko, tačiau niekas iš tei
sėjų daugiau nedrįso dalyvauti at
rankoje", - sakė prezidento patarėjas
teisės klausimais Česlovas Atkočaitis.

A. Pocius: „Laisvą laikraštį" finansavo liberaldemokratai
Atkelta iš 1 psl.
ar kad ploto pirkimas laikraščiuose
yra laikraščio finansavimas.
Savo ruožtu penktadienį A. Po
cius žurnalistams dar kartą patvirti
no nepaneigęs savo teiginių ir pri
dūrė negalįs komentuoti Jokių kitų
interpretacijų, kaip kas ką suprato,
kaip kas kam atrodė" ir pan.
Susitikimas — konstruktyvus
..

Penktadienį Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitete
(NSGK) lankęsis A. Pocius tvirtino,
kad posėdžio metu svarstyti klausi
mai, kaip vyks darbas su komitetu,
taip pat buvo peržvelgtos temos, ku
rias ketinama svarstyti tyrimo metu.
VSD vadovas akcentavo, kad „tai
buvo labai konstruktyvus pokalbis".
Kaip jau buvo pranešta, NSGK
atlieka tyrimą dėl VSD veiklos ir Lie
tuvos saugumo pareigūno Vytauto
Pociūno žūties aplinkybių. Anksčiau
NSGK pirmininkas Alvydas Sadeckas žurnalistams sakė, kad komitetas
domėsis aštuoniais pagrindiniais
klausimais: VSD reorganizacijos ir
strategijos įgyvendinimu; VSD perso
nalo politika; V Pociūno žūties aplin
kybėmis; moraliniu klimatu VSD,

Lietuvos generalinė prokuratūra
kitą savaitę siųs Rusijos generalinei
prokuratūrai prašymą išduoti su
laikytą Darbo partijos įkūrėją. Pra
šymą Rusijos prokuratūra gali na
grinėti neribotą laiką, o jei bus nus
pręsta asmenį išduoti Lietuvai - V
Uspaskichas galės dar 7-8 mėnesius
skųsti sprendimą įvairiems teis
mams.
„Generalinė prokuratūra nagri
nėjimo terminų neturi. Man Rusijos
prokuratūra paaiškino, kad tai prik
lauso nuo nusikaltimo sunkumo. Kuo
sudėtingesnis nusikaltimas, tuo il
giau nagrinėja", - kalbėjo Lietuvos
Generalinės prokuratūros Tarptauti
nių ryšių ir pagalbos skyriaus vyriau
sioji prokurorė Laima Čekelienė.
Jei Rusijos prokuratūra nus

Iki šiol Rusija nusikaltėlius Lie
tuvai pagal Europos konvenciją dėl
ekstradicijos išduodavo per maždaug
tris mėnesius.
Išduoti buvo atsisakoma "tik su
ėjus senaties terminui, jei asmenų
nusikalstama veikla Rusijoje nėra lai
koma nusikaltimu arba jei išduoti
prašomas asmuo pasirodydavo esąs
Rusijos pilietis.
„Žinodami, kad asmuo yra Rusi
jos pilietis, mes nė nesikreipiame,
kad jį išduotų", - sakė L. Čekelienė.
Iki šiol nebuvo pasitaikę, kad Ru
sijos prokuratūra asmens išdavimą
nagrinėtų tiek ilgai, kad tai bedarant
būtų suėjęs senaties terminas.
„Tokios praktikos nebuvo, nega
liu komentuoti, ar tai įmanoma kal
bant apie V Uspaskichą. Manau, pro
kuratūra sprendimą turėtų priimti
pakankamai greitai, ji juk negali su
laikyti asmens nepagrįstai ilgai", svarstė L. Čekelienė.

* Antrą pergalę pasaulio mo
terų krepšinio čempionate iško
vojo ir vietą pirmenybių aštuntfinalyje užsitikrino Lietuvos rink
tinė, ketvirtadienį B grupės trečiojo
turo rungtynėse 74:63 nugalėjusi Se
negalo penketuką. Sėkmingiausiai
Lietuvos komandoje žaidė Eglė Šulčiūtė, pelniusi 20 taškų ir atkovojusi
10 kamuolių. 14 taškų į varžovių
krepšį įmetė Rima Valentienė. Iško
vojusios antrą pergalę Lietuvos krep
šininkės su 5 taškais atsidūrė pirmo
joje vietoje savo grupėje.
* Šiaulietis Marijus Kravčiukas užsitikrino Maroke vykstan
čio pasaulio jaunių (iki 19 metų)
bokso čempionato medalį. Penkta
dienį ketvirtfinalyje Marijus Kravčiukas (svorio kategorija 54 kg) 29:17
nugalėjo Egipto boksinmką Mohy

Edin Abdelmawgoud ir pateko į pus
finalį, kur šeštadienį susitiks su In
dijos atstovu Santos Singh Solebam.
* Kauno ..Tigrai" pergalingai
pradėjo atvirąjį Baltarusijos jau
nių (iki 17 metų) ledo ritulio
čempionatą. Ketvirtadienį pirmo
siose čempionato rungtynėse „Tig
Partizanų atminimą
rai" namuose 5:0 nugalėjo Elektrėnų
Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) —
„Energijos" bendraamžius. Tris įvar
čius nugalėtojams pelnė Daumantas Ties Subate, Latvijos pasienyje su
Karalevičius, po vieną — Karolis Lietuva, atidengtas paminklas už
laisvę nuo komunistinio okupacinio
Šveikauskas ir Arnoldas Bosas.
* Be pralaimėjimų Europos režimo kovojusiems ir žuvusiems Lie
vaikų ir jaunimo šachmatų pir tuvos ir Latvijos partizanams.
Penkių metrų aukščio baltas kry
menybių Šešiolikmečių vaikinų
turnyre žaidžiantis Emilis Pileckis žius su granitine stela iškilo netoli
su 4 taškais iš 5 galimų tarp 82 daly | Subatės miestelio toje vietoje, kur,
vių pakilo į 4-ąją vieta FVn k tojo rato kaip manoma, buvo palaidota nema
partijoje lietuvis nugalėjo 29-ojoje žai sovietiniu okupantų nužudytu
Lietuvos ir Latvijos partizanu. So
esanti baltarusi Kini Stupak.

Gali nagrinėti neribotą laiką

Pasak jo, daug vilčių teikęs at
rankos mechanizmas atrenkant teis
mų pirmininkus kol kas nesuveikė daugelį metų teismams vadovavę pir
mininkai greičiausiai ir toliau užims
aukštus postus.
„Tikimės, kad ateityje tarp tei
sėjų atsiras nebijančių ir išdrįstančių
pakeisti dabartinius teismų vado
vus", - sakė Č. Atkočaitis.
Buvęs Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas Valentinas Mikelėnas mano,
kad situacija teismuose keisis tik ta
da, kai pasikeis mūsų kultūra, išmok
sime diskutuoti, pavaldinys išdrįs nu
rodyti savo viršininko klaidas.
„Pasakykite, kas dabar laukia iš
sišokėlio? Jeigu jo kandidatūra Tei
sėjų taryboje bus atmesta, kaip jis ga
lės dirbti su savo viršininku?" - klau
sė V Mikelėnas.

santykiais tarp pareigūnų; VSD pa
reigūnų politizavimo ar nepolitizavimo klausimu; tarnybinės informaci
jos nesankcionuotu nutekinimu;
VSD santykiais su kitomis valstybės
institucijomis; VSD veiklos teisinės
bazės tobulinimu.
Penktadienį A. Sadeckas patvir
tino, kad į klausimų ratą įtrauktos ir
„Laisvo laikraščio" redaktoriaus Au
rimo Drižiaus suėmimo aplinkybės.
NSGK pirmininkas taip pat pri
dūrė, kad komiteto posėdžio metu jo
nariai aptarė ir patobulino nutarimo
projektą dėl Seimo pavedimo komite
tui atlikti parlamentini tyrimą. An
tradienį Seimas turės nuspręsti, ar
suteikti komitetui laikinosios tyrimų
komisijos statusą.
Anksčiau A. Sadeckas yra tvirti
nęs, kad net jeigu Seimas tokio statu
so komitetui nesuteiks, jis tyrimą vis
tiek galės atlikti.
NSGK be VSD vadovo lankėsi ir
trys iš keturių jo pavaduotojų: An
drius Tekorius, Alfonsas Balzaris,
Dainius Dabašinskas. Dar vienas pa
vaduotojas - Darius Jurgelevičius kaip tvirtino A. Sadeckas, turi nedar
bingumo lapelį, todėl į komisijos po
sėdį neatvyko.
Alfa.lt

Gyventi geriau trukdo korupcija
Atkelta iš 1 psl.
tik toms šalims ir įmonėms, kurios
bijo keistis ir neinvestuoja į techno
logijas, nes ji atveria galimybes rink
tis.
Anot ekonomisto, globalizacijai
metami kaltinimai - pradedant vie
tinių gamintojų žlugdymu ir baigiant
kultūrų naikinimu - ne tik nepagrįs
ti, bet ir klaidingi. Plačiausiai papli
tęs mitas, kad geriau gaminti savoje
šalyje nei importuoti. Tačiau dėl to
kios taktikos labiausiai ir nukentėtų
savas vartotojas, nes kai kurias pre
kes importuoti yra kur kas pigiau,
nei gaminti savo šalyje.

Dažnai baiminamasi, kad Lietu
vos gamintojus nukonkuruos prana
šesni užsienio gamintojai. Šiuo argu
mentu lietuviai buvo gąsdinami dar
prieš stojant į ES, tačiau įstojus nieko
panašaus nenutiko. Padidėjusi kon
kurencija tik priverčia verslininkus
daugiau investuoti į naująsias tech
nologijas ir atkreipti dėmesį į kokybę.
Taip pat dažnai gąsdinama, kad
globalizacija sunaikins kultūrinius
skirtumus. Tačiau kultūrinio identi
teto kaita yra natūralus procesas, ku
rį XX a. ir XXI a. paspartino televi
zijos ir interneto atsiradimas.
Alfa.lt

{amžino
vietų smogikai retai grąžindavo žu
vusių partizanų palaikus artimie
siems. Dažniausiai, juos išniekinę ir
viešai suguldę miestelių aikštėse, vė
liau išveždavo ir užkasdavo nuoša
liose vietose.
Steloje lietuvių ir latvių kalbomis
iškaltas tekstas: „Sėlių krašto latvių
ir lietuvių partizanams, kovojusiems
prieš komunistinį okupacinį režimą
1944-1953 m. Jie buvo vieningi ir
kartu aukoio save laisvei".
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFFJ Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Montreal žudikas buvo apsėstas mirties

T

„Reuters" nuotr.
Nusikaltimo scena.
Montreal, rugsėjo 15 d. („Reu- sakomybės už įvykį Montreal kolegi
ters/AFP/BNS) — Vienoje Montreal joje.
kolegijoje šaudęs vyras, kuris nušovė
K. Gili dažnai kalbėdavo apie
18 metų moksleivę ir sužeidė dar 19 ginklus ir prieš visuomenę. „Bjau
žmonių, buvo apsėstas ginklų ir mir riuosi visuomene. Taip yra dėl kiek
ties, rodo internete leistas jo žurna vieno, kuris nieko nedaro, nebent tai
las.
būtų svarbu jam asmeniškai. [Keiks
Montreal policijos viršininkas mažodis], visuomenę", — jį citavo
Yvan Delorme patvirtino, kad užpuo vienas laikraštis.
likas, kuris žuvo nusikaltimo vietoje
Nusikaltimo Montreal centre
trečiadieni popiet per susišaudymą esančioje kolegijoje liudininkai sakė,
su policija, yra 25 metų Kimveer Gili kad užpuolikas vilkėjo juodą apsiaus
iš vieno Montreal priemiesčio.
tą ir kad buvo apsikirpęs labai trum
Interneto svetainėje, skirtoje go pai, tik ant viršugalvio turėjo ilgesnių
tų kultūrai, K. Gili rašė, kad gimė plaukų kuokštą.
1981 metų liepos 9 dieną Montreal ir
Montreal medikai pranešė, kad
yra kilęs iš Indijos.
keturių sužeistųjų būklė tebėra kri
Internetiniame
dienoraštyje tiška, o du jau perkelti iš intensyvio
www.vampirefreaks.com jis rašė, sios slaugos palatos. Aukų amžius yra
kad mėgsta ginklus ir savo apsiaustą 17-48 metai.
ir kad veikiau norėtų mirti: „Kaip
Pareigūnai pranešė, kad mirusi
Romeo ir Džiuljeta arba per kulkų mergina yra Anastasia De Sousa. Ji
krušą".
mokėsi Dawson kolegijoje, kur dėsto
Save „Mirties angelu" vadinęs K. ma anglų kalba ir kurioje mokosi
Gili interneto dienoraštyje tvirtino maždaug 10,000 16-19 metų amžiaus
moksleivių.
nekenčiąs žmonijos.
Liudininkai pasakojo, kad K. Gili
„Paversk šj pasaulį kapinėmis.
Sutraiškyk kiekvieną, pasipainiojusį prie kolegijos pradėjo šaudyti trečia
po kojomis. Palik savo kelyje kraujo dienį 12 vai. 41 min. po pietų vietos
upes. Palik po savęs kraujo upes", — laiku, o paskui įėjo pro pagrindinį
įėjimą ir toliau šaudė pastato viduje.
rašoma tinklalapyje.
Policija į įvykio vietą atvyko labai
Šį dienoraštį skelbianti interneto
svetainė vampirefreaks.com, tvar greitai, nes buvo tame rajone pagal
koma iš JAV, neprisiima jokios at- kitą iškvietimą.

JT taps Rusijos ir „neištikimybės
juostos" šalių kovos arena
Jungtinės Tautos, rugsėjo 15 d.
(BNS) — Šią savaitę prasidėjusioje
Jungtinių Tautų (JT) Generalinės
Asamblėjos 61-oje sesijoje bręsta
skandalas — GUAM bloko ša'lys
(Gruzija, Ukraina, Azerbaidžanas ir
Moldova) pasiūlė įtraukti į darbot
varkę klausimą dėl „Įšaldytų" kon
fliktų buvusios SSRS teritorijoje, ra
šo naujienų svetainė NEWSru.com.
Nors Rusija prieštaravo šiam siū
lymui, iš antro karto joms tai pavyko.
Tuo pat metu balso teisės neteko
Gruzijos prezidentas, kuris ketino iš
kelti Rusijos taikdarių Abchazijoje ir
Pietų Osetijoje temą.
Rugsėjo 19-29 dienomis Genera
linėje Asamblėjoje vyks politinė dis
kusija, kurioje dalyvaus maždaug 70
valstybių ir vyriausybių vadovai, taip
pat kai kurie užsienio reikalų minis
trai. Buvo numatoma, kad kalbės ir
Gruzijos prezidentas.
Gruzijos URM patikslino, kad į
61-osios sesijos darbotvarkę Įtrauktas
rezoliucijos „Dėl užsitęsusių konflik
tų GUAM teritorijoje ir jų išdavų
tarptautinės taikos, saugumo ir vys
tymosi požiūriu" projektas.

Savo ruožtu Azerbaidžano prezi
dento administracijos ryšių su užsie
niu skyriaus vedėjas Navruzas Mamedovas pareiškė agentūrai „Interfax", kad klausimo dėl Įšaldytų kon
fliktų buvusios Sovietų Sąjungos teri
torijoje Įtraukimas i darbotvarkę ro
do nemažą GUAM šalių svarbą pa
saulio bendrijoje.
Pasak jo, GUAM šalių poziciją
šiuo klausimu parėmė JAV, Didžioji
Britanija ir kai kurios kitos valstybės.
„Armėnijai ir Rusijai nepavyko
sužlugdyti balsavimo šiuo klausimu.
Mes apgailestaujame, kad Rusija jau
ne pirmą kartą užima tokią poziciją,
tai mums kelia tam tikrų minčių", —
sakė jis.
Savo ruožtu Gruzijos URM pažym
i> j°g „pasiekti, kad šis klausimas
būtų pateiktas svarstyti JT Gene
ralinei Asamblėjai, buvo nelengva,
nes, be šalininkų, rezoliucija turėjo
pakankamai rimtų priešininkų", —
praneša „Novosti Gruzija".
Pareiškime pažymima, kad pasi
naudodama visomis turimomis prie
monėmis pateikti šį rezoliucijos pro
jektą trukdė Rusija.

EUROPA
MILANAS
Viena garsiausių Italijos žurna
lisčių Oriana Fallaci, kuri po rugsėjo
11-osios atakų Amerikoje sukrėtė li
teratūros pasaulį tulžingu išpuoliu
prieš islamą, penktadienį mirė sulau
kusi 77 metų. O. Fallaci, kuri mirė
gimtojoje Florencijoje po kelerius me
tus trukusios kovos su vėžiu, ėmė in
terviu iš garsiausių XX amžiaus va
dovų. Tarp jų buvo palestiniečių va
dovas Yasser Ar-°fat, Izraelio premje
rė Goldą Meir, Irano revoliucio; nierius ajatola Ruhollah Khomeini ir
! JAV valstybės sekretorius Henry Kis! singer.
RYGA
Latvijos prezidentę Vairą VykęFreibergą nustebino tai, kaip Rusijos
gyventojai reagavo Į jos pernai pa
sakytą teiginį, kad Gegužės 9-oji Ru
sijoje pažymima „,degtine ir vobla".
„Kodėl tai juos užgavo? Jie juk tai da
ro!" — stebisi V Vykė-Freiberga.
Daug kam Rusijoje užkliuvo artėjant
fašistinės Vokietijos sutriuškinimo
60-ųjų metinių iškilmėms pasakyti V
Vykės-Freibergos žodžiai, kad rusai
„gegužės 9-ąją pasidės ant laikraščio
voblą, gers degtinę, dainuos čiastuš
kas ir prisimins, kaip jie didvyriškai
užkariavo Baltiją".
BERLYNAS
Charizmatiškasis ir savo homo
seksualios orientacijos neslepiantis
Berlyno meras Klaus Wowereit sek
madienį greičiausiai vėl bus perrink
tas į šį postą, tačiau vokiečių galvose
kirba kitas klausimas — ar vieną
gražią dieną jis netaps jų kancleriu.
Ko gero, pergalė K. Wowereit suteiks
daugiau įtakos aukštesniuosiuose So
cialdemokratų partijos (SDP), kiek
išsikvėpusios pasitraukus Gerhard
Schroeder, stovykloje.

JAV
JUNGTINĖS TAUTOS
JAV aktorius George Clooney ir
Nobelio premijos laureatas Elie Wie-

sel Jungtinių Tautų (JT) Saugumo
Taryboje ketvirtadienį pareiškė, kad
pasaulis bus kaltas dėl dar vienos
Ruandos, jei Sudano Darfūro regione
nebus sustabdyti žiaurumai. „Kaip
tai spręsite, bus jūsų palikimas, —
sakė G. Clooney. — Jūsų Ruanda, jū
sų Kambodža, jūsų Aušvicas". JAV
ambasadorius John Bolton šias įžy
mybes į neįprastą 15 narių Saugumo
Tarybos sesiją pakvietė tam, kad jos
padėtų atkreipti dėmesį Į katastrofą
Darfūre.
WASHINGTON, DC
Įtakingas JAV Senato komitetas
sukilo prieš prezidentą George W.
Bush ir pritarė įstatymo projektui,
kuris, pasak komiteto narių, gins te
rorizmu įtariamų užsieniečių teises
ir pataisys Amerikos įvaizdį, kuriam
pakenkė itin griežtas elgesys su su
laikytais asmenimis. Netrukus po to,
kai G. W. Bush atėjo į Kongresą ra
ginti respublikonų paremti jo pasiū
lymus dėl įtariamų teroristų patrau
kimo baudžiamojon atsakomybėn,
Senato ginkluotųjų pajėgų komitetas
patvirtino savo įstatymo projektą,
kuris, komiteto nuomone, atitiks
JAV Aukščiausiojo Teismo reikalavi
mus.

KARIBAI
HAVANA
Kubos televizija parodė kelių mi
nučių reportažą iš šalies vadovo Fidel
Castro susitikimo su Venesuelos pre
zidentu Hugo Chavez, kuris atvyko
dalyvauti Neprisijungusių šalių vir
šūnių susitikime. H. Chavez tik at
skridęs iš karto nuvyko susitikti su F
Castro, kuris sveiksta po chirurginės
operacijos, padarytos jam liepos pa
baigoje. Jų pokalbis truko dvi valan
das.

AZIJA
JAKARTA
Popiežiaus Benedikto XVI ko
mentarai apie islamą gali pakenkti
religijų santarvei, sakė politiniai ir
religiniai vadovai Indonezijoje ir Pa
kistane. Vis daugiau musulmonų va
dovų ragino popiežių atsiprašyti už
pastabą, ištartą jam antradienį sa
kant kalbą Vokietijoje. Pontifikas pa
vartojo žodžius „džihadas" ir „šven
tasis karas".

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 7 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.oenterfonurgciyandbrcasthealtKcūr

GEDAS M. GRINIS, M D
lnkstų,puslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St v Kenosha^VVI 53142

(262) 948-6990

Chiropraktika ir
manualine terapija
Amber
Telefonas (708)239-0909
Health • Manualinė terapija
Center • Chiropraktika
e Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
e Kraujo tyrimai
e Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerely t ė
Chiropraktikos gydytoja
6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

Dr. Vida I.Puodžiūnienė

S

Healthy Connection
unropracuc <x Kenat> VJVHC

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

16547 W . 1 5 9 Street
Lockport, IL 60441

Tel. 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE
Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i
10811 W. 1 4 3 ^ S t Oriand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center f o r Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

Sandra Rasa Valaitis, M D
š l a p i m o p ū s l ė s inkontinencija,
gimdos, makšties i r pūslės ištrūkimas,
gydymas b e i chirurgija
Priklauso Unrversity of Chkago,
MacNeal, Hinsdale ir La Crange Hospital

Tel. 773-834-8622
Valandos pagal susitarimą

Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRJ DALIAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V . RAIMA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5
Bk Grove: 847-718-1212
www.Illinoispain.com

Kalbame lietuviškai

Akių ligų specialistai

Ausų, nosies, gerklės
ligos

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.
Chkago Ridge

Tel. (706) 636-6622

VYTENIS GRYBAUSKAS, M . D.
SUSAN T. LYON, M.D.
Ausų, Nosies, Gerklės ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

Širdies ir kraujagyslių
ligos

Holy Cross Hospital, #410S

Tel. (773) 884-7960

Tel. 708-424-2024

Joliet, IL 60435

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Tel. 815-741-3220

7722 S. Kedzie Ave.
Chkago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAJLE SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th SL Ste 200
Lemont. IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Cood Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms

Ginekologija

Čekius rašyti LITHUANIAN
WORLD COMMUNITY FOUNDA
TION. Ant čekio arba laiške pažy
mėti RUKLA YOUTH CLUB.
Norintys daugiau informacijų,
gali skambinti Danguolei Kviklytei,
telefonu 773-229-9618 arba kreiptis
e-paštu dkvik2006@yahoo.com
Danguolė Kviklytė

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

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

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chkago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V17JNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. St. S ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
RAMONĄ C. MARSH, M D SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners G rovė, IL 60515
630*52-9400
Valandos pagal susitarimą

brendo ir tapo Lietuvos beisbolo
lygos nare. Nuo pat pradžių Vladui
talkininkauja vietiniai gyventojai bei
ten esantys Lietuvos kariuomenės
karininkai. Kaip Amerikoje įprasta,
jie visi, įskaitant ir Vladą, dirba sa
vanoriškai, be atlyginimo. Išsamiau
susipažnti su lygos veikla ir progra
ma galima jos interneto tinklalapyje
www.ruklabk.lt
Beisbolo pirštinės, kamuoliai bei
kita šio sporto įranga yra brangi.
Rukloje gyvenančios šeimos, kurių
daugelio pajamos yra labai mažos
arba visai neegzistuoja, negali įran
gos nusipirkti. Kad Ruklos lyga ga
lėtų toliau veikti ir joje daugiau vaikų
dalyvauti, jai reikalinga piniginė
parama. Šiuo metu ypač reikia naujų
beisbolo pirštinių, nes jos greit su
sidėvi arba vaikai iš jų išauga.
Amerikoje beisbolo pirštinės vidutinė
kaina yra apie 40-50 dol.. Būtume
labai dėkingi, jeigu galėtume paremti
šį gražų darbą su bet kokio dydžio
auka. Aukos yra nurašiamos nuo JAV
federalinių mokesčių (Federal ID No.
36-3097269) ir jas galima siųsti šiuo
adresu:
LITHUANIAN WORLD
COMMUNITY FOUNDATION
PO Box 140796
Grand Rapids,
Michigan 49514-0796

Tel. 815-723-1854
ARAS ŽLIOBA, M D
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

KARDKDLOGAS-ŠJRD1ES UGOS

Ruklos miestelyje, netoli Jonavos
yra ne tik įsikūrę Lietuvos kariuo
menės padaliniai, bet taip pat vaikų
beisbolo klubas vardu „Ruklos vaikų
beisbolo lyga". Nors beisbolas dau
giausia yra žaidžiamas Amerikoje,
tačiau Lietuvoje jis nėra jau toks sve
timas ir turi istorines šaknis. Dar
1921 metais Lietuvos žymusis lakū
nas Stasys Darius, atvykęs iš JAY
supažindino lietuvius su šiuo sportu,
įkūrė kelias komandas, o 1924 metais
parašė taisyklių knygą „Beisbolo
žaidimas".
Ruklos lyga veikia nuo 2000
metų ir jos programos tikslai yra
keleriopi. Pirmiausia išmokyti vai
kus žaisti žaidimą, gražiai bendrauti,
dalyvauti įvairiuose Lietuvoje bei
kitur Europoje vykstančiose čempio
natuose, ir, aišku, laimėti! Kitas,
svarbesnis, tikslas yra auklėti žai
dėjus būti gerais žmonėmis, pažinti ir
gerbti savo kraštą ir nukreipti juos
nuo narkotikų, alkoholio, rūkymo ir
kitų neigiamų užsiėmimų. Kadangi
rungtynės vyksta įvairiose Lietuvos
vietovėse, vaikai gauna proga išva
žiuoti iš savo miestelio ir praplėsti
savo akiratį, artimiau susipažindami
su Lietuvos istorija ir sutikdami įdo
mių žmonių. Pastaraisias metais
vaikai yra aplankę Lietuvos Seimą,
Vilniuje statomus Valdovų rūmus,
įvairius muziejus bei Lietuvos ka
riuomenės oro bazę Zokniuose.
Šiuo metu lygai priklauso per 50
mergaičių ir berniukų, o jos pagrindi
nis vadovas ir steigėjas yra Komijoje
gimęs buvusių tremtinių sūnus Vla
das Kornijevskis. Prieš eilę metų
Rukloje gyventantis Vladas pastebėjo
miestelyje nuobodžiaujančius vaikus,
subūrė juos ir pradėjo mokyti beisbo
lo žaidimą. Ilgainiui komanda su

Dr. ELIGIJUS LEUS
Akių figos ir chirurgija
1192 VValter St Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 VV. 7 9 t h St.
Burbank, IL 60459

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

STABDYK NUSIKALSTAMUMĄ
BEISBOLO PAGRINDU

Valandos pagal susitarimą

N u o l a t d i d ė j a n č i a i Ruklos b e i s b o l o k o m a n d a i r e i k i a d a u g i a u ' O c t a u k i e j i b e i s 
b o l o ž a ' d e j a i su A m e r i k o s l a k ū n a i s Z o k n i ų o r o b a z ė j e

ĮVAIRUS
VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 100 METŲ
Mano biteliu surinktas medus iš Illinois
pievų ir miškelių yra skanus ir t u r i daug
g y d o m ų j ų savybių. Jo galima g a u t i PL
centre gegužinių metu. K. Laukaitis
Tel. 630-323-5326

* Western Springs ar Hinsdale rajo
nuose, nuo 7 v.v. iki 7 v. ryto, moteris
ieško darbo. Tel. 630-935-7017

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773- 585-9500

* Moteris ieško darbo pietiniuose ra
jonuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
630-229-9531
* Moteris ieško darbo su grįžimu namo.
Pageidauja prižiūrėti pagyvenusius
žmones. Tel. 773-471-6224.
* Vyras ieško darbo prižiūrėti žmones.
Legalūs dokumentai, patirtis, rekomen
dacijos. Tel. 312-231-0717.
* 50 m. moteris ieško darbo su gyveni
mu 6 dienas savaitėje. Turi patirties, re
komendacijas, CNA sertifikatą, žalią
kortelę, IL valstijos vairavimo teises.
Tel. 773-816-6947.
.

iri*
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Dantų gydytojai

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba
2 7 1 1 VVest 71 Street,

Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-476-2655; fax. 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6

RUOŠKIME „ROGES" VASARĄ
Besibaigiant šiltajam sezonui,
imame suvokti, jog netrukus teks at
sisveikinti su vasara. Artėjančios žie
mos rūpesčiai primena būtinybę pa
sirūpinti būstu, užtikrinant kad jis bus
šiltas ir saugus, taip pat - pasirengti
galimiems nepatogumams dėl tikėti
nų staiga užeinančių šalčių ar žiemos
audrų. Pagrindiniai dalykai, kuriais
derėtų pasirūpinti, artėjant žiemai:
Šildymo s i s t e m a
Prieš prasidedant šalčiams, būti
na patikrinti šildymo įrangą bei
pakeisti senus, užterštus filtrus nau
jais. Profesionalai taip pat privalo
padėti J u m s įsitikinti, ar niekur nėra
kuro nutekėjimų, ar sistema gerai
vėdinama, bei ar ji yra vientisa ir
nepažeista (nėra nukarusių, nežinia
iš kur atsiradusių laidų ar pan.). Jei
naudojate židinius arba krosnis,
pasirūpinkite, kad būtų švarūs kami
nai bei visi vamzdžiai (reikėtų nuo
dugniai išvalyti bent kartą per me
tus). Taip p a t patikrinkite paties
židinio ar krosnies būklę, kad nebūtų
įtrūkimų ar nusidėvėjusių dalių.
Namo išorė
Apžiūrėkite, ar nėra atplaišėjusių dažų - jei dažai nusidėvėję, ver
tėtų užsiimti perdažymu dabar, prieš
atšąlant orams. Taip pat tai gali būti
ženklas, jog ant medinių sienų kau
piasi nereikalinga drėgmė. Pasikon
sultuokite su ūkinių prekių parduo
tuvės darbuotojais, kokie dažai būtų
geriausi ir kokiomis priemonėmis
būtų galima geiiausiai išdžiovinti
medieną. Patikrinkite langus, ar jie
yra visiškai sandarūs, nesuaižėję.
Pakeiskite baterijas dūmų bei
vandenilio monoksido detektoriuose

- iš esmės, tai vertėtų atlikti bent
kelis kartus per metus, n e tik prieš
prasidedant žiemai.
Atsikratykite nudžiūvusių me
džių šakų, užgriozdinusių Jūsų na
mą, takelius aplink a r įvažiavimą į
garažą. Pasirūpinkite stogo atbrailų
valymu, tuo pačiu patikrinkite paties
stogo būklę - ar nėra pernelyg didelio
nusidėvėjimo ženklų, a r žiemos me
tu, nesikaups pernelyg dideli kiekiai
sniego bei įvairių šiukšlių.
N a m o vidus
Pagaliau, pasirūpinkite patogu
mais viduje - užėjus žiemos šalčiams,
priklausomai nuo to, k u r gyvenate,
galite neturėti galimybės kurį laiką
išeiti iš namų, ar, dingus elektrai, pa
sigaminti maisto. Turėkite pakanka
mai vandens buteliuose bei iš anksto
pasidėkite kelioms dienoms negen
dančio maisto (konservuoto, džiovin
to ir pan.). Jei turite nešiojamą du
jinę viryklėlę, neužmirškite įsitikin
ti, ar ji gerai veikia, o reikalui esant,
naudokite ją tik lauke. Patikrinkite
baterijas nešiojamuose šviestuvuose,
TV bei radijo aparatuose. Būtinai
turėkite bent savaitei vaistų, kuriuos
nuolat vartojate, bei įvairių prie
monių pirmajai medicinos pagalbai
suteikti.
Jei esate pagyvenę a r silpnos
sveikatos ir/ar gyvenate vieni ato
kesnėje vietovėje, būtinai susitarkite
su kuo nors iš giminių a r pažįstamų,
kad reguliariai J u s aplankytų bei iš
anksto susidarykite asmenų ir įstai
gų, į kuriuos planuotumėte kreiptis,
atsitikus bet kokiai nelaimei, sąrašą
su jų telefono numeriais.
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Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

D r . JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
Tel. 708-598-8101
Valandos pagal susitarimą

4 6 3 5 W . 6 3 St.;Chicago
T e l . 773-735-7730
10 S. 640 S. KingeryHvvy, Witowbrook
Tel. 630-323-5050

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
W i l l o w b r o o \ IL 60527

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467

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

708-873-9074

Tei. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

V a l a n d o s p a g a l susitarimą

Dr. DALIA JODWAL!S
Dantų gydytoja
15543 W. 127thSt.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

Dr. V.J. VASAITIENE
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą
Dr. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9 0 5 5 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.

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

Tel. 708-598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS
D A N T Ų GYDYTOJA
TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS
persikėlė į naują kabinetą
318 W . Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068

Dr. DANA M. SAUKUS
Dantų gydytoja
38 O a k C r e e k Plaza
M u n d e l e i n , IL 6 0 0 6 0
Tel. 8 4 7 - 9 4 9 - 7 3 0 0
Valandos pagal susitarimą

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

Pilna dantų priežiūra:

EUGENE C DECKER, DOS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2401,
Chicago, IL

•
•
•
•
•
•
•

Tel. 708-422-8260

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

STEBĖKITE,
KAIP jUSŲ
SANTAUPOS

Pagal amerikiečių spaudą
parengė V a i d a M a l e c k a i t ė

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso v e i d o atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

Dr. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.
3235 W. 111 St Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Atidarykite 14-os mėnesių
sertifikatą

5.50%
/ww.autotr<

•'usa.com

APY

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

Perronal Bark
I

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Garfield Ridge

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

V

Building Personai Banking Rclationships^^

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

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

*Rate increase baaed on the rate offered for new 12 month certificate accounta at time of increase
Annual Percentagre Yield (APY) is effective as of June 19. 2006 and is subject to change without notice.
Minimum deposit of $250 i» reguired to obtain APY. Penalty may be imposed for early withdrawal*

www.firstpersonalbank.net
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Drabužių kūrėjai
pasaulio madų sceną sieks
„paimti šturmu"
Iki šiol Čikaga ir mada buvo du
nesuderinami dalykai. Reikia pri
pažinti, kad Pryžiaus,'Milano, New
York bei Los Angeles dominuoja
mame madų pasaulyje, miestui,
nelabai mandagiai kaimynų pra
mintam „City of Big Shoulders", vie
tos madų pasaulyje paprasčiausiai
neliko. Architektūra, teatras, muzika
- prašom, bet mada - kur jau ten...
Gali būti, kad nuo 2004 m. šios
Čikagą žeminančios tendencijos ima
keistis. Bent jau pastebima nemažai
rimtų pastangų ir gerų norų, kad taip
anksčiau ar vėliau atsitiktų. Viskas
prasidėjo prieš dvejus metus, kai
„Marshall Field's" surengė pirmąją
Čikagos istorijoje oficialią rudens
mados savaitę („Marshall Field's
Chicago Fall Fashion Week"). Po sėkmigo vietinių mados kūrėjų pasirody
mo meras Richard Daley savo
Mayor's Office of Special Events pa
dalinį papildė nauja darbuotoja miesto mados menų direktore, buvu
sia advokate Melissa Turner.
Mayor's Office of Special Events
visuomet garsėjo vertingais, dažniau
siai nemokamais čikagiečiams orga
nizuojamais renginiais. Pasamdžius
naująją „madų direktorę", kaip kad ji -t
netrukus buvo praminta spaudos,
susirūpinta ir šlubuojančia miesto
mados padėtimi. Šiaip ar taip, Čikaga
turi nekokią reputaciją, kai kalbama
apie madą bei miesto gyentojų gyve
nimo būdo ir mitybos įpročius.
Taigi šiemet Čikagos miesto savi
valdybė pristato pirmąjį didelio mas
to mados renginį, kuriame dalyvauja
vietiniai mados kūrėjai. Rugsėjo 20 spalio 1 d. vyksiantis „Fashion Focus" visų pirma skirtas mieste ku
riančių dizianerių populiarinimui.
Šiuo renginiu siekiama ne tik skatin
ti žmones labiau kreipti dėmesį į savo
išvaizdą, bet ir supažinti JAV bei
pasaulį su Čikagoje dirbančiais ma
dų kūrėjais, kurie pamažu skinasi
kelią į tarptautinės mados podiumus.
„Fashion Focus" dalyvauja Michelle Tan, Scarlet Designs, Lee Allison bei kiti su Čikaga siejami madų
kūrėjai. Buvo planuota, kad renginy
je dalyvaus ir žymi aktorė bei vie
na skoningiausių bei madingiausių
Amerikos asmenybių Sarah Jessica
Parker. Deja, naujausiais praneši

mais, aktorė atšaukė palnuotą pa
sirodymą, teisindamasi „šeimyni
nėmis aplinkybėmis".
Savivaldybės
organizuojamas
Čikagos madų pristatymas nėra vie
nintelis šį rudenį. Spalio 15-21 d.
vyks „Chicago Fashion Week" - pir
moji Čikagos istorijoje aukšto lygio
rudens madų savaitė. Vienas pagrin
dinių pastarojo renginio rėmėjų kontroversiškasis prekybos centas
„Macy's", neseniai tarp čikagiečių
sukėlęs daug aistringų diskusijų ir
net išprovokavęs protesto mitingą.
Kaip žinia, „Macy's" valdanti kom
panija nupirko daugiau nei šimtmetį
Čikagoje veikusią „Marshall Field's"
parduotuvę, kuri po ilgų svarstymų
praėjusią savaitę buvo pervadina į
„Macy's". Gali būti, kad finansuo
dama „Chicago Fashion Week" rengi
nį bei būdama viena pagrindinių
madų „šou" scenų „Macy's" užsi
dirbs vieną kitą „pliusą" tarp vietinių
pirkėjų ir pagerins savo, kaip „okupantės", įvaizdį. Tuo tarpu mados
mėgėjai gali tikėtis puikių mados
demonstravimų bei kitų renginių,
tarp jų nemokamų loterijų bei par
duotuvės finansuojamų atrakcionų.
Plačiau apie konkrečius „Chica
go Fashion Week" renginius gali
ma sužinoti apsilankius oficialioje
organizatorių interneto svetainėje
http://www.chicagofashionweek.com.
Ten pat galima sužinoti ir kaip įsigyti
bilietus į konkrečius madų pristaty
mus. Priešingai nei savivaldybės
organizuojamoje madų savaitėje, į šį
specialiai pasamdytos renginių orga
nizavimo firmos „MW Productions"
koordinuojamą madų „šou" galima
patekti tik su bilietais. Jų "kainos
svyruoja nuo 60 iki 85 dolerių.
„Chicago Fashion Week" žada
dalyvauti šie madų kūrėjai: Calvin
Tran, Glamorous Gowns, James De
Colon, Beash Designs, Mide Apparel,
NASSANI ir kt.
Taigi nors Čikaga istoriškai nie
kuomet negarsėjo savo mada, šių ren
ginių šūkis yra „paimti pasaulio ma
dų sceną šturmu". Jei šiedu festiva
liai iškart ir neįgyvendins siekiamo
tikslo, galbūt bus gera naujų miesto
tradicijų pradžia.
Monika Bončkutė

Dainavos stovyklavietės 50 metų jubiliejaus šventėje Š.m. rugsėjo 2 d.
dr. Jonas ir poetė Teresė (Pautieniūtė) Bogutos su dukra Vilija (viduryje).
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Bendra darbovietė sutuoktinius
jungia ir skiria
Sutuoktinių po vienu darbovietės
stogu laukia išbandymai.
Kartu dirbantys sutuoktiniai
dažniau išsaugo draugystę. Tačiau
ilgalaikiai išsiskyrimai gali tapti kon
fliktų priežastimi.
Išsiskirti naudinga
Išsiskyrimas visai dienai ar net
savaitei, anot psichologo Olego La
pino, silpnina ryšį tarp sutuoktinių.
„Prieš akis iškyla nuobodžiaujančios
žmonos, kuri ima ieškoti paguodos ir
dėmesio, vaizdas. Partnerio nebuvi
mas šalia skatina norą nueiti 'į šo
ną'. Taip neretai ir įvyksta", — tvir
tino specialistas.
Tai, kad sutuoktiniai per dieną
vienas kito nemato, turi ir savo pri
valumų. „Vyras ir žmona vienas kito
pasiilgsta, nori susitikti, atsiranda
didesnis prieraišumas", — vardijo O.
Lapinas.
Atranda iš naujo
Išsiskyrimas ilgesniam laikui dėl
su darbu susijusių priežasčių, pasak
psichologo, gali tapti tikru išbandy
mu. „Sutuoktiniai išgyvena įvairias
santykių stadijas. Tad ryšys taip pat
kinta. Pirmaisiais santuokos metais
vyrauja aistra, vienas kito ilgesys,
partneriai siekia nustebinti, rengia
staigmenas, daug bučiuojasi. Šiuo
laikotarpiu trumpi išsiskyrimai tik
dąr labiau kaitina jausmus", — pa
sakojo psichologas.
Jeigu dažniau išsiskiriamą vė
lesnėje santykių stadijoje, didesnė
tikimybė, kad dėl to ryšys tarp su
tuoktinių gali susilpnėti. „Puiku, jei
sutuoktiniai sugeba iš naujo atrasti
vienas kitą, stengiasi grąžinti aistrą,
vėl vaikšto į pasimatymus, susitikinė
ja", - dėstė O. Lapinas.
Trūksta erdvės

„Marshall Field's" pervardintai

.Marvs" išprovokavo nrotostus

Psichologo teigimu, situacija, kai
pora dirba kartu, gana dažna. „Pa
vyzdžiui, bosas įsimyli sekretorę,
išsiskiria su žmona ir veda naująją
meilę. Problemos grįžta namo kartu
su šeima. Sutuoktiniai vienas kitam
priekaištauja. Tokia atmosfera ima
varginti ir erzinti", — pasakojo spe-.
cialistas.
Darbe nusistovėjusi santykių
hierarchija nebūtinai persikelia į

namus. Darbe - bosas ir pavaldinė,
namuose gali būti net atvirkščiai.
Porų, kurios gyvena ir dirba
kartu, problema - asmeninės erdvės
lieka mažai. „Kiekvienas nori turėti
savo erdvės. Kai jos trūksta, sutuok
tiniai ima sakyti vienas kitam: Tavęs
per daug, tu mane dusini'. Tai tarsi
protestas dėl laisvės", — sakė paš
nekovas.
Laukia išbandymas
Kita vertus, anot psichologo,
kartu dirbančios poros draugiškes
nės, partneriai jaučiasi saugesni.
„Vėlesniame santykių etape išryškėja
charakterių, interesų skirtumai, kai
turi kitą priimti tokį, koks jis yra. Tai
tikras išbandymas, kurį įveikę su
tuoktiniai iš naujo atranda vienas
kitą. Kartais net ima toleruoti vienas
kito neištikimybę, o išsiskyrę lieka
draugai", — tvirtino O. Lapinas.
Psichologas pabrėžė, kad kartu
dirbantys sutuoktiniai turi daugiau
bendrų sąlyčio taškų, todėl aistrai
išblėsus lieka draugystė.
O. Lapinas prisipažino, kad apie
kartu gyvenančias ir dirbančias poras
kalba remdamasis asmenine patirti
mi. Mat jo žmona taip pat psichologė.
„Mes lengvai vienas kitą supran
tame, abu domimės psichologija, da
bar kartu rašome knygą. Du psicholo
gai namuose - ir pliusas, ir minusas",
— šypsojosi pašnekovas.
Skiriasi dėl kitų
- priežasčių
Kartu dirbantys sutuoktiniai
nuolat mato vienas kitą, tad norisi
psichologo paklausti, ar tai nekenkia
santykiams. Juk darbovietėje pasi
taiko ir flirto, ir atvirai rodomų sim
patijų. „Kai vyras ar moteris jaučia,
jog partneris jį nuolat mato, stengiasi
save sudrausminti, neleidžia sau
labai atsipalaiduoti", — tikino spe
cialistas.
Statistikos, kuri skelbtų, kad
kartu dirbantys sutuoktiniai dažniau
v

skiriasi, nėra. „Si priežastis nėra iš
skiriama kaip lemianti skyrybas.
Dažniausios skyrybų priežastys alkoholizmas, neištikimybė arba ryš
kūs charakterių skirtumai", — vardi
jo psichologas O. Lapinas.
Eglė Petkutė
„Klaipėda"
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER®

Sumažintas pinigų pervedimo į

Lietuvą
mokestis - nuo

99
.

•

•

Naudojantis „VVestem Union"
SIŲSKITE ^^^^^^H
SIUNČIAMA SUMA

paslaugomis pinigus paprastai jau

PERVEDIMO MOKESTIS*

0,01$ - 100,00 S

9,99$

100,01 $ - 200,00 $

10,99$

200,01 $ - 300,00 $

16,99 $

300,01 $ - 400,00 $

21,99$

400,01 $ - 500,00 $

27,99 $

Nuo 500,01 $

1

5%

nuo pagrindinės sumos j

po kelių minučių** galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

1-800-325-6000
www.westernunion.com

PINIGŲ PERVEDIMAS

PINIGINE PERLAIDA

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

*

Be pervedimo mokesčio „VVestern Union" taip pat ima mokestj ui jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą.

"

Lėšų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, jskartant agentūros darbo laiką ir laiko juostų skirtumus. Apribojimus žc Siuntimoformoje.Naujos mažesnės kainos galioja
dalyvaujančiose JrVestern Union" agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario 1d. Jkainiai gali būti keičiami be įspėjimo.

6 2006 VVestern Union Holdings, Inc. Ali Rignts Reserved.
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DRAUDIMO PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS
vt'jliorslnc

Drake
Did
ItAgain!

5 S.Prospect Clarendon
Mills, Illinois 60S14

Office

630-325-2800
Mobile

630-745-7593
Fax

630-325-7010

OMfc,
Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
bemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės j
Drake Realtor

GREIT PARDUODA
r|

.,

VIDA M.
SAKEVICIUS

į į j
"°"

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Real Estate Consultant

Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardavimas
708 889

2148

Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS

PASKOLOS

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

v . J L l _ - \t9tjmv
• .v. . ; . | MMaTCAGOC

Mindaugas

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

6 5 1 343 0 2 8 6 Cell

Audrius Mikulis

773-590-0205
708-425-7160

mindaugą s. m Du biiau s* as ®v* ellsfargo.com
A"IV> wThm.com/westitpauiDranchmn

r — — — •» — — — — — — — — _ • _ .,
STATE F A R M INSURANCE
Automobilio, namų,

I s t C h o i c e Real P r o p e r t y s

RIMAS
STANKUS
•
•
•
'•
•

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

First Landmark Realty

fSaf
Bus.
Res.

Accent
Homefinders

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

SIŪLO DARBĄ

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com
i Įvairus nekilnojamas t u r t a s :
1
* Nemokamas įkainavimas
' * Nemokama rinkos analizė
! * Pirkimas
g * Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W . 95 St., O a k Lawn, IL
708-423-5900

ĮVAIRUS"

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

Šildymas
Šaldymas

SIŪLO DARBĄ
Skubiai reikalingi
VAIRUOTOJAI-PERKRAUSTYTOJAI,
dirbti Skokie perkraustvmo kompanijoje.

Tel. 847-673-3309

Nekalbantiems angliškai, atvykti 3650 Touhy
A ve., Skokie, II.. Vairuotojai privalo turėti
galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus.

Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigraciios.šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės t e l . 1 - 9 1 7 - 5 1 7 - 9 2 9 6
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com

Nida
Grigalavičiūtė

IŠNUOMOJA

Sopranas
REIKALINGI M A S A Ž I S T A I ,
MANIKIURISTAI OAK PARK,
DOVVNERS C R O V E G R O Ž I O
SALONE
Fax r e t u m e

Prie 66 S t ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas „apartment"
su nauja virtuves j ranga.

708-233-5944

Tel. 708-275-2070

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

NAMŲ REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Privačios
pianino
ir
dainavimo
pamokos
Nuo 6 metų ir vyresniems

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629
Prekyba, instafavimas, aptarnavimas
— Licensed — Bortded— Insured
fRfcfc
ESTIMATE

7 dienos
per savaite

STASYS

© Lufthansa

S4S

Finnni/*

KLM

H o m e r G l e n , DL 6 0 4 9 1
TeL 708-745-4038
E-maiLnidag@comcast.com

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

Luxury tovvnhouse l o c a t e d i n A s h u r y
VVoods, L e m o n t s u b d i v i s i o n .
3 bdrms, 3 bths, 9 rms totai, vvonderfull
upgrades, finished basement, all appliances
stay. Open house 9/17 12-3 p.m. S409,900.
Call Monica - RE/Max Peak Pcrformers

708-256-9510
PARDUODAMAS „CONDOMIMUM"
Pasaulio lietuviu centre. Tinka
pensininkams. 2 miegamieji, 2 tualetai,
kampinis, daug šviesos. Kaina Si69,000

doleris
įamm

3cfcšis©dDi9JrJ3.6bi7j
PIGIAUSI AVIA-BIUETAI Į LIETUVĄ IR EURO P/

TeL

312-876-9687.

FLORIDOJE, Gulfport mieste,
savininkas parduoda vieno mieg.
„condo". Salia baseinas, parkas,
ežerėlis. Kaina $129,000
Tel. 727-347-5739, Gražina

Always Wlth Flowers
Nauja p a s l a u g a — a t r i b u t i k o s n u o m a p o k y l i a m s
* Gėlės visoms p r o g o m s , gėlės j L i e t u v a
* Egzotinės i r aukšto stiliaus aranžuotės
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos
* Laidotuvių krepšeliai, v a i n i k a i , vazoninės gėlės
* Bažnyčių ir p o k y l i ų salių dekoravimas

1 1 2 0 S. State St., L e m o n t , IL, t e l . 6 B O - 2 5 7 - 0 3 3 9
8 0 1 5 W. 7 9 St., Justice, IL, t e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwayswithf1owers.com

•
•
•
•
•

CONSTRUCTION

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

PARDUODA

UįfJ*

773 7 7 8 4 0 0 7
773-531 1833

RETKMF^TS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus. daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-avvay'* planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.n.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

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

KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I
6 2 1 6 VV. A r c h e r A v e . , C h k a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška d u o n a ir raguoliai
Vestuviniai i r j v a i r u s t o r t a i
Siunčiame mūsų p r o d u k t u s UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — vvvvw.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.

nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607

312-957-1994
p i r m . - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. n u o 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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MONIKA LIETUVOJE
Tęsinys iš rugsėjo 9 d .
MONIKA SILIUNAITE
Kai kitą kartą būsiu Kaune gal
jau bus labiau sutvarkyta. Kitoje
pusėje Nemuno nuo kalno buvo gali
ma matyti visą miestą ir jo apy
linkes. Nemunas atrodė kaip didelė
upė. Nuo kalno nusileidome su vieno
vagono traukinuku, kuris vadinasi
fanikulierius (ar panašiai). Tokių
Lietuvoje yra tik du. Mes pataikėm į
paskutinį nusileidimą. Kondukto
rius jau buvo suskaičiavęs pinigus ir,
nenorėdamas skaičiuoti iš naujo, nuo
mūsų neėmė po 50 centų. Pasisekė!
Atvažiavus prie autobusų sto
ties, radome autobusiuką laukiantį
surinkti aštuonetą keleivių, k a d
galėtų grįžti į Vilnių. Ir šis buvo pas
kutinis, važiuojantis į Vilnių. Pa
sisekė. Dar buvo šviesu ir per visą
kelionę skaičiau knygą. Iš stoties iki
namų tik 10 minučių, bet jos buvo
sunkios. Neprisimenu kaip atsidū
riau savo lovoje, bet, atrodo, kad su
spėjau nusirengti.
Antradienis
Išsimiegoję ir pailsėję ryte ėjome
į Rasų kapines. Daug kur gatvės tai
somos. Beeinant pasiklydom. Lipom,
lipom į kalnus, o buvo galima arčiau
ir greičiau nueiti. Paklausus žmo
gaus, gauni lenkišką ar rusišką at
sakymą. Net ir lietuviškai kalbantis
nėra tikras, k u r tos kapinės randasi.
Pagaliau suradom. Kapinėse sutiko
me vyrą, kuris viską žinojo ir parodė
mums kaip surasti norimus kapus.
Aplankėme dr. Basanavičiaus, Čiur
lionio, Putino gražius paminklus.
Viename paminkle pamačiau tėvuko
pavardę, bet vardas buvo kitoks: An
tanas Kučas — net ne giminaitis.
Vienoje dalyje yra palaidoti lenkų
kariai. Ši dalis yra atskirai aptverta,
bet prie jos žmonės prekiauja viso
kiais šventais dalykėliais. Jie kalba
tik lenkiškai, bet lito kalbą visi su

pranta. Močiutė nusipirko gintarinį
rožinį, o aš karolius ir apyrankę.
Po pietų važiavome į Trakų pilį.
Autobusas važiavo aplinkiniais ke
liais, sustodamas bet kur pagal ke
leivių norą. Gražios apylinkės su
daugeliu ežerų. Pilis pastatyta ant
didelio Galvės ežero. Įeiti į pilį yra
tiltas, kurį Vytauto laikais pakelda
vo artėjant priešams. Dar būdavo ir
gilus griovys, supantis pačią pilį. Da
bar jis sausas. Nuo aukštos pilies
matosi visa graži apylinkė su mažes
niais ežeriukais, kuriuos mačiau per
autobuso langą. Čia gyvena karai
mai, kurie buvo kunigaikščio Vytau
to sargybiniai. Jie statydavo namus
su trimis langais gale namo. Pirmas
langas buvo skirtas saulei, antras
Vytautui ir trečias (pamiršau kam).
Pilyje daug muziejų, bet per juos
skubėjau pereiti, nes man seni daik
tai nelabai patinka, juk man tik 10
metų ir trys dienos. Čia ledai ska
nūs, kaip ir visur Lietuvoje.
Grįžtant namo nusipirkau dar
keletą knygų, bet Vytauto Lands
bergio naują knygą vaikams pirksiu
rytoj Centriniame knygyne, Gedi
mino prospekte.
Trečiadienis
Vilniaus miestas šiandien pa
sipuošęs trispalvėmis. Minima tau
tos tragedijos diena, kada prasidėjo
masinis lietuvių trėmimas į Sibirą.
Lituanistinėje mokykloje mums bu
vo aiškinama kaip šeimas su mažais
vaikais uždarydavo vagonuose be
langų, be maisto ar vandens ir vež
davo giliai į Rusiją. Vaikai ir sene
liai mirė nepakeldami tokio vargo.
Rumšiškių muziejuje yra toks vago
nas paliktas, kad žmonės matytų,
kaip vyko trėmimas. Kai lankysiuosi
Rumšiškėse būtinai turėsiu pamaty
ti tą vagoną.
Šį rytą nuvažiavom į TV bokštą.
Čia irgi buvo kruvinų įvykių, kai

B JglglBJgJBJgMgJgJBJgjgJ^^
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VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JA V miestų. Grupės ir pa vieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!
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Monika Siliunaitė viename iš Vilniaus Kiemų.

rusai kareiviai užėmė TV stotį ir joje
išdaužė aparatūrą. D a b a r bokštas
yra gražiai prižiūrimas ir turistai
dažnai jį lanko. Tarnautojai mielai
atsakinėja į klausimus. Mes pasi
kėlėme į 19-tą aukštą, k u r grindys
sukasi aplink visą aukštą. Sėdint
vienoje vietoje su Coca Cola rankoje,
pamažu apvažiuoju visą ratą. Vil
niaus senamiestis, Neris, oro uostas,
Katedra matyti kaip atvirutėje. Ilgai
šį vaizdą prisiminsiu.
Vakarieniavome Neringos res
torane. Čia susitikome dėdės Leono
pusbrolio dukrą Danutę. Ji mokyto
jauja. Salomėjos Nėries mokykloje.
Klausinėjo manęs apie m a n o mokyk
lą ir kokias knygas aš mėgstu skai
tyti. Dovanojo man kvepiančių gėlių
puokštę. Tėvukas p a d a r ė keletą nuo
traukų su Danute, bet n u o t r a u k ų
nematys dėdė Leonas — jis j a u pas
Dievulį.
Pakeliui į namus įtikinau mo
čiutę, kad reikia sustoti batų krautu
vėje „Danija". Čia mano sesutė perei
tais metais pirko b a t u s kokių ir aš
labai noriu. Pavyko įtikinti močiutę,
kad ir man tokių batų reikia. Dabar
vaikščiosiu Amerikoje su daniškais
batais, pirktais Lietuvoje ir mano
draugės pažaliuos iš pavydo. (Batai
žalios spalvos)
Su naujais batais krepšyje ne
galėjau praeiti pro ledų parduotuvę,
neišbandžiusi coca cola skonio ledų.
Čia mes nuolatos sustojam ledų,
eidami prie Katedros, k a i p močiutė
sako „pažiopsoti".
Ketvirtadienis

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

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

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

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
\&^^M^M&M^I^M^&M^^M^M&I^M^M^M^^^^^M^M^^M^Q^^!^^M^\

Tėvukas važiuoja į Kauną kur
susitiks su Vytu ir t a d a abudu va
žiuos į Kybartus ir jų apylinkes. O
močiutė ir aš važiavome atviru auto
busu Vilniaus gatvėmis. Gidė aiški
no pro kokias žymesnes vietas va
žiavome. Turas buvo įdomus, ypač,
kad matėme daug ir nevarginom
kojų. Malonų pasivažinėjimą trukdė
būrelis mano amžiaus mokinių, ku
rie triukšmavo, mėtė dalykus į pra
važiuojančias m a š i n a s ir bendrai
elgėsi lyg būtų pabėgę iš zoologijos
sodo. Su jais buvo mokytoja, kuri
visiškai nekreipė dėmesio į tokių mo
kinių elgesį. Močiutė buvo supykus.
Pasibaigus turui ir išlipanti iš auto
buso, gidė atsiprašė močiutės už vai
kų elgesį.
Labai vėlai grįžęs tėvukas pa
pasakojo apie savo kelionę po Ky
bartus. Važiuodami m a š i n a link Ma
rijampolės pravažiavo kelio pasi
sukimą į Kybartus ir staiga pamatė

V i k t o r o Kučo nuotr.

Lenkijos muitinę. Nedaug trūko, kad
b ū t ų a t s i r a d ę Lenkijoje. Greitai
apsisuko ir grįžo \ vietą kur reikėjo
sukti, bet n u t a r ė važiuoti per Viš
tytį. Pirmą kartą tėvukui teko ma
tyti Vištyčio ežerą ir Vištyčio ak
menį. Nuvažiavo prie Širvintos upės,
dabar tik upelis, ten tėvukas prieš
65 metus, o Vytautas prieš 45 metus
vėsindavosi per vasaros karščius.
Nors iš upės liko tik vandens vaga,
bet vienoje vietoje vanduo buvo la
biau susitelkęs ir čia Vytautas nu
t a r ė dar kartą pasinerti į Širvintos
vandenį. Tėvukui vanduo atrodė per
šaltas, j a m labiau patinka vonios
vanduo.
P a s i d a l i n ę dienos įspūdžiais,
m u d u su tėvuku žiūrėjom Pasau
lines futbolo žaidynes, kurias šiuo
m e t u Lietuvoje rodė beveik be per
traukos. Aš pradėjau suprasti žaidi
mo taisykles, bet greitai užmig
davau.
Penktadienis
Šiandien buvo nutarta niekur
nevažiuoti, bet neskubant pavaikš
čioti po Vilniaus miestą. Ėjome par
ku palei Vilnelę. Vanduo skaidrus,
nors imk ir gerk. Gerai, kad taip
nepadariau, nes toliau paėjus ma
čiau benamį vyrą, plaunantį kojas ir
kojines. Antys nardo ir gaudo ma
žytes žuvytes. Vaikai žaidžia mėty
dami akmenukus į vandenį. Dienos
kaitrą vėsina plačiašakiai medžiai, o
juose paukščiukai šaukia vienas kitą
perrėkdami. Kaip keista, kad šalia
miesto yra toks ramus parkas. Eida
mi namo vis pasirenkam kitas gat
ves, bet knygynų yra visur. Ir vėl
pirkome knygų. Norėjau sumokėti iš
savų pinigų, bet močiutė vėl sumo
kėjo. J u k aš atsivežiau savo, teta
Irena davė ir gaunamus už žolės nu
pjovimą. J a u laikas susirūpinti ir
supirkti draugėms dovanas.
Šeštadienis
Ir vėl gražus saulėtas rytas taip,
kaip ir kasdien. Karšta, bet nelyja ir
mes galime važinėti po kitas vieto
ves. Šį rytą nuėjome už Aušros Vartų
ir Gynybos sienos prie pastato, kuria
me buvo laikomi ginklai. Dabar tik
muziejus. Iš lauko pusės šiek tiek
p a n a š u s į Kauno pilį. Aplink, kaip ir
apie Trakų pilį, buvo iškastas gilus
griovys ir prileistas vandens, kad
priešams būtų sunkiau prisiartinti
prie sienos. Nėra priešų, nėra ir van
dens, bet dabar laksto šunys vienas
kitą gaudydami.
Bus daugiau.
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Žyniai, kariai, prekijai ir vaikėzai
V . Pociūno a t m i n i m u i
Kiekvienos valstybės ar tautos
sandarą (sandorą) sudaro atskiri luo
mai, kurių egzistavimo dėka tos tau
tos (valstybės) progresuoja arba reg
resuoja. Iš budistinių rytų atkelia
vusią tradicinę luominę struktūrą —
žyniai, kariai, prekijai ir šudros, gali
ma būtų modifikuoti ir pritaikyti
Lietuvai. Gal tik „šudras" reikėtų
pavadinti kokiu nors lietuviškiau
skambančiu žodžiu, pavyzdžiui —
vaikėzai. („Vaikėzai" šiuo atveju —
ne biologinis amžius, o sąmoningumo
lygmuo.) Vaikėzai — tai luomas nesą
moningų, nebrandžios sąmonės pilie
čių, kurie linkę išdykauti, vogti,
meluoti, laužyti, pavydėti, atimti,
svaigintis... Verkti ir žudytis, jei ne
gauna saldainio ar gražios suknelės.
Vaikėzai mėgsta girtis savo žaislais ir
pavydi, jei kaimynų vaikas turi geres
nį, gražesnį.
Kalbant apie Lietuvą, galima
daryti prielaidą, kad vaikėzų luomas
čia yra bene pats didžiausias. Są
moninga valstybė stengtųsi šiuos
vaikus išugdyti, kad jie kuo greičiau
taptų kuo nors iš suaugusiųjų — pre
kijais, kariais arba žyniais. Tam būtų
reikalinga gerai strateguota sąmo
ningos valstybės politika — televizi
jos laidos, straipsniai, filmai, paskai
tos, dainos apie tai, kaip iš vaiko tapti
prekiju, kariu arba žyniu. Dabar gi
dažniau vyksta atvirkštinis procesas
— tarsi kažkam būtų patogu, kad
nesąmoningų vaikėzų luomas Lietu
voje darytųsi vis didesnis. O tie, kurie
jau galėtų tapti suaugusiųjų luomo
atstovais, masiškai emigruoja į kitas
šalis ir ten „įsipaišo" į savo pasi
rengimą, kvalifikaciją atitinkančius
luomus.
Kai kas sako, kad Lietuvoje da
bar daugiausia prekijų — tai irgi
beveik tiesa. Ir Seime jų dauguma, ir
žiniasklaidoje. Tik ar tai tikri preki
jai, kurie pelno dalį investuoja į savos
valstybės strategines reikmes — pvz.,
į vaikų moralinį, pilietinį ugdymą?
Kurie rūpinasi, kad netektų vėliau ir
patiems emigruoti į saugesnę zoną
Vakaruose, nuo kokio reketininkovaikėzo tarpuvartėj gavus į snukį?
Viena versliausių tautų — žydai,
(be valstybinių mokesčių) 10 procen
tų pelno skiria savo valstybės rei
kalams, ideologijai, švietimui, bažny
čioms... Ar egzistuoja tokių vers
lininkų kategorija Lietuvoje? Gal ir
atsiranda vienas kitas, pamažu iš
vaikėzo-prekijo peraugantis į tikrą
prekiją, leidžiantį nebulvarinius laik
raščius, atstatinėjantį senovės lietu
vių šventvietes, papročius, remiantis
švietimą bei meną.
Luomų sanklodoje yra dėsnis —
žyniai negali užsiimti prekyba, nes jie
turi užsiimti krašto strategija. Nor
maliose valstybėse dažniausiai juos
išlaiko prekijai. Lietuvos žyniai daž
nokai priversti užsiimti prekyba, jie
tampa savotiškais mutantais — žyniais-prekijais. Kai kurie prekijai,
beje, norėdami geriau prieš pažįsta
mus atrodyti, irgi ima vaidinti žy
nius. Taip atsiranda dar vienas mu
tantas — prekijas-žynys.
Daugumą šiuolaikinių mūsų vai
kė zų- versli n inkų dažnai galima iš
vysti dirbančius „pakabomis" — t.y.
demonstruojančius madingus kostiu
mus stilingų žurnalų puslapiuose,
besipuikuojančius savo laikrodžiais,
nušautais liūtais ar kitais „naujojo
lietuvio" stiliaus daiktais. Kai vidus
tuščias, garsiai skamba išorė — tai
skardinės dėsnis. Galima tik spėti,

kad po dešimties metų, kai šių dabar
tinių „naujųjų lietuvių" vaikai grįš iš
Vakarų universitetų (jei grįš iš viso),
pajutę ten egzistuojančios luominės
sanklodos būtinybę bei stiprybę, gal
būt jie ir taps tikraisiais, atsakin
gaisiais prekijais, naujaisiais Lietu
vos P&cais bei Radvilomis.
Kitas luomas — Lietuvos kariai.
Vėlgi — ar tikri, ar neišsigimę kariai
šiandieninėje Lietuvoje? (Nekalbu
apie Lietuvos kariuomenėje, užsienio
misijose tarnaujančius karius). Karys
turi turėti garbės kodeksą, jis tarnau
ja, gina savo šalies žmones. Ar mums
tarnauja, ar gina mus saugančios
tarnybos — STT, VSD, policija? Ar
ten netyčia nesusiformavo kažkoks
chuliganiško vaikėzo-prekijo-kario
mutantas, kuris, norėdamas pramait
inti savo šeimą, pats dalyvauja įtarti
nose antivalstybinėse veiklose —
finansinių klanų dalybose, sąskaitų gyvų ir apie tūkstančio žuvusių parti
suvedinėjimuose, kitų valstybių inte zanų vadas, gyvųjų ir žuvusiųjų 'val
resus ginančių bendrovių versluose. dovas'... Nuo manęs pareis visas apy
O tie kariai, kurie norėjo tarnauti gardos veikimas, ant manęs guls visa
Lietuvai, išmetami, mažinant etatus, atsakomybė, — ir jeigu atsiras kalti
žūva paslaptingomis aplinkybėmis nimai, tai man, galbūt, jų bus šimtai.
kur nors Baltarusijoje, emigruoja ar
Taip, rodosi, norėtųsi atsidurti
nutyla, kad jų nesunaikintų tarpu kokioj nors ramioj vietoj, kur visiškai
savyje kariaujančių „vaikėzų" gentys.
nėra žmonių, o tik žydintieji sodai su
dūzgiančiom bitėm, vijokliuose pas
Kariaujančios tarpusavyje mūsų
politinės partijos irgi dažniau tepri kendę namai, pilni gražių raminan
mena vaikėzus, kuriems rūpi pri čių knygų... Ach, jūs auksinės pasa
mušti kitus vaikus ir atsisėsti į jų kos, kodėl tik jumyse gyvas toks
gyvenimas, bet ne žemėje?.. Koks vel
smėlio dėžę.
Lieka žyniai. Bet ir vėl — ar tikri niškai bjaurus tas žmogus! Kam jis
yra Lietuvos žyniai? Ar yra jų iš viso? turi ėsti, skandinti, žudyti kitus vien
Jeigu menininkus, inteligentus laiky vargą kenčiančius žmones? Kam jis
pasėjo neapykantą ir klastą veidtume žyniais, tai matome kiek jų
nusigėrę, nuliūdę žūsta nelygioj kovoj mainingumą?.. Vergilijau, Vergilijau,
„Trečiojo brolio" ar kitose kavinėse, kada grįš tavo apdainuotas auksinis
pasikaria ar kitaip nusižudo... Tur amžius?
būt ir čia dažniau rastume tą patį
Kvailas aš svajotojas. Nėra pa
vaikėzo-žynio fenomeną, kai aklas saulyje žydinčių sodų su dūzgiančiom
aklą bando vesti, arba sergantis gydy bitėm, jei tų sodų tyro grožio ir rami
tojas kitus gydo...
nančio bičių dūzgimo pirmiausia
nejauti savo sieloje. Kas žmogaus vi
Dauguma tikrųjų Lietuvos karių
bei žynių buvo iššaudyti pokario duje glūdi, tas ir išoriniame pasaulyje
miškuose, sušalo Sibire, ištirpo emi atsispindi".
gracijoje. Skaitant partizanų vado
Bene ryškiausias jaunosios Lie
Dzūko (1925-1950) dienoraščius, tai tuvos laikų žynys buvo a.a. Stasys
tampa itin aišku. Ir liūdna:
Lozoraitis, greičiausiai nunuodytas
„Jokių gražesnio gyvenimo proš rinkiminės kampanijos metu. O davaisčių. Vienintelis pasilinksminimas
— samagonas, o po to neretai ir muš
tynės. Samagonas kaimą tiesiog už
valdęs. Jį varo ir geria visi, net vaikai.
Tauta paskendusi kraujuose, ašarose,
juodoje neviltyje, tik samagone, tary
tum, atrado savo paguodą ir laikiną
Ne pirmi metai gyvuoja inicia
nusiraminimą. Kiek idiotų, krimina tyvių žmonių grupė, šiais metais
listų, išsigimėlių, išeikvotojų, prosti įvardijusi save JAV lietuvių Visuo
tučių ir bukapročių atneš šitie pra meniniu komitetu, į kurį vienminčius
keikti metai Lietuvai! Kai kas sako, subūrė Connecticut valstijoje gyve
jog bolševikinės okupacijos metai ir nantis Edvinas Giedrimas (JAV LB
kovos užgrūdins tautą. Plienas, girdi, Connecticut apygardos p-kas). Prieš
liks. Galbūt, liks tokių kaip plienas, keletą metų šio komiteto nariai krei
kurie lydėsi ir grūdinosi šioje kovoje. pėsi į Lietuvą, prašydami suteikti
Bet tokių bus nedaug. Daug plieno kun. Vincui Valkavičiui už jo trijų
kovoje bus sunaudota. Liks daug tomų knygą „Lithuanian Religious
daug surūdijusios ir iškraipytos ge Life in America" bei kitus darbus LR
ležies gabalų, o dar daugiau liks mo Nacionalinę premiją ir Garbės dak
lio. Štai įrodymas. Geriausia tautos taro vardą. Premija suteikta nebuvo,
dalis kovoja ir miršta arba baigia bet Garbės daktaro vardą dar suspė
savo dienas ištrėmime ir kalėjimuose. ta (netrukus V Valkavičius iškeliavo
Kovoja visi idealistai, gražiausias tau Amžinybėn) suteikti Bostono Šv. Pet
tos žiedas, nebijąs už savo tėviškę ro bažnyčioje.
galvą paguldyti. Kovoja ir žūsta, nes
Komiteto rūpesčiu, įvairiapusiš
nėra kovos be aukų, lygiai kaip nėra ka parama prelato Mykolo Krupa
laisvės be kovos ir pasišventimo. vičiaus palaikai keliauja į amžinojo
Lieka bailiai, pataikūnai, girtuokliai, poilsio vietą — tėvynę Lietuvą. Pra
bevaliai bolševikinio aparato klap nas Povilaitis, pirmininkas, LKDS
čiukai, kombinatoriai, veidmainiai... gen. sekretorius, Edvinas Giedrimas,
Šie lieka visi. Tik ne visi liks tie,
pavaduotojas, Connecticut apygardos
kurie kovojo už tėvynę ir visų liku
pirmininkas, www.litua.com įkū
siųjų gyvybę...
rėjas, Ligija Tautkuvienė, pavaduoto
Taigi, dabar tė pustrečio šimto ja, savaitraščio „Bičiulystė" redak

bar — ar turime žynių, kurie konsul
tuotų prezidentą? Kurie teiktų pasiū
lymus Lietuvos Saugumo departa
mentui, Seimui... Ir kam naudinga,
kad jų nebūtų, nebesigirdėtų? Tada
kyla klausimas — ar pajėgūs esame
patys strateguoti ir valdyti savo vals
tybę? Jei ne, tai telieka konstatuoti
savo valstybės nepajėgumą ir šlietis
prie kokio nors stipresnio stratego.
Gal šiuo metu ir vyksta ši tylioji, kur
nors Maskvoj sustrateguota okupaci
ja — prisišliejimo bei asimiliacijos
procesas? Gal dar galime bent pa
sirinkti su kuo asimiliuotis — su Ru
sija, ar su Amerika? Ar ištirpti su
Rusija, negailinčia milžiniškų pinigų
tyliam Lietuvos perėmimui savon
kontrolėn — naudojant populiarią
muziką, TV laidas, dosniai rodomas
per vaikėziškus Lietuvos TV kanalus.
Naudojant net ir populiarius, naujuo
sius („pagoniškus") Sibiro pranašus
šioms reikmėms.
O gal geriau ištirpti su Amerika,
turinčia verslo interesų Rusijoje
ir norinčia iš Lietuvos juos tvarky
tis? O gal geriausia tapti savimi ir
tvarkytis patiems? Tik ar bėra pajė
gumo...
Vytautas V Landsbergis

JAV lietuviu
Visuomeninis komitetas
torė, JAV LB Kultūros tarybos narė.
Nariai: kun. Jonas Duoba, marijo
nų vienuolyno Čikagoje viršininkas,
kun. Jaunius Kelpšas, JAV LB tary
bos narys, dr. Petras Kisielius, vi
suomeninių org. atstovas, dienraščio
„Draugas" direktorių tarybos narys,
Juozas Končius, LKDS atstovas,
Romualdas Kriaučiūnas, PhD, „Atei
ties" žurnalo redaktorius, Rūta Kunciene, Čikagos Pedagoginio lituanis
tikos instituto direktorė, JAV LB
Kultūros tarybos narė, Saulius Kup
rys, ALTo (Amerikos Lietuvių Tary
bos) pirmininkas, LRKF pirm., dien
raščio „Draugas" direktorių tarybos
pirmininkas, Marija Remienė, JAV
LB Kultūros tarybos pirmininkė,
dienraščio „Draugas" direktorių tary
bos narė, Draugo fondo pirmininkė,
kun. Viktoras Rimšelis, dienraščio
„Draugas" moderatorius, prelatas
Ignas Urbonas, ambasadorius Algir
das Žemaitis (Lietuva-Italija).
Ligija Tautkuvienė
JAV lietuvių Visuomeninio
komiteto vardu

DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 16 d., šeštadienis

PADĖKA

AtA
GINTAUTAS VĖŽYS
Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir brolis mirė 2006 m. rugpjūčio
4 d.
Palaidotas 2006 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvių Tautinėse kapi
nėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, atsilankiusiems šermenyse ir
laidotuvėse. Ačiū Horstui Žibui už nuostabius prisiminimo
žodžius, kun. J a u n i u i Kelpšui už maldas.
Ačiū už a u k a s , gėles, Mišias ir paguodos žodžius. Dėkojame
karsto nešėjams Enrikui Dirkiui, Allan Karlove, David Masopust ir Romui Meilui. Šarūnui Dobilui bei Petkaus laidoji
mo n a m a m s padėka už rūpestingą patarnavimą.
Liekame su liūdesiu
Lakštuonė, Vaiva ir Rimas

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SiNCE 1 9 1 6

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home s
9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS
ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
UALL SUBURBS

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO N A M Ų DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.
GERALD F. D A I M I D —
nepriklausomas direktorius
4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

BENEDIKTAS XVI
PALAIKĖ
GAMTOSAUGOS INICIATYVĄ
Liepos mėn. paskelbtas popie valo vienyti visus geros valios žmones.
žiaus Benedikto XVI laiškas Kons
Savaitę trukęs simpoziumas —
tantinopolio patriarchui Baltramie tai Konstantinopolio patriarcho
jui I. Šiuo laiku šventasis Tėvas pa 1995 m. pradėto konferencijų ciklo
rėmė patriarcho Baltramiejaus I ini „Religija, mokslas ir aplinka" ren
ciatyvą gelbėti Amazonijos miškus. ginys. To ciklo renginiai paprastai
Liepos 20 d. baigėsi ortodoksų pat organizuojami laivuose ir skiriami
riarcho Baltramiejaus I Brazilijoje kaskart vis kitam pasaulio regionui.
surengtas simpoziumas, skirtas kū 2003 m. panašus simpoziumas vyko
rinijos apsaugai. Popiežius laiške Baltijos jūroje. Šiemet renginyje
patriarchui viliamasi, kad vyriausy dalyvavo apie 200 Bažnyčių atstovų
bė ir visuomenė atkreips dėmesį \ ir gamtosaugos ekspertų, indėnų
pažeistą regiono ekologinę pusiaus genčių vadų, žurnalistų. Simpoziu
vyrą. Benediktas XVI savo laiške mo metu laivais Amazone nuplaukta
aiškiai nurodo aplinkos naikinimo apie 1,000 km. Popiežiui renginyje
padarinius Amazonijos regione gyve atstovavo kardinolas Rogeris Etchenančioms tautoms. Pasak šventojo garay, taip pat dalyvavo San Salva
Tėvo, dabar įvairių konfesijų krikš doro arkivyskupas kardinolas Ge
čionims yra svarbu atkreipti dėmesį rardo Majeilla Agnelo. Pasak kardi
į plėtros, žmogiškųjų poreikių ir nolo Agnelo, simpoziumas labai pa
gamtosaugos tarpusavio priklauso deda Brazilijos Bažnyčiai, besiren
mybę. Popiežius taip pat pritarė giančiai Gavėnios metu prasidė
tam, kad simpoziume dalyvavo įvai siančiai „Broliškumo kampanijai",
rių religijų atstovai. Pasak jo, žmoni ypatingą dėmesį skiriant sielovadai
jos išgyvenimo klausimai gali ir pri Amazonijoje.
BŽ
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Kun. JONAS VELUTIS
Mirė 2006 m. rugsėjo 13 d., sulaukęs 97 metų.
Gimė 1908 m. spalio 17 d. Užpalių mieste, Utenos apskri
tyje, Lietuvoje.
Jis studijavo Gregorian universitete Romoje ir 1932 m.
birželio 12 d. buvo įšventintas į kunigus Telšių seminarijoje.
Į JAV atvyko 1951 m. lapkričio 15 d. ir buvo paskirtas į Wisconsin Rapids, WI, parapiją. Vėliau atvyko į St. Christina
bažnyčią. Išėjęs į pensiją apsigyveno Sts. Peter and Paul
Church West Pullman. Jis 47 metus buvo Spiritual Advisor
for the Lithuanian American Roman Catholic Womens Alliance Chapter 75. Į Holy Family Villa persikėlė 2002 m. va
sario 4 d. ir gyveno iki pat mirties.
A.a. kun. Jonas buvo sūnus a.a. Antano ir a.a. Barbaros
Tarulytės, brolis a.a. Prano, Kazimiero, Juozo, Broniaus,
Elenos ir Onos.
Nuliūdę liko daug sūnėnų, dukterėčių, giminių, draugų
Lietuvoje, dukterėčia Nijolė Velutytė; draugė Josephine
O'Malley; daug artimų draugų iš Sts. Peter and Paul Parish.
Velionis pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 16 d. nuo 9 vai. r.
iki 10 v.r. Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Palos
Park, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 vai. r. ten pat.
Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Mišioms ar dienraščiui
„Draugas".
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Frank Bukauskas,
Tel.: 708-598-5880, Hills Funeral Home, Ltd.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s )
Tel. 1 800 994 7600
www.petkusfuneralhomes.com

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
T u r i l a i d o t u v i ų p a t a l p a s visose Č i k a g o s m i e s t o
apylinkėse i r p r i e m i e s č i u o s e
Patarnavimas 24 vai.

Dainavos jubiliejinėje šventėje rugsėjo 2 d., prie Baltųjų rūmų „dienos ak
tualijas" aptaria (iš kairės): Kastytis Giedraitis, Pranas Zaranka, dr. Eligijus
Lelis, Pranas Pranckevičius. Gintaras Lietuvninkas.
I. Tijunėlienės nuotr.
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ČIKAGOJE

IR

• Rugsėjo 17 d., s e k m a d i e n i ,
11:30 vai. tuoj po pamaldų Tėviškės
parapijos taryba kviečia atvykti į
tradicinj rudens pikniką, kuris įvyks
parapijos sodelyje, 6641 S. Troy
Street, Chicago, IL 60629. E s a n t
nepalankiam orui, piknikas b u s
perkeltas į parapijos salę. Jūsų laukia
loterija, skanus maistas, gaivinantys
gėrimai. Visi nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti. Atvykite su šeimomis ir
draugais. Laukiame.. Tel. pasiteiravi
mui: 773-471-1599 (kun. Liudas Mi
liauskas).
• Rugsėjo 17 d., s e k m a d i e n i ,
mažlietuvis Vytautas Gocentas, at
vykęs iš Vilniaus kartu su dailininku
Romanu Borisovu, dalyvaus Tėviškės
parapijos piknike ir skaitys pra
nešimą „Istorinė Prūsija, sugrįžtanti
Prūsija: kelionė iš dabarties į ateitį".
Svečiai maloniai atsakys į J u s domi
nančius klausimus. Kviečiame visus
dalyvauti.

APYLINKĖSE

• D o n Varnas A m e r i k o s karių
veteranų posto nr. 986 ir pagalbinio
moterų vieneto naujų valdybos narių
įvedimas įvyks š. m. rugsėjo 24 d. 3
vai. p.p. „Seklyčioje", 2711 W. 71st
Street, Chicago. Don Varnas posto val
dybą sudaro komendantas Clifford
Glass, vicekomendantas Edmund Lozano, 2-asis komendantas John W.
Yerkes, sekretorius ir iždininkas Ed
vardas Pocius, kapelionas Vitas Paškauskas. {vedimo apeigas praves bu
vęs 4-os apskrities komendantas Alf
redas Galinaitis. Moterų valdybą su
daro: pirmininkė Mary Ellen PociūtėMartis, 1-oji vicepirmininkė ir iždi
ninkė Kathryn McKevitt, kapelione
Cynthia Paškauskas, sekretorė Dorothy Dubinski. Kitos valdybos narės:
Rose Carpenter, Therese Senėse, Alice O'Donnell ir Erin Radcliff. Moterų
įvesdinimą praves Cynthia Paškaus
kas, Carol Dubinski ir Anelė Pocius.
• S e k m a d i e n i , rugsėjo 24 d., 2
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, Anthony Stellaccio kalbės
apie XX amžiaus lietuvių keramiką.
Nuo 2004 m. Anthony Stellaccio gy
vena Lietuvoje, kur tyrinėja XX am-

• L B B r i g h t o n Park a p y l i n k ė s
valdyba rugsėjo 17 d. parapijos Mozerio salėje po 10 vai. r. šv Mišių
ruošia „Auksinio rudens" pietus.
Pietų metu pagerbsime mūsų „auk
v
žiaus
lietuvių
keramiką.
Šiuo
metu
sinio rudens" parapijiečius, sulauku
sius 90 metų ir vyresnius. Maloniai jis rašo ne tik straipsnius, bet ir kny
kviečiame Čikagos lietuviškąją visuo gą, yra sukūręs dokumentinį filmą,
menę dalyvauti šiame Brighton Park skaito paskaitas, yra Dailės muzie
garbaus amžiaus žmonių pagerbime. j a u s konsultantas, Vilniaus puodžių
Prašome iš anksto užsisakyti vietas cecho ir Amatų dirbtuvės atstovas.
tel. 773-847-4855 (Salomėja Daulie- Visus maloniai kviečiame atvykti
nė). Automobilius prašome statyti pasiklausyti šios įdomios paskaitos.
Bus vaišės. Įėjimas nemokamas. Tel.
bažnyčos kieme arba gatvėje.
pasiteiravimui: 773-582-6500.
•Solistė Praurimė Ragienė at
liks meninę programą knygos „Lie • J o a n a V a i č i u l a i t y t ė - B u i v i e n ė
tuvių pėdsakai Amerikoje" prista atvyksta į Čikagą ir dalyvaus savo
tėvo rašytojo Antano Vaičiulaičio ju
tyme. Solistei akompanuos Olivija
biliejaus paminėjime spalio 15 d.
Urbonaitė. Pianinu taip p a t gros
12:30 vai. p.p. PLC Lietuvių dailės
jaunosios pianistės Berta Brazaitytė
muziejuje, 14911 127th Street, Le
ir Emilija Rašinskaitė. Vakaras vyks
mont, IL 60439. J i pasidalins savo
rugsėjo 22 d., penktadieni, 6 vai. v.
prisiminimais apie tėvą, vieną žy
Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
miausių XX amžiaus Lietuvos rašyto
14911 127th Street, Lemont, IL
jų. A. Vaičiulaitis buvo žinomas lite
60439. Visuomenė maloniai kviečia
ratūros kritikas, literatūros tyrinėto
ma gausiai dalyvauti. Knygos sutik
jas, vertėjas, redaktorius.
tuves rengia JAV LB Kultūros tary
ba. Po programos bus vaišės.
• L i e t u v o s Dukterų draugija spa
• P e d a g o g i n i s lituanistikos i n s t i 
tutas skelbia naujų studentų regist
raciją, kuri įvyks š. m. rugsėjo 16 ir
23 dienomis nuo 9 vai. r. Pedagogi
niame lituanistikos institute Jauni
mo centre (5600 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636). PLI dėstoma dve
jų ir trejų metų programa. Studentai,
užbaigę dvejų metų programą, įgyja
teisę dirbti lietuviškose pradžios mo
kyklose, baigę trejų metų programą,
įgyja teisę dirbti aukštesniosiose mo
kyklose. Trejų metų užbaigtą mokslo
programą užskaito kai kurie JAV uni
versitetai ir kolegijos. Yra galimybė
studijuoti neakivaizdiniu būdu gyve
nantiems ne Čikagos apylinkėse. Iš
samesnės informacijos teirautis tele
fonu 708-974-1081 arba 773-4344545.

lio 15 d. 3 vai. p.p. „Camelot" pokylių
salėje (8624 W. 95th Street, Hickory
Hills) rengia „Rudens pietus". Bus
skani vakarienė, loterija, muzikinę
programą atliks Algimantas Barniškis. Stalus ar pavienes vietas pra
šome užsisakyti Nameliuose (2735 W.
71st. Street) arba tel. 773-925-3211
budėjimo dienomis (antradieniais šeštadieniais) nuo 10 vai. r. iki 2 vai.
p.p. Kitu laiku skambinti tel. 708599-5727. Visi labai laukiami.

IŠ ARTI IR TOLI...
• R u g s ė j o 17 d., sekmadienį, 1
vai. p.p. kun. Antanas Gražulis, SJ,
aukos Mišias Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, IN. Giedos choras, va
dovaujamas Revitos Rudzevičienės.
Visi kviečiami.

^imttKgZjM&iL'imcL'mttnimj^^

Spalio 21 d. 6 vai. v.
Willowbrook restorano salėje įvyks

„Draugo" pokylis
Bilietus galima įsigyti „Draugo" administracijoje.
Galima užsisakyti pavienes vietas ar visą stalą.

M A N O L A I Š K A S TAU
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R u g s ė j o M d., p e n k t a d i e n i .
7:30 v a i . v . Č i u r l i o n i o g a l e r i j o j e J a u n i m o c e n t r e ,
5 6 0 0 S . C l a r e m o n t A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 6 ,

vyks grafikės N i j o I ė s

Šaltenytės

parodos „Mano laiikas tau" atidarymas
Atidaryme dalyvaus autorė
Maloniai kviečiame visus f p a r o d ą
Tel. p a s i t e i r a v i m u i : 708-349-4768
„Dantų gydytojų s ą j u n g a J u m s nuoširdžiai dėkoja už sąjungos
veiklos skelbimus 'Draugo' puslapiuose. Siunčiame 50 dol., dėkingumo
auką 'Draugo' stiprinimui", — mums rašo Lietuvių dantų gydytojų sąjun
gos sekr. Česlovą Bačinskienė iš Lemont, IL. „Draugas" visuomet stengiasi
patarnauti lietuvių visuomeninės, kultūrinės veiklos reikalams ir skelbti
renginius, susirinkimus bei kitas žinutes. Ypač malonu, kad retkarčiais su
laukiame ir padėkos, ypač paremtos, nors ir kuklia, auka. Dėkojame Dantų
gydytojų sąjungai ir linkime sėkmingos veiklos.

- V P0

NATORALUS

MEDUS

t nS
Smagioje Lemonto apylinkės gegužinėje, vykusioje rugpjūčio pabaigoje, galė
jai ne tik pasilinksminti, susitikti su draugais, skaniai pavalgyti, bet ir nusipirkti
medaus. JĮ pardavinėjo žinomi „bitininkai" Kazys ir Juzelė Laukaičiai.
Indrės Tijūnėlienės nuotrauka
— . i r> *

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-77&«742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Advokatas
D A R I U S R. D I R M A N T A S
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P . Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
T e l . 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
PIRKSIU: Jono Rimšos, V. Vizgirdo, P. Puzino, V. Kasiulio, K. Žoromskio, B. Murino ir A. Varno ta
pybos darbų.
Tel. 7 0 8 J 4 9 0 3 4 8

