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Du saugumai, vienas tonas

KGB pastatas Minske.

APF nuotr.

Vytautas Landsbergis
Alfa.lt
Jtakingos jėgos Lietuvoje nesus
toja prieš pagundą suniekinti, išjuok-

ti Vytauto Pociūno žūtį Breste ir kar
tu - valstybei ištikimai tarnavusį pa
reigūną.
Niekas net nemėgina atsakyti į
seniai iškeltą paprastą klausimą - ko

G. W. Bush pritarė užtvaros statybai
Washington, DC, spalio 27 d.
(„ReutersTBNS) — JAV prezidentas
George W. Bush pasirašė įstatymą
statyti 700 mylių ilgio užtvarą JAV ir
Meksikos pasienyje.
Ši priemonė greičiausiai sukels
labai neigiamą Meksikos reakciją. Iš
rinktas, bet dar pareigų eiti ne
pradėjęs šios šalies prezidentas Felipe
Calderon šį mėnesį sakė, kad toks
žingsnis „nepaprastai komplikuos"
santykius su JAV
„Mes esame atsakingi už mūsų
sienų apsaugą. Mes rimtai žiūrime į
šią atsakomybę", — savo ruožtu sakė
G. W. Bush įstatymo pasirašymo cere

monijoje Baltuosiuose rūmuose.
Užtvara kirs keturias pietva
karines valstijas — California, Ari
zona, NjS£ Mexico ir Texas. Pačios
JAV ir Meksikos sienos ilgis yra maž
daug 2,000femylių.
Įstatydo projekte nenumatyta fi
nansuoti ij|tvaros statybos, tik duo
damas leitSmas ją statyti.
Dalis statybos finansavimo — 1.2
mlrd. dol. — numatyta pagal anks
čiau šį mėnesį prezidento pasirašytą
įstatymo projektą nacionalinio sau
gumo srityje, tačiau kas ir kaip finan
suos viso projekto įgyvendinimą, kol
kas neaišku.

Šokėja įsivėlė į dopingo skandalą
Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) —
Lietuvos šokėja Edita Daniūtė iš
Kauno „Sūkurio" klubo įsivėlė į do
pingo skandalą. Tarptautinė sporti
nių šokių federacija (IDSF) oficialiai
paskelbė, kad daugkartinės Lietuvos
čempionės organizme aptikta drau
džiamo stimulianto sibutramino.
Tai pirmasis toks atvejis Lietu
vos sportinių šokių istorijoje.
E. Daniūtės organizme rasta
draudžiamo preparato atlikus dopin
go kontrolės testą po rugpjūčio mė
nesį Štutgarte vykusio atvirojo Vo
kietijos čempionato, kuriame Lietu
vos šokėja su savo partneriu Arūnu
Bižoku užėmė antrąją vietą.
Mūsų šalies pora Vokietijoje nu
sileido tik pagrindiniams varžovams
— pasaulio ir Europos čempionams
italams Domenico Soale ir Gioia Carasoli.
Italams perėjus į profesionalų
sportą, A. Bižokas ir E. Daniūtė ti-

Edita Daniūtė
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr.

kėjosi pagaliau iškovoti pasaulio
čempionų titulą lapkričio 25-ąją die
ną Danijoje vyksiančiose planetos
pirmenybėse.
Sibutraminas yra vartojamas
apetito mažinimui. Kokia nuobauda
bus skirta E. Daniūtei, spręs IDSF
drausmės taryba.

dėl žmogus, keletą sekundžių krisda
mas į mirtį, nė nesuriko? Viešbučio
apsaugininkai sako girdėję tik smar
kų smūgį, jokio priešmirtinio šauks
mo. Kaip dabar teigiama „Lietuvos
ryte", toks tylus „skrydis" į mirtį pri
skirtinas „nenuspėjamam smarkiai
išgėrusio žmogaus" elgesiui. Be to,
aukštos kultūros inteligentiškas as
muo staiga ėmęs elgtis kaip chuliga
nėlis, tad pats kaltas. O akinius, pa
sakota netrukus po įvykio, buvo pa
sidėjęs prie lovos, bet stiklais į grin
dis, ko joks akinių nešiotojas neda
ro... Taigi bulvarinė legenda visapu
siškai silpna, ir jos platintojai galėtų
elgtis padoriau.
Baltarusijos KGB, kontroliuo
jantis viešbutį, neinformavo Lietuvos
pareigūnų tuoj pat, neužantspauda
vo kambario ir neperdavė žuvusiojo
kūno tirti Lietuvos valstybei. Ši, tai
yra jos įstaigos, nieko ir nereikalavo,
nepareiškė jokio nepritarimo Balta
rusijos KGB veiksmams. VSD tuoj
pat parsivežė paslaptingų KGB duo-

JAV vizos
internetu
Vilnius, spalio 27 d. (Alfa.lt) —
Nuo šiol visame pasaulyje paraiškos
vizoms į JAV gftuti pildomos elektro
niniu būdu, o pasus su viza už 9 litų
mokestį „Lietuvos paštas? gali pris
tatyti tiesiai į namus. 1%kiu būdu
JAV ambasada tikisi sumažinti ilgas
eiles prie JAV ambasados Lietuvoje.
Spalio 10 d. įdiegus naują siste
mą, elektroninę anketą internete pil
dė beveik visi besikreipiantys dėl neimigracinės vizos į JAV JAV konsulas
Lietuvoje James Fellows teigia, kad
tokiu būdu pildydami anketas Lietu
vos piliečiai ambasadoje sugaišta kur
kas mažiau laiko ir lėšų. „Kai kurie,
atėję neužpildę internete anketos, su
gebėjo grįžti į ambasadą su užpildyta
anketa tą patį rytą ir jų dokumentai
iškart buvo peržiūrėti", - stebėjosi J.
Fellows.
Elektroninės paraiškos turi spe
cialų kodą, kurį nuskaitę ambasados
darbuotojai per kelias minutes suži
no visą piliečių pateiktą informaciją.
Taip pat, pasak J. Fellows, informaci
ją suvedus vizos prašančiajam, su
mažėja techninių klaidų tikimybė.
Kita techninė naujovė - tai pirštų
atspaudai gaminant vizas.
Po apklausos pageidaujantysis
vizos prašomas uždėti pirštą ant spe
cialaus įrenginio, kuris nuskaito pirš
tų atspaudus. „Jei išvykęs asmuo
JAV padarytų nusikaltimą, jo pirštų
atspaudus pagal mūsų duomenų bazę
būtų lengva nustatyti", - teigė J. Fellows.
JAV vizos kaina (100 JAV dole
rių) dėl įdiegtos elektroninės siste
mos nekinta.

menų, džiaugėsi dviejų saugumų pa
tikimu bendradarbiavimu ir ėmėsi
gąsdinti visus, kurie norėjo aiškumo:
kodėl V Pociūnas buvo nušalintas
nuo energetinio saugumo tyrimų?
Nereikalaukit atsakymo, nes išgirsit
nemalonių dalykų! Šių išties pylėsi ir
toliau pilama su kaupu; kontratakos
objektu tapo Tėvynės sąjunga, o da
bar vėl einama prieš V Pociūno gar
bingą atminimą, kurio - nuo saviš
kių! - nėra kam apginti.

Šiame
numeryje:
•Iš a t e i t i n i n k ų veiklos.
•Ar „tylioji dauguma"
išdrįs pareikšti savo
nuomonę?
•Dega kompromatų
kalvė.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Dievo malda.
•Finansinis pagyvenusių
žmonių išnaudojimas.
•Pranciškonai Lietuvoje.
•Rūtos Lee Kilmonytės
diena.
•Būk sveika, Lietuva.
Valiutų santykis
1 USD — 2.73 LT
1 EUR — 3.45 LT
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Iš Ateitininkų g y v e n i m o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

„Ateitis"— galvojantiems apie ateitį
Reda Sopranaitė

Prenumeruokime

„ A t e i t i e s " redaktorė

„Ateitį"

,rieš porą dienų į JAV iškeliavo trečiasis 2006-ųjų me
tų „Ateities" numeris. Šįkart per Atlantą išsiųsta
beveik dvigubai daugiau žurnalų nei ankstesnio nu
merio. Ačiū visiems rinkusiems prenumeratą, užsisakiu
siems žurnalą sau bei artimiesiems.
Šio numerio išleidimą finansavo Ateitininkų šalpos fon
das, o dr. Petro Kisieliaus paramos dėka žurnalas pasieks 52
viešąsias bibliotekas Lietuvoje šiemet ir kitais metais. Tai
„Ateities" skaitymo skatinimo akcijos tęsinys. Ši akcija pra
sidėjo pavasarį, kai advokatas Povilas Zumbakis užprenu
meravo žurnalą Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos mokyklų
bibliotekoms, vėliau Irena Grigalionytė „Ateitį" užprenu
meravo Pasvalio ir Joniškio, Petras Ironis Jokubka — Aly
taus apskrities, Rokas Tamoševičius — Telšių, ambasado
rius Vytautas Antanas Dambrava — Utenos mokykloms,
Vaiva Žukienė — Biržų ir Papilio ateitininkų kuopoms, Al
dona Kamantienė — Obelių ateitininkams, Žemaičių Kal
varijoje ir Kaune, Žaliakalnyje, veikiantiems vaikų ir jau
nimo centrams. Nemažai mokyklų direktorių ar bibliotekų
vedėjų dėkojo už dovaną, dauguma jų „Ateitį" vartė pirmą
kartą ir vėliau, esant galimybėms, planuoja patys užsisakyti.

Pi

Vienerių mėty prenumerata—25 dol.
JAV gyventojai kreipkitės į
Laurq Lapšytę
2 4 4 4 9th St # 1
Boulder, C O 8 0 3 0 4
EI. p. lapsyte@yahoo.com
Kanadoje gyvenantys j
Vincą Kolyčiu
8 6 Glenholme Ave.
Toronto, Ont. M 6 H 3B1 Canada
EI. p. vincask@hotmail.com
Čekius rašyti: Lithuanian Catholic
Federation „Ateitis"

Džiugu, kad valstybės, fondų ir aukotojų paramos dėka „Ateitis" „pastorėjo", jos ti
ražas per maždaug metus išaugo nuo 700 iki 1,700 egzempliorių, yra prenumeruojamas
visuose Lietuvos pašto skyriuose, kitais metais planuojama žurnalą leisti dažniau — kas du mėnesiai. Nuo rudens
„Ateitis" turi atskirą rubriką internetiniame dienraštyje www.bernardinai.lt
Naujai išėjusiame „Ateities" numeryje prisimintas Ateitininkų federacijos XV kongresas, spausdinamas AF pirmi
ninko Vyganto Malinausko pranešimas „Ateitininkų sąjūdžio veiklos kryptys, kuriant krikščioniškąją kultūrą Lietu
voje", dr. Arimanto Raškinio, Irmos Kuliavienės ir Ramūno
Aušroto mintys išklausius šį pranešimą.
Skyriuje „Atgal į ateitį" perspausdinamas 1953 metų
„Ateityje" publikuotas Alfos Sušinsko straipsnis „Organi
zacinis nuobodulys", o. s. Albina Pajarskaitė supažindina
su „Giedros" korporacijos istorija.
Tęsiamas Stasio Šalkauskio 120 gimimo ir 65 mirties
sukakčiai paminėti skirtas jo sūnaus Juliaus Šalkausko
straipsnis „Stasys Šalkauskis ir jaunimas". Čia ne tik supa
žindinama su pilnutinio ugdymo sistema, straipsniais ir
koncepcijomis, bet taip pat žymus filosofas, ateitininkų
ideologas pristatomas kaip tėvas, jo bendravimas šeimoje.
„Ateityje" keletas puslapių skirta Aštuntajai lietuvių
dainų šventei „Atsiliepk daina". Rasite pokalbį su vienu iš
šventės organizatorių, Čikagos lietuvių meno ansamblio
„Dainava" vadovu ir dirigentu Dariumi Polikaičiu, šventės
„Ateities" žurnalo redaktorė, Reda Sopranaitė, tarp Ro
dalyvės iš Lietuvos Justinos Juozėnaitės pastebėjimus.
berto ir Jurgitos Salinių Ateitininkų federacijos kongrese,
Panevėžyje

„Ateitis" yra jaunimo žurnalas, tai patvirtina, jog du
trečdaliai tekstų yra apie studentus, moksleivius, jų kūrybą
(pristatoma šešiolikmetė romano „Nespalvota" autorė, ateitininkų bičiulė Teklė Kavtaradzė), patirtis stovyklose, aka
demijose, tarptautiniuose renginiuose. Be ateitininkų renginių pristatomos Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų bei Šiau
lių vyskupijos jaunimo dienos, o skyrelyje „Šalia mūsų" —judėjimas „Comunione e liberazione". •

Prasideda registracija
MAS Žiemos kursams
Moksleivių ateitininkų sąjungos
centro valdybos ruošiami ideologiniai
žiemos kursai įvyks š. m. gruodžio 26
d. - sausio 1 d. Dainavoje. Kviečiami
moksleiviai, kurie lanko gimnazijos
9-12 klases ir nori praleisti savaitę
ateitininkiškoje dvasioje kartu su ki
tais lietuviais katalikais.
Visa registracijos informacija jau
yra Moksleivių ateitininkų tinkiavietėje: www.mesmas.org. Besido
mintys turėtų nedelsiant pasižiūrėti
ir perskaityti — registracija praside
da lapkričio 1 d. •

Vadovavimo seminaras
studentams
Studentai ateitininkai, besido
mintys jaunimo vadovavimu ir no
rintys pagilinti savo žinias, yra kvie

čiami dalyvauti Vadovavimo semina
re, kurį ruošia Moksleivių ateitinin
kų sąjungos centro valdyba. Semina
ras įvyks lapkričio 24-25 d. (penkta
dienį ir šeštadienį) 12:00 iki 5:00 vai.
Ateitininkų namuose, Lemonte.
Prašome registruotis iki lapkričio 1
d. pas Dainę Quinn elektroniniu paš
tu DLNQ@aol.com arba tel. 708349-7403 parašydami (ar pasakyda
mi) savo vardą, pavardę, el.pašto ad
resą, telefono numerį, kuri universi
tetą lankote ir kelintus metus. •

ŠAAT prašo pasiūlymu
Š. Amerikos ateitininkų taryba
rinksis posėdžiui lapkričio 4 d. Jei
kas turėtų tarybai kokių pasiūlymų
veiklai, prašome rašyti ei. paštu tary
bos pirmininkei Danguolei Kuolienei
danguole@kuolas.com. Jūsų min
tys labai laukiamos. • .
•

Šalpos fondo
metinis susirinkimas
ir vakarienė
Ateitininkų šalpos fondo metinis
narių susirinkimas įvyks šeštadienį,
lapkričio 18 d., Ateitininkų namuose,
Lemonte. 3 vai. p.p. registracija, 3:30
v. p.p. šv. Mišios, 4 val.p.p. narių su
sirinkimas, 6 vai. v. vakarienė — po
kylis.
Kvietimai vakarienei — 60 dol.
asmeniui, 30 dol. studentams ir mok
sleiviams, kurie labai laukiami. Va
karienę ruošia patyrusi ir visų mėgs
tama šeimininkė Aldona Šoliūnienė.
Apie dalyvavimą vakarienėje
prašoma pranešti Pranutei Domanskienei tel. 708-246-0049 arba elek
troniniu paštu Fld85@aol.com
Visi maloniai kviečiami dalyvau
ti, susipažinti su AŠF veikla ir ją pa
remti. •
•
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(USPS-161000)
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Pubiished daily except Sundays and Mondays,
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cbservance of iegal Holidays as weil as Dec.
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JAV
MetamsSl20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$l 35.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant j Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1 !2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotu straipsniu nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skeibimai®draugas.org
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DEGA KO M PRO MATŲ
KALVĖ
VYTAUTAS VISOCKAS
Kai praėjusi savaitgali su grupe
Vilniaus zanavykų ir dzūkų važiavau
į Sintautus pastovėti prie prof. Juozo
Pikčilingio kapo, prieš 15 metų am
žiams atsigulusio netoli poeto Prano
Vaičaičio, vis žvalgiausi | pakelės de
galines: kiek gi dabar tenka mokėti
už litrą suskystintų dujų, kurios varo
ir mano beveik dvidešimties metų se
numo automobilį. O, siaube!
Gyvenime taip jau būna: vie
niems nelaimė, kiti iš tos nelaimės
pelnosi. Apie kokį nors solidarumą
šiais laikais neverta nė kalbėti. Su
degė dalis „Mažeikių naftos" gamyk
los, ir nei rusams, nei lenkams dėl to
galvos neskauda. Greičiau atvirkš
čiai, iš džiaugsmo galima trinti ran
kas. Ar mes nesakėme, kad padarėte
klaidą, kai nusprendėte „Mažeikių
naftą" parduoti ne Rusijos bendrovei!
Toks sprendimas, Lietuvoje viešėju
sių Rusijos Valstybės Dūmos atstovų
nuomone, strateginė ekonominė klai
da, turėsianti neigiamų pasekmių ir
ateityje.
Ir tą pačią dieną „Mažeikių naf
ta" užsiliepsnojo! Daug kas įtaria,
kad Rusijos Dūmos Tarptautinių rei
kalų komiteto pirmininko pavaduoto
jas Vasilijus Kuznecovas gal net žino
jo, kad taip atsitiks.
Ugnies ir dūmų fakelas Mažei
kiuose - ir sudrebėjo visa Lietuva, t.y.
visi tie šimtai tūkstančių vargšelių,
kurie važinėja senučiais, dujomis va
romais automobiliais, kuriems virtu
vėse stovintis dujų balionas akimirk
sniu pabrango beveik dvigubai. Ir jie,
valgydami jau brangesnę, bet anaip
tol ne skanesnę grikių košę, gali ne
juokais supykti: nereikėjo erzinti
Ivano. Ir naftos vamzdis nebūtų su
gedęs, ir to gaisro... Juo labiau, kad
Rusijos „advokatų", tokių, kaip Sei
mo narys Julius Veselka, yra daug,
gal net visa Seimo dauguma, tik ne
visi jie taip atvirai „nemato" jokio pa
vojaus iš Maskvos. Čia esą tik vers
las ir nieko daugiau.
Prie „Mažeikių naftos" gaisro
Rusija pasišildė rankas, ir visai už
dyką. Manau, kad diversijos versija,
jeigu ir egzistuoja, tai tik Tėvynės
sąjungos (konservatorių) vado And
riaus Kubiliaus viešuose pasisaky
muose. Daugiau neteko girdėti, kad
kas nors iš valdžios žmonių, politikų
jam pritartų. Jokios komisijos šios
versijos rimtai netirs, nes, sėkmės at
veju, juk iškiltų klausimas: o kas toli
au? Kokį „kranelį" mes Rusijai užsuktumėm? Ką už tokį įžūlumą
mums pasakytų nevieningas Briuse
lis? Šis palyginti nedidelis gaisras
tūkstančiams vargšelių suskystintų
dujų pabrangimu gali nesibaigti.
Kitais metais Gedimino Kirkilo
vyriausybė žada nuo liepos 1 d. vidu
tiniškai 60 litų padidinti senatvės
pensijas, maždaug dvigubai daugiau
išmokėti tų nelemtųjų rublinių in
dėlių, kuriuos per daugelį metų jau
beveik suėdė infliacija. Žadama ir ki
tokių gėrybių, tačiau džiaugtis dar
anksti, pažadai, ketinimai gali ir likti
tik pažadais, jeigu lenkų „PNK Orlen" irgi panorės pasišildyti prie „Ma
žeikių naftos" gaisro. Ką kas šiandien
besakytų, aš labai rezervuotai priimu
šios bendrovės vadovų patikinimus,
kad gaisras nesukliudys „Mažeikių
naftos" pardavimo ir įsigijimo sando
rio. Kalbų girdime visokių, o tikrieji
ketinimai paaiškės ne šiandien.

Tikroji data, kai pinigai turėtų
atsidurti Lietuvos „kišenėje", vis
tolsta, atsiranda visokių, su gaisru
susijusių ir nesusijusių kliuvinių. Tai
„PKN Orlen" kredituojantys bankai,
tai Europos Komisija gali turėti
papildomų klausimų, tai draudimo
bendrovės gali pakišti koją...
Šiaip ar taip, gaisras naudingas
ir lenkų bendrovei, jeigu ji, „suge
dus" naftotiekio vamzdžiui Rusijoje,
suabejojo šviesia „Mažeikių naftos"
ateitimi. Gaisras - patogus pretek
stas sandorio atsisakyti arba bent
pareikalauti, kad būtų sumažinta
akcijų paketo kaina. O jeigu taip atsi
tiktų, jeigu Lietuvos valdžia nema
tytų kitos išeities, sudegtų ir mūsų
beveik beverčiais tapę ir rubliniai in
dėliai, ir pensijų padidinimai, ir
visokia kitokia ateinančiais metais
žadama išmalda. Arba jos gautumėm
gerokai mažiau, gerokai vėliau. Juk
neįmanoma, kad nenumatyta našta
kristų ant kokių nors Lietuvos ener
gijų, dujotekanų ar skirstomųjų tink
lų milžiniškų pelnų! Jų pelnai jo
kiomis aplinkybėmis negali sumažė
ti, kaip ir didžiuliai tas „energijas"
valdančiųjų atlyginimai.
Baisu net pagalvoti, jeigu „Ma
žeikių naftos" gaisras - tik viena
grandis „klaidų" grandinėje, apie ku
rią neseniai kalbėjo Lietuvoje viešėję
Rusijos Dūmos deputatai. „Kad ir
kaip bebūtų keista, taip jau sutapo,
kad tokie Rusijos paaiškinimai čia
pat buvo palydėti ir kitų „paaiškini
mų", jeigu galima tai vadinti paaiš
kinimais, kad „Mažeikių nafta" gali
paprasčiausiai sudegti. Tokiais įvy
kiais nesinori spekuliuoti, bet kaip
šioje situacijoje tokiais atvejais nepri
siminsi šių metų pradžioje įvykių
Rusijos ir Gruzijos pasienyje, kai ten
sproginėjo elektros linijos ir dujų
vamzdžiai", - kalbėjo Andrius Kubi
lius.
Baisu net pagalvoti jau vien dėl
to, kad mūsų Saugumui šiuo metu ne
tas rūpi. Dega pats Valstybės Sau
gumo departamentas!
Gaisro židinėlių, susijusių su
elektros srovės ir kitokiais nutekėji
mais ten netrūko seniai, nuo tada,
kai į saulėtąją Ispaniją, toliau nuo
žmonos, pabėgo Mečys Laurinkus.
Nors vienas Rusijos mafijozas ketino
jį ten mirtinai užbučiuoti, naujai iš
keptas diplomatas pateko į švelnes
nių rankų glėbį.
Jo vietą VSD užėmė labai pat
riotiškai nusiteikęs rezervistas Arvy
das Pocius, kuris iškart ėmė žaisti su
ugnimi. Ir prisižaidę. VSD gali su
degti iki pamatų, o naujieji rūmai Pi
laitės pakraštyje dar nepastatyti.
Kai liepsna apėmė visą VSD,
gesinti puolė prezidentas. Konserva
toriai bando išgelbėti kažkokias labai
įdomias pažymas, kuriose surašytos
įtakingų politikų pavardės. Social
demokratai tas pavardes, be abejo,
žino, todėl priešinasi, esą, bala ne
matė tų pažymų, geriau imkimės Ju
ro Abromavičiaus bylos. Konservato
riai nesutinka. Prezidentas, ko gero,
irgi žino, kas tose bylose surašyta, ir
bijo dar didesnio gaisro, bijo sprogi
mo, kuris sudrebintų visos valstybės
pamatus.
Šiame ilgai gesinamame gaisre
gali sudegti ne tik rezervistas Ar
vydas Pocius, nes jis labai blaškosi.
klumpa, bet ir konservatorių - so
cialdemokratų draugystė, kuri pasta
riesiems, tiesą sakant, jau nelabai ir

DANUTE BINDOKIENE

Ar „tylioji dauguma'
išdrįs pareikšti savo
nuomonę?

B

elikus kelioms dienoms iki
rinkimų, padažnėjo kandi
datų reklamos ir spėlioji
mai, kas laimės, kas pralaimės.
Kai kurie JAV dienraščiai jau atvi
rai pasisakė už, jų nuomone, tin
kamiausius kandidatus. Tačiau
nemažas procentas neapsispren
dusių balsuotojų parodo, kad šie
metinė rinkimų kampanija neat
liko savo paskirties: užuot prista
čiusi kandidatus, paliko nemalonų
skonį, nes daugiausia laiko (ir pi
nigų) praleista drabstant purvais į
opoziciją. Tokią neigiamą rinkimi
nę kampaniją jau seniai regėjome
ir tikimės, kad Lietuvos politikai
nesugalvos sekti šiuo amerikiečių
„demokratijos pavyzdžiu".
Šį kartą balsuotojai rinkimuo
se turės pasisakyti ir kitais svar
biais klausimais. Ne visose valsti
jose tie klausimai, laukiantys gy
ventojų sprendimo, yra vienodi,
bet visi opūs ir reikalingi dėmesio.
Pagrindiniai yra keturi: nelegali
imigracija; šaunamųjų ginklų kon
trolė; abortai ir homoseksualų
vedybos.
Dėl nelegalių imigrantų, atro
do, daugiausia sunerimę Arizonos
gyventojai, nes šią valstiją su Mek
sika jungia ilga siena, pro kurią
kasdien į Amerikos pusę pereina
per 8,000 nelegalių imigrantų.
Nors jų didžioji dalis susiranda
darbus, bet tiek daug papildomų
žmonių sudaro sunkumų sociali
nės rūpybos įstaigoms, sveikatos
priežiūrai, švietimui ir kt. Arizo
nos gyventojai norėtų, kad ši prob
lema būtų nedelsiant išspręsta.
Tiesa, JAV prezidentas šią savaitę
pagaliau pritarė Kongresui, kad
Meksikos - JAV pasieniu būtų pa
statyta 700 mylių ilgio užtvara.
Nors ji ir visai nesustabdys nele
galių imigrantų, bet galbūt suma
žins jų skaičių.
Kai kurios kitos valstijos bal
savimų metu ruošiasi spręsti negi
musių kūdikių žudymo problemą.
Tik šį kartą ne už dar didesnį
abortų palengvinimą, bet jų apri
bojimą. Tai būtų žingsnis jau tei
giama linkme.
Nežinia, kaip skirtingų valsti
jų gyventojams pavyks atsikratyti
savo vietinių problemų, bet vargiai

reikalinga. Į Rusiją pasitraukė šiai
valstybei itin daug nusipelnęs rusas
Viktoras Uspaskichas, bet jo sukurta
partija liko ir veikia. Sumažėjusi, bet
pakankamai didelė, kad socialde
mokratams tokios užtektų.
VSD gaisre gali nukentėti ir
prezidentas, kuris irgi nenori, kad į
konservatorių rankas patektų jiems
labai rūpimos pažymos. „Prezidentas
dengia tai, ką bandė ištirti Vytautas
Pociūnas. Ir iškrito iš devinto aukšto.
Dengia tai, ką dabar bando ištirti Sei
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitetas. Ir dengia nepaisydamas
nieko" ^„Ekstros" redaktorius Valdas
Vasiliauskas televizijos laidoje „Są
mokslo teorija").

kam pavyks įvesti griežtesnę kon
trolę dėl šaunamųjų ginklų įsigiji
mo ir vartojimo. JAV „National
Rifle Association" yra galingas
priešas, kuris jau ne kartą pana
šius ketinimus apriboti šaunamuo
sius ginklus suvarė į ožio ragą ir
įtikino (tam turi neribotas lėšas ir
lobistus) politikus, kad nekištų no
sies, kur nereikia, nes nukentės jų
politinė karjera.
Jau kuris laikas Amerikos ho
moseksualai garsiai reikalauja tei
sės susituokti ir kad toji santuoka
būtų įstatymais pripažinta, kaip
lygi su tradicinėmis vyro - moters
vedybomis. Šiuo metu homoseksu
alų (tiek vyro su vyru, tiek moters
su moterimi) vedybos 2004 m. le
galizuotos tik vienoje valstijoje,
būtent Massachusetts. Visgi yra
kelios valstijos, kurios pripažįsta
civilinę uniją (nevadinant tai san
tuoka) tarp dviejų tos pačios lyties
asmenų, pvz., Vermont (1999 m.),
Connecticut ir šią savaitę — New
Jersey. Savo eilės, atrodo, laukia
Iowa, California, Maryland ir ki
tos. Iš viso aštuoniose valstijose
balsuotojams bus leidžiama vie
naip ar kitaip pasisakyti šiuo
klausimu. Nors prez. Bush daug
kartų griežtai kalbėjęs, kad tikroji
santuoka gali būti tik tarp vyro ir
moters, bet ir jis nusileido, kad tos
pačios lyties asmenys galėtų turėti
kai kurias teises, suteikiamas su
tuoktiniams, pvz., kartu pildyti pa
jamų mokesčius, pasisakyti part
nerio ligos atveju ir pan.
Galima tikėti, kad šie rinkimai
bus tarytum įvadas į po dvejų me
tų vyksiančią prezidento rinkimi
nę kampaniją, kurioje susirems
konservatyviųjų ir liberalių pažiū
rų „pajėgos". Jeigu šį kartą praeis
tie kontroversiniai pasiūlymai, pre
zidento rinkimuose liberalai jausis
drąsiau ir tam tikram gyventojų
sluoksniui žadės dar daugiau. La
bai svarbu, kokią nuomonę išdrįs
pareikšti „tylioji dauguma", kuri
paprastai neprisirengia tos nuo
monės pareikšti, o paskui jaučiasi
nepatenkinta rinkimų rezultatais.
Tad dabar yra pats geriausias
laikas apsispręsti ir drąsiai pasisa
kyti, kuria linkme Amerikos vidaus
politikos vairas bus pasuktas.

O gal jokio Valstybės Saugumo
departamento nė neturėjome? Kaip
vienas televizijos žurnalistas sakė,
buvo kontora, rinkusi informaciją
keliems klanams, politinėms grupuo
tėms. Kitaip sakant, buvo siaurų in
teresų gynėjas, kompromatų kalvė,
tik ne VSD. Gal tikrai - vadinkime
daiktus tikraisiais vardais?
Dabar visų žvilgsniai nukreipti į
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetą, kuris iš tos degančios
„kontoros" visų pirma bando išgel
bėti informaciją apie aukštų valsty
bes veikėjų ryšius su bendrove „Dujotekana", savo ruožtu susijusia su
Kremliaus valdomu „Gazpromu".
Nukelta i 9 psl.
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Lietuviško varpo kelionė
KĘSTUTIS KEBLYS

Apie Kansas City lietuvius mažai
ką girdime. Bet nuo šiol, kai jau jų
varpas muziejuje, gal girdėsime dau
giau. Mat varpą rugpjūčio pradžioje
kranu ištraukė iš Kristaus Karaliaus
bažnyčios bokšto ir nugabeno į
Wyandotte County muziejų. Bet argi
varpas gali skambėti garsiau tarp
muziejaus sienų negu aukštame
bokšte? Gal ir gali, jei tai lietuviškas
varpas.
Apie to varpo gimimą ir keliones
mums papasakojo Kansas City lietu
vių organizacijos vadovė Sally Zemaitytė-Dannov. Nedidelis būrelis
lietuvių Kansas City apylinkėse įsi
kūrė apie 1880-uosius metus. Netru
kus jie nusprendė, kad reikia savos
"bažnyčios. Nors jų skaičius nesiekė
dviejų šimtų, dėdami centą prie
sunkiai uždirbto cento po kiek laiko
nupirko seną baptistų bažnyčią ir
savom rankom ją suremontavo bei
pritaikė katalikiškoms apeigoms.
Patys pastatė kleboniją ir mokyklą,
bažnyčią papuošė rankų darbo
mediniu altoriumi. Taip gimusi S v.
Kazimiero parapija būrė apylinkės
lietuvius ir tapo jų bendruomenės
centru.

Apie 1920-uosius metus parapija
įsigijo varpą, kuris specialiu užsaky
mu buvo nuliedintas Saint Louis
mieste. Tai nebuvo koks mažas varpeliukas —jis buvo keturių pėdų dia
metro ir svėrė vieną toną. Jame buvo
įspaustas užrašas trim kalbom, o
taip pat ir pavardės šeimų, kurios
aukojo varpo įsigijimui. Varpu para
pijiečiai džiaugėsi ir didžiavosi dau
giau kaip 40 metų.
Sumažėjus parapijiečių skaičiui,
1947 m. vyskupija lietuvių parapiją
uždarė. Bažnyčios daiktai arba buvo
išmėtyti, arba perkelti į kitas parapi
jas. Varpas nukeliavo į Kristaus Ka
raliaus bažnyčią. Kansas City lietu
viai, netekę juos jungiančio centro,
ilgainiui išsibarstė ir atitolo nuo savo
kalbos bei papročių. Tik apie 1980
metus, pusbrolių Don ir Chuck Že
maičių iniciatyva, apylinkės lietuviai
vėl sukruto atkurti savo bendruo
menę. Mėginimas pavyko, ir dabar
Kansas City veikia aktyvi organizaci
ja, kuri globoja tautinių šokių grupę
„Aidas", rengia parodas ir muges,
žodžiu, demonstruoja vietos žmonėm
lietuviškos kultūros ir paveldo ap
raiškas. Be viso to, ši organizacija,
pavadinta „Lithuanians of America",
atlieka ir JAV Lietuvių Bendruo-

Šv. Kazimiero vardu pavadintas varpas iškeliamas iš Kristaus Karaliaus (Christ
the King) bažnyčios bokšto Kansas City mieste.

skambindavo tuo lietuvių varpu. Jis,
menės apylinkės funkcijas.
Atgijusioje bendruomenėje kilo kaip buvęs VVyandotte County muzie
mintis atgauti senųjų imigrantų pa jaus tarybos direktorius, pasirūpino,
likimą - buvusios Sv. Kazimiero para kad priemiestyje esantis muziejus
pijos varpą. Greit pasirodė, kad tai ne priimtų varpą savo globon. Varpas
taip jau lengva. Parapija, kurioje buvo patalpintas priekiniame muzie
varpas buvo priglaustas, nenorėjo jo jaus įėjime ant specialiai tam pastaty
grąžinti, o arkivyskupija nematė rei tos pakylos.
kalo atiduoti varpą pasauliečių gru
Gera ir atkakli iniciatyva visuo
pei, kuri neturi net savos bažnyčios. met laimi. Dabar vietos lietuviai.
Pagaliau po ilgesnių derybų vyskupas galės džiaugtis ir viešai didžiuotis
nusileido ir davė leidimą varpą savo protėvių palikimu. Spalio 19 d.
perkelti.
muziejuje įvyko oficiali varpo dedi
Kansas City lietuviai nudžiugo kacija. Tenka sutikti su Sally Dansužinoję, kad varpą galima perkelti. nov-Zemaityte (nuo pat pradžių kar
Bet kur? Pirmasis planas patalpinti jį tu su savo tėvu Don Žemaičiu buvu
Kansas City tautybių etnografiniame sia šio projekto priekyje), kuri „BridStrawberry Hill muziejuje nepavyko, ges" žurnale rašė: „Dedikacijos die
nes muziejuje dominuojantys kroatai ną, prisiminę sunkiu darbu tautinę
tam pasipriešino. Apie varpo projektą bendruomenę sukūrusius savo pro
atsitiktinai sužinojo vienas lietuvių senelius, Kansas City lietuviai galės
kilmės žmogus, kuris, dar būdamas džiaugtis, kad jie ir dabar buriasi
mišių patarnautoju Kristaus Kara draugėn, ir dar vis didžiuojasi esą
liaus parapijoje, prieš kokius 40 metų lietuviais".

Pagafbos gatves vaikams yrograma
Šv. Kazimiero varpas atvyksta | Wyandotte County muziejų. Iš kairės: Kansas
City Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Donald Žemaitis ir buvęs Šv. Ka
zimiero parapijos parapijietis Al Purduski.

Kalėdinės dovanos vaikams
Lietuvoje
Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau
kaip 600 vaikų, sergančių diabetu ir
vartojančių insuliną gyvybei palai
kyti. Kiekvienais metais diagnozuoja
ma apie 70 naujų paauglių susirgimo
atvejų, tuo tarpu nuo šio siaubin
go susirgimo komplikacijų vaikai
vis tebemiršta. Interneto grupių
„Friends-of-Lithuania" ir „Lithuanian Genealogy" nariai, taip pat kiti
geros valios lietuvių ir nelietuvių
kilmės žmonės iš viso pasaulio daly
vauja paramos akcijoje, norėdami
savo dovanėlėmis suteikti šiek tiek
džiaugsmo šiems likimo nuskriaus
tiems vaikams, dažnai gyvenantiems
skurstančiose šeimose, kurioms pri
einami tik pirmo būtinumo reik
menys.
Panašiai kaip „Christmas Shoebox" akcijose specialių poreikių
vaikams Jungtinėse Valstijose, taip ir
mūsų akcijoje batų dėžės dydžio
dovanų dėžę šių metų Kalėdoms
pasiųs kiekvienas akcijos dalyvis
paskirtam diabetu sergančiam vaikui
Lietuvoje.
Mes jums pateiksime informaciją

apie kiekvieną vaiką (vardas, pašto
adresas, amžius, lytis), rekomenda
cinį laišką lietuvių kalba ir „idėjų
sąrašą" su mintimis apie dovanėles,
kuriomis galėtumėte pripildyti savo
Kalėdų dėžę pagal vaiko amžių ir lytį.
Mūsų vaikų amžius yra labai įvairus,
nuo 3 iki 16 metų. Mūsų akcijoje yra
šimtai Lietuvos vaikų, sergančių dia
betu, taigi kiekviena pasiųsta dėžė
yra didžiulė parama. Jūs galite pra
šyti berniuko arba mergaitės, taip
pat galite pasiųsti tiek kalėdinių
dėžučių, kiek pageidaujate.
Jeigu susidomėjote šia akcija ir
norite suteikti ypatingo džiaugsmo
Lietuvos vaikui, pasidalindami su juo
šv. Kalėdų nuotaika, prašyčiau su
sisiekti su manim kaip galima grei
čiau. Jeigu turite draugų ar šeimos
narių, kurie taip pat norėtų dalyvau
ti mūsų prasmingoje misijoje, malo
niai prašom pranešti jiems mano
elektroninio pašto adresą.
EI. paštas, liuda@frontiernet.net
Liuda Balčiūtė,
Akcijos koordinatorė
Amherst, New York

"Sv. Jono vaikai"
SIŪLO DARBĄ AUKLĖTOJAMS
vaikų sodybose Trakų rajone

Jei tau 23-35 metai,
esi praktikuojantis katalikas,
myli vaikus ir nori jiems padėti,
nebijai gyventi kaime
ir... ieškai gyvenirpo prasmės
ATEIK! SUSIPAŽINKIME...
Skambink broliams (8 600 7 7 941 ar 8 6 0 0 87 627)
a r b a baliai (8 6 9 8 292 11),
arba siųsk savo gyvenimo aprašymą adresu: v«lnius@joanitai.org
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DIEVO MALDA
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC
Jėzaus mokiniai matė, kai Jis
dažnai nuo jų atsiskirdavo ir eidavo
melstis, ypač tada, kai reikėjo Jo
darbuose dieviško įsiterpimo. Jie
daug kartų patyrė, kaip Jis, prieš
darydamas stebuklus, melsdavosi ir
kaip meilingai Dievą vadindavo savo
Tėvu. Bet mokiniai nežinojo, kokia
buvo Jo malda, todėl ir prašė Kris
taus, kad Jis juos pamokytų melstis.
Labai nauja ir visai netikėta
pagoniškam pasauliui yra tai, kad
Dievą būtų galima vadinti Tėvu.
Apaštalai jau buvo girdėję, kad Kris
taus Tėvas yra taip pat ir jų Tėvas,
bet, kai Jis kalbėdavo apie Dievą,
kaip apie savo Tėvą, tai reiškė, kad
Jis su Tėvu yra ypatingame vienybės
ryšyje. Viešpaties malda, kurią kiek
vienas krikščionis kasdien kalba, jei
ją svarstysime Evangelijos šviesoje,
yra Kristaus mokslo santrauka ir
mūsų santykių su Dievu trumpas
aptarimas. Viešpaties malda yra ne
ta pati malda, kurią Jis kalbėdavo,
kai kreipdavosi į savo Tėvą. Ji duota
melstis mums, Dievo kūriniams ir
nusidėjėliams, bet pašauktiems dėl
Kristaus nuopelnų tapti Dievo įsū
nytais vaikais.
Kai mes kreipiamės į Dievą,
sakydami, Tėve mūsų, kuris esi dan
guje, mes visų pirma išpažįstame
meilę ir priklausomybę dangaus ir
žemės sukūrėjui, iš kurio pasaulis ir
mes turime savo pradžią. Kristus šią
mintį išreiškia, sakydamas: „Aš šlo
vinu tave, Tėve. dangaus ir žemės
Viešpatie" (Mt. 11, 25). Kaip to dė
kingumo Kristus reikalauja, mato
me iš vieno epizodo aprašymo, kai
Jis pagydė dešimt raupsuotojų.
„Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo,
sugrįžo atgal, balsu šlovindamas
Dievą. Jis dėkodamas parpuolė ant

žemės Jėzui po kojų. Tai buvo sama
rietis?" (Lk. 17, 15-16). Kristui pati
ko toks samariečio dėkingumas, bet
nusiskundė dėl kitų devynių. Kū
rinių dėkingumo ir priklausomumo
išpažinimu išpažįstame taip pat be
galinę distanciją tarp Dievo ir žmo
gaus, nes kreipiamės į Jį, kaip esan
tį danguje. Bet Tėvo vardas peržen
gia visas distancijas, nes savo kilmę
vedame iš Dievo ir esame Jo vaikai.
Dangaus Tėvo vardas turi būti
šventas. Pirmasis ir didžiausias įsa
kymas liepia palaikyti Tėvo ir Sū
naus ryšį, nes įsako Dievą mylėti.
Kai mylime Dievą visa širdimi, visa
siela, visomis jėgomis ir visu protu,
tai ir Jo vardas mums šventas. Šv.
Jonas Dievą vadina meile ir meilę
Dievu. Galime sakyti, kad tik Dievo
vardas yra šventas, nes Jo vardas
yra Meilė. Kristus daugelį kartų
kalbėjo apie Dievo karalystę, o mal
doje kasdien mes jos prašome. Dievo
karalystė pasiekia mūsų sielą, kai
mes Jį garbiname tiesoje ir dvasioje.

Jų įkvėptas žodį tarė Nepriklausomybės akto
signataras Julius Beinortas. „Esu pokario vaikas ir
vaikščiodamas po šią girią užsimerkęs mačiau kito
je Šušvės upės pusėje liepsnojančią sodybą, šūvius,
bunkerį, kur buvo užpulti partizanai, iš kurių ne
vienas žuvo. Atsimenu, kad po tos vadinamos ope
racijos į mūsų trobą atėjo keli stribai-enkavėdistai
ir tarpusavyje šnekėjosi: gyvatė, nepasakė nė žo
džio, nusisuko Į sieną ir numirė. Taip buvo pasaky
ta apie vieną mergaitę, partizanę ar partizanų ry
šininkę.
Partizanavimas nebuvo profesija, partizanavi
mas buvo lemtis. Toji lemtis ištiko tą kartą, kuriai
mes turime būti amžinai dėkingi. Ką davė parti
zaninis karas? Sakyčiau, Lietuvos ir Lietuvio vardą
pasaulyje, nesiklaupiančios tautos vardą.
1990 m. man teko garbė pasirašyti Nepriklau
somybės atkūrimo aktą. Kai mes nubalsavom ir
priėmėm tą dokumentą, mes nežinojom 1949 m.
vasario 16 d. proga pasirašyto dokumento Radvi
liškio rajone, Minaičiuose, kur buvo susirinkę tuo
metiniai partizanų vadai. Jau tada, nebesant stam
bių junginių, didelės ir atviros kovos galimybės,
partizanai kalbėjo ne apie išsisaugojimą; o apie bū
tinybę atkurti Lietuvos nepriklausomybę ir tapti
demokratine šalim.
Po 1991 m. sausio įvykių norvegas žurnalistas
manęs prisispyręs klausė: „O kodėl mes apie poka
rio kovas Lietuvoje nieko nežinojome9" O čia jau,
sakiau, jums reikia paklausti savo tėvų, savo val
džios. Ir šiandien pasaulyje daug kas nežino, kokia
buvo lietuvio kova po karo. Ir tik po 1990 m. poli
tologai ir istorikai suskato važiuoti i Lietuvą ir.
sakyti: štai pasaulinis pavyzdys - neprievartinio
pasipriešinimo būdu trys tautos atgavo laisvę. 1988
m. Sąjūdis negalėjo išaugti, jeigu nebūtų buvusios
krauju palaistytos nepriklausomybės šaknys", kalbėjo Julius Beinortas.

ANGELŲ SLAUGOS NAMAI
Jau artėja penkiolika metų, kai veikia
šie lietuviški Angelų slaugos namai.
Juose be rūpesčių gyvena tautiečiai,
kuriems reikalinga mūsų pagalba.
Dėl išsamesnės Informacijos apie Angelų slaugos
namus ir paslaugas kreipkitės i Apolonija

tel. 708-387-2067 arba 708-207-5023

Mūsų gyvenimo tikslas ir prasmė
šiame pasaulyje, kad mūsų sieloje
apsigyventų Dievo Dvasia. Šv. Pau
liaus žodžiais, pati Kristaus Dvasia
iš sielos gelmių kreipiasi į Dievą,
kaip į savo Tėvą, ir rūpestis kyla,
kad įvyktų dangaus Tėvo valia šioje
žemėje. Kristus sako: „Mano maistas
— vykdyti valią to, kuris mane siun
tė" (Jn. 4, 34). Panašiai ir krikščio
nis yra pašauktas visu savo gyve
nimu būti Dievo valios vykdymo tar
nyboje. Bet ne visi gali suprasti,
koks svarbus reikalas yra įvykdyti
Dievo valią. Sitai supranta tik tie,
kurie mąsto kaip Kristus — jau ne
žmonių, bet Dievo mintimis (Mt. 16,
23).
Čia ryškėja, kaip krikščionio
gyvenimas darosi ištisa malda ir
Dievo garbinimu. Bet žmogus yra
dvasia tiktai su kūno jungties tik
rove. Todėl visi kūno poreikiai yra
viso žmogaus poreikiai. O kai pra
šome Viešpaties maldoje kasdieni
nės duonos, mes prašome visko, ko
mums reikia iš šio regimo pasaulio.
Kristus yra pažadėjęs, kad ko tik
mes Jo vardu prašysime, tai ir gau
sime: „Ko tik prašysite Tėvą, duos
tai jums dėl manęs... kad jūsų
džiaugsmui nieko netrūktų" (Mt. 10,
23-24). Bet iš patirties žinome, kad
mūsų maldos neišklausomos taip,
kaip mes norėtume, ir ne visada mes

VIENO BIJAU, KAD MANO
TAUTA ATMINTIES
NEPRARASTŲ
Aukštaitijos partizanų keliais
AUDRONĖ V. ŠKIUDATrĖ
Nr.7
Subačius

J ^

gauname tai, ko prašome. Visų svar
biausia yra tai, kad įvyktų Dievo
valia. Jeigu mūsų visų maldos būtų
išklausytos pagal mūsų valią, tai
mūsų pasaulio dėsniai būtų kasdien
keičiami ir gal jau jame nebūtų likę
žmonių. Ir Kristus Alyvų kalne mel
dėsi, prašydamas, kad kančios taurė
būtų atimta, bet turėjo kentėti ir
mirti ant kryžiaus. Jo malda buvo
išklausyta pagal šiuos žodžius: „Te
būna ne mano, bet tavo valia" (Lk.
22, 42).
Nors mes esame Kristaus krau
ju atpirkti, bet prieš Dievą turime
kaltumo pajautimą. Todėl paties
Viešpaties esame pamokyti prašyti
kalčių atleidimo, kartu prisiminda
mi, kad ir mes atleidžiame savo
kaltininkams.
Muitininkas prašė gailestingu
mo, žinodamas, kad jis yra nusi
dėjėlis. Jis dėl tokios maldos Dievo
akivaizdoje buvo išteisintas, o fari
ziejus, kuris smerkė kitus, nebuvo
išteisintas. Viešpaties malda yra
malda ir nurodymas, kaip mes tu
rime palaikyti ryšį su Dievu. Tai yra
Tėvo ir vaiko santykis, kuriame
vaikui reikia visokeriopos pagalbos,
kad gyvenimo pavojuose nepražūtų.
To mes norime, kai prašome gelbėti
pagundose ir viso pikto nuotykiuose.
Taip mes išpažįstame, kad Dievas
yra visagalis ir mūsų Tėvas.

linėje vietoje. Čia yra įvardinti 76 žuvusieji, o iš
viso priskaičiuojama 167 Subačiaus valsčiaus parti
zanai. Visą šią medžiagą surinko istorijos mokyto~jas Babickas. LPKTS atstovai pasidžiaugė, kad
memorialas mokyklos rūpesčiu yra gražiai tvarko
mas. Žodį taręs mokytojas Babickas prisiminė kun.
Roberto Pukenio žodžius, kad tokie paminklai
skiriami ne tik žuvusiems partizanams, laimėju
siems ne vieną mūšį su okupantu, bet ir gyvie
siems. „Mes turim būti verti jų žygdarbių, jų at
minimo".
Įsimintiną frazę ta proga kalbėdamas ištarė
Seimo narys Julius Dautartas, pareiškęs, kad mūsų
miškas dabar yra Lietuva, o tai reiškė, kad pagrin
dinė kova dabar vyksta už istorinės atminties iš
saugojimą ir jos perdavimą jaunimui.
Pabaiga.

Paskutinė aplankyta
vieta buvo Subačiaus
(Kupiškio raj.) kapinės,
prie monumento parti
zanams. Į žygio dalyvius
kreipęsis LPKTS Pane
vėžio filialo istorinės at
minties grupės vadovas
Antanas Šimėnas pa
pasakojo, kad Subačiaus
apylinkėse žuvo daug
partizanų. Jų kūnai prie
geležinkelio stoties * san
dėlio buvo išniekinami,
už bažnyčios slėny užKasami. Kai patvindavo
Viešinta, į Lėvenį plauk
davę lavonai. Po atgimi
mo partizanų kaulai
slapta buvo iškasti ir kle
bono patarimu kapinių
patvory užkasti, o vėliau Kupiškio rajone, Subačiaus kapinaitėse buvo palaidoti apylinkėje užkasti r
palaidoti šioje momoria- niekinti partizanu palaikai
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Namas taps Valdovų rūmų dalimi

Mokyklose - atsilikusioms šalims
būdingos problemos
Lina Balsytė
Alfa.lt

Šliosbergo namas.
Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) —
Atkuriamų Valdovų rūmų teritorijoje
esantis XIX amžiaus Šliosbergo na
mas nebus griaunamas, bet pertvar
komas ir įkomponuojamas į Valdovų
rūmų ansamblį.
Taip ketvirtadienį nusprendė
Valstybinė kultūros paveldo komisija,
anksčiau balsų dauguma pasisakiusi
už šio XIX amžiaus pastato, esą truk
dančio atkurti Valdovų rūmų rytinį
korpusą su gotikiniais pamatais, nu
griovimą. Galutines išvadas komisija
žada pateikti po dviejų savaičių, pra
nešė Lietuvos televizija.
Už Šliosbergo namo išsaugojimą
yra pasisakę ne tik garsūs Lietuvos
istorikai, architektai, paveldo specia
listai, bet ir autoritetinga tarptautinė
paveldo apsaugos organizacija ICOMOS.
Pasak istorikų, XIX a. pradžioje
caro valdžios įsakymu griaunant Val-

Eltos nuotr.

dovų rūmus, pirklys Šliosbergas gavo
teisę pasistatyti namus iš griaunamų
rūmų plytų. Per du šimtmečius šis
pastatas išliko beveik nepakitęs, ja
me įvairiais laikais veikė karinės or
ganizacijos, o sovietmečiu buvo įsi
kūrę pionierių rūmai.
Dar šių metų pradžioje kilus dis
kusijai, griauti ar palikti minėtą dvie
jų aukštų pastatą, Valdovų rūmų pro
jektuotojai, žymūs architektai, istori
kai ir paveldosaugininkai ragino
Šliosbergo namą įkomponuoti į atku
riamų rūmų visumą ir eksponuoti
visuomenei kaip išlikusį autentišką
architektūros kūrinį.
Komisijai nusprendus palikti mi
nėtą pastatą, pirmajame Šliosbergo
namo aukšte ketinama įkurti gotiki
nę salę, panaikinant XIX a. architek
tūros detales, o antrajame aukšte bus
palikta patalpa su autentiškomis XIX
a. interjero detalėmis.

Buvusio premjero trofėjai gamtos
sergėtojų nedomina
Vilnius, spalio 27 d. (BNS) — tautinės prekybos konvenciją (CIGamtos sergėtojai persekioja nyks TES).
tančių gyvūnų ir gaminių iš jų pre
Viešbutyje eksponuojamoje paro
keivius, tačiau politikų medžioklės doje galima pamatyti rudojo lokio iš
kolekcijų tikrinti kol kas nesiryžta.
kamšą, kurtinio, muflono, briedžio,
Kaip rašo dienraštis „Lietuvos elnio, šerno iškamšas.
„Šią mešką mano vyras sume
žinios", Aplinkos ministerijos valdi •
džiojo
prieš porą metų Estijoje", —
ninkai neapsisprendžia, ar tikrinti
Vilniaus viešbutį „Crowne Plaza", dienraščiui pasigyrė K. Brazauskie
kuriame eksponuojama buvusio ša nė, tačiau paklausta, ar turi leidimą
lies prezidento ir premjero, Lietuvos eksponuoti šiuos trofėjus, ji atsiprašė
socialdemokratų partijos vadovo Al nebeturinti laiko kalbėti ir išjungė te
girdo Brazausko sumedžiotų žvėrių lefoną.
trofėjų kolekcija.
Rudasis lokys ir muflonas yra
Šiam viešbučiui vadovauja buvu įrašyti į CITES konvencijos saugomų
sio premjero žmona, Vilniaus savival retų gyvūnų sąrašą. Kurtinys seniai
dybės tarybos narė Kristina Brazaus įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą,
jį medžioti griežtai draudžiama.
kienė.
Valstybinės aplinkos apsaugos
Eksponuoti laukinius gyvūnus,
inspekcijos
vyresnysis aplinkos ap
jų dalis ir gaminius iš jų galima tik
turint teisėto įsigijimo dokumentus saugos inspektorius Darius Mikelaiar aplinkos apsaugos leidimą, mat tis tvirtina, jog pastaraisiais metais
Lietuva yra pasirašiusi Nykstančių leidimo įvežti iš Estijos į Lietuvą ru
laukinės faunos ir floros rūšių tarp dojo lokio kailį ar iškamšą nedavęs.

* Kauno „Žalgirio" krepši
ninkai n e s ė k m i n g a i
pradėjo
2006-2007 metų ULEB Eurolygos
krepšinio sezoną. Ketvirtadienį
svečiuose Lietuvos krepšinio lygos vicečempionė „Žalgirio" komanda pir
mosiose C grupės rungtynėse 82:95
nusileido Trevizo „Benetton" (Italija)
komandai, kurioje antruoju treneriu
dirba Kęstutis Kemzūra. 21 tašką į
aikštės šeimininkų krepšį įmetė Mar
ko Popovičius, 16 — Kirk Penney, po
11 — Paulius Jankūnas ir Tanoka
Beard.
* Trečią pergalę šeštose NBA

priešsezoninėse rungtynėse iško
vojo Denver „Nuggets" komanda
su Linu Kleiza, ketvirtadienį
126:108 įveikusi Los Angeles „Lakers" krepšininkus. Lietuvis nugalė
tojams pelnė 19 taškų, po krepšiais
atkovojo 3 ir perėmė 1 kamuolį, at
liko 2 rezultatyvius perdavimus, kar
tą suklydo bei surinko 3 pražangas.
Tuo tarpu Šarūno Jasikevičiaus In
diana „Pacers" ketvirtadienį Salt
Lake City mieste 96:122 pralaimėjo
Utah „Jazz" krepšininkams. Lietuvio
sąskaitoje — 7 taškai, 1 sugriebtas
kamuolys bei 3 pražangos.

Kaimo mokyklos susiduria su
rimtomis higienos problemomis.
Miesto mokyklų padėtis šiuo atžvil
giu geresnė, tačiau miestų mokyklų
mokinių fizinis aktyvumas kur kas
mažesnis. Savo ruožtu mokyklose be
veik nesirūpinama moksleivių svei
kata, taigi Lietuva, būdama Europos
Sąjungos (ES) narė ir lygiuodamasi į
išsivysčiusias valstybes, susiduria su
sunkumais, būdingais atsilikusioms
šalims.
Tuo įsitikinusi Darbo partijos
frakcijos seniūno pirmoji pavaduotoja
Virginija Baltraitienė, penktadienį
Seime surengusi spaudos konferenci
ją „Tragiška padėtis šalies mokyklo
se".
„Didžiausios problemos kaimo
mokyklose yra higiena, sanitarija,
vaikų švara. Vaikų iš asocialių šeimų
nesirūpinimas ne* tik sveikata, bet ir
savo išvaizda. Kita problema: visiškai
nesirūpinama vaikų sveikata mokyk
lose: nesirūpinama nei moksleivių
laikysena, nei fiziniu aktyvumu, nei
jų sveika mityba", - tvirtino V Bal

traitienė.
Pasak jos, jeigu ir toliau nebus
imtasi jokių priemonių šioms proble
moms spręsti, nereikia stebėtis, kad
Lietuvoje yra tiek savižudybių. Kaip
sakė „darbietė", minėtos problemos
„susiveda ir į psichologinį klimatą".
Be to, DP frakcijos seniūno pavaduo
tojos įsitikinimu, tai lemia ir tai, kad
beveik pusė jaunuolių dėl savo svei
katos negali atlikti privalomosios ka
rinės tarnybos.
„Šiandien, būdama ES narė,
siekdama tapti vidutine ES šalimi sa
vo išsivystymu, susiduria su proble
momis, būdingomis skurdžiai gyve
nančioms, atsilikusioms šalims. Tai ir
tuberkuliozės protrūkis, ir parazitai,
ir utėlės, ir blusos. Šios problemos
ypač aktualios kaimo mokykloms", pažymėjo „darbietė".
Ji taip pat akcentavo, kad egzis
tuoja įsitikinimas, esą negalima ko
mentuoti savimi nesirūpinančių vai
kų išvaizdos, nes tai pažeidžia jų tei
ses. Tačiau, parlamentarės tikinimu,
niekas nepagalvoja apie vaikus, besi
mokančius kartu su vaikais, nuo ku
rių galima užsikrėsti ne tik parazi
tais, bet ir infekcinėmis ligomis.

Vagys atskleidė p a r l a m e n t a r o
požiūrį į įstatymus
Vilnius, spalio 27 d. (BNS) —
Seimo nario Petro Gražulio automo
bilį Klaipėdoje pavogti bandę vagys
atskleidė parlamentaro požiūrį į ša
lies įstatymus. Prabangų BMW R
Gražulis yra įregistravęs ne Lietu
voje, o kaimyninėje Latvijoje, nes no
rėjo susigrąžinti pridėtinės vertės
mokestį (PVM).
Anksčiau tokia lengvata buvo
taikoma ir Lietuvoje, tačiau Seimas
prieš keletą metų ją panaikino, penk
tadienį rašo dienraštis „Vakarų eks
presas".
2002 metų kovo 5 dieną priimant
naujos redakcijos Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymą, R Gražulis buvo
vienas iš 67 parlamentarų, balsavu
sių už.
Apie pasikėsinimą pavogti P.
Gražulio BMW X5 uostamiesčio poli
cininkams pranešė įtartinus asmenis
šalia prabangios mašinos pastebėjęs
klaipėdietis. Atvykę pareigūnai išgąs
dino įtariamuosius ir jie paspruko.
Kadangi BMW X5 valstybiniai
numeriai — latviški, jo savininko iš
karto nustatyti nepavyko. Policijos
pareigūnai mašinos salone rado Klai
pėdos rajone į Seimą išrinkto P. Gra

žulio vizitinių kortelių, bet parla
mentaras ilgai nekėlė telefono rage
lio.
Po kelių valandų R Gražulis pats
atėjo prie mašinos. Jis patvirtino,
kad automobilis jo, ir netrukus pa
sirūpino, kad BMW būtų nugabentas
į Vilnių.
R Gražulio teigimu, už mašinvagių nužiūrėtą BMW X5 sumokėjęs
apie 60,000 eurų. O dėl to, kad įregis
travo ją ne Lietuvoje, o Latvijoje, su
sigrąžino pridėtinės vertės mokestį
— apie 9,000 eurų.
„Nėra čia ko slėpti — registra
vau per Latvijos įmonę, kad susigrą
žinčiau pridėtinės vertės mokestį.
Anksčiau tai buvo galima padaryti ir
Lietuvoje. O dabar — nebe. Todėl
mūsų šalyje ir yra vienas seniausių
Europoje automobilių parkas bei
įvyksta daugybė skaudžių avarijų",
— sakė R Gražulis.
„Tokiu elgesiu jis įstatymų ne
pažeidžia, tačiau Seimo narys turi
būti aukščiau to. Jis negali ieškoti
įstatymuose spragų", — sakė Seimo
etikos ir procedūrų komisijos narys
Algimantas Salamakinas, sugėdinęs
kolegą.

Andrius M a m o n t o v a s lėktuvu
apskris a p l i n k p a s a u l į
Vilnius, spalio 27 (Alfa.lt) — Šį
sekmadienį Andrius Mamontovas iš
skrenda į savo pirmąją kelionę aplink
pasaulį.
„Tai yra puikus pavyzdys, kaip
kartais kūriniai, kuriuos tu dainuoji,
tampa tikrove. Mano naujausiame al
bume yra daina 'Liūdesio angelas*.
Joje yra eilutė 'man teks apskristi pa
saulį*. Aš išties apskrisiu pasaulį per
lapkričio mėnesį".
Iš pradžių Andrius Korėjoje vai
dins E. Nekrošiaus spektaklyje
„Hamletas". Po to per Japoniją perskris į Šiaurės Ameriką, skrosdamas
dangų virš Didžiojo vandenyno. Tuo
pat metu Andriaus grupė su Arnoldu

Lukošiumi priešakyje per kitą Žemės
rutulio pusę, per Atlantą atskris tie
siai į Los Angeles. JAV ir Kanadoje A.
Mamontovas su grupe surengs dešim
tį koncertų.
Amerikoje Andrius planuoja gro
žėtis Niagaros kriokliu (iš JAV ir Ka
nados pusės), taip pat atsiduoti atgi
musiai mokyklos laikų aistrai - foto
grafuoti. Ketina tai daryti vaizdin
guose Colorado kalnuose. „Galbūt
ateityje netgi surengsiu personalinę
fotografijos parodą", - prasitarė An
drius.
„Mano gyvenimas pilnas įdo
miausių netikėtumų. Esu laimingas
žmogus", - prisipažino Andrius.
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keturių. Meksikos civilinės saugos
agentūros sakė, kad du žuvę žmonės
buvo rasti Navolato savivaldybėje,
kuri yra tarp labiausiai nuo uragano
anksčiau šią savaitę sukeltų potvynių
nukentėjusių teritorijų. Laikraštis
„EI Universal" pranešė, kad ši pora
žuvo, kai patvinusi upė nusinešė jų
automobilį.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

California valstijoje siaučia
p a d e g ė j ų sukeltas gaisras

.vyrantis dūmų debesis netoli Palm Springs.
APnuotr.
Los Angeles, spalio 27 d. („Reu- stantis ugniagesių pagaliau daro paters"/BNS) — California kalvose ne- žangą.
toli Palm Springs ketvirtadienį siautė
Ugniagesiai, nepaisydami stipkrūmynų gaisrai, kuriuos, kaip ma- raus vėjo ir aitrių dūmų, turėjo dirbti
noma, sukėlė padegėjai ir per kuriuos per naktį,
žuvo keturi ugniagesiai.
Pasak J. Hawkins, gaisrus sukėlė
Šimtai gyventojų dėl gaisru tu- padegėjai ir minėtų keturių ugniagerėjo trauktis, o dar šimtai įstrigo sių žūtis vertinama kaip nužudymas.
aikštelėje nameliams ant ratų.
„Tyčia sukeltas gaisras, tampantis
Po ilgos, sausos vasaros šiltų vėjų kieno nors mirties priežastimi, pri
genamos liepsnos per mažiau nei 24 lygsta žmogžudystei", — piktinosi jis.
Už informaciją, kuri padėtų su
valandas nusiaubė maždaug 9,700 ha
plotą, sunaikino mažiausiai 10 namų laikyti padegėjus, paskirtas 100,000
ir sudegino vieną ugniagesių mašiną, dolerių atlygis, ir apygardos pareigūpranešė ugniagesių departamento pa- nai sakė jau gavę tam tikros informareigūnai.
cijos, kuri dabar tikrinama.
Vakare ugnies frontas driekėsi 24
Minimi keturi ugniagesiai ryte j
km palei kanjonus ir kalvas 145 km į ugnies spąstus pateko dėl permaininrytus nuo Los Angeles ir 27 km į šiau- go vėjo, bandydami išgelbėti atokiai
rės vakarus nuo Palm Springs.
stovintį namą. Trys jų žuvo iš karto,
Bet Riverside apygardos ugniage o ketvirtasis — nuvežtas į ligoninę.
sių departamento viršininkas John Penktojo ugniagesio būklė vertinama
Hawkins sakė, kad daugiau kaip tūk- kaip kritiška.

Danijos laikraštis laimėjo bylą dėl
pranašo Muhammad šmeižto
Arhusas. spalio 26 d. („Reu- monus, — rašoma teismo sprendime.
ters"/BNS) — Ketvirtadienį teismas — Tačiau nėra pakankamai svarios
nusprendė, kad Danijos laikraštis, iš- priežasties manyti, kad karikatūspausdinęs pranašo Muhammad ka- romis yra arba buvo siekiama įžeisti
rikatūrų, kurios visame musulmo- arba skelbti idėjas, kurios galėtų pa
niškame pasaulyje sukėlė audringus kenkti musulmonų reputacijai visuoprotestus, musulmonų neapšmeižė.
menėje".
Bylą iškėlusios septynios Danijos
Teismas nurodė minėtosioms
musulmonų organizacijos teigė, kad septynioms organizacijoms apmokėti
spausdindamas tokius paveikslėlius, laikraščio bylinėjimosi išlaidas. Ieš
kurių vienas vaizduoja pranašą su kovai pateikė skundą aukštesnės ins
styrančia iš turbano bomba, laikraš tancijos teismui.
tis sutapatino musulmonus su tero
„Bet koks kitas sprendimas, iš
ristais ir juos apšmeižė.
skyrus aiškų išteisinimą, būtų tapęs
Praėjusių metų rugsėjį 12 kari- katastrofa spaudos laisvei ir žiniaskkatūrų išspausdinęs laikraštis „Jyl- laidos gebėjimui atlikti savo vaidmenį
lands-Posten" pasveikino dabartinį demokratinėje visuomenėje, — laikteismo sprendimą ir pareiškė, jog ki- raščio 'Jyllands-Posten' interneto
tokia baigtis laisvajai spaudai būtų svetainėje rašo redaktorius Carsten
reiškusi katastrofą.
Juste. — Galite manyti apie karikaKarikatūras perspausdino ir kitų turas ką tinkami, tačiau šalies prokušalių laikraščiai, o Artimuosiuose Ry- rorai ir teismų sistema numato neatituose ir Azijoje pasipiktinusiems mu- mamą laikraščio teisę jas spausdinti".
sulmonams sukėlus riaušes, žuvo ma
Kaip rašoma teismo sprendime,
žiausiai 50 žmonių. Buvo užpultos kai kuriose karikatūrose pranašas
trys Danijos ambasados, nemažai nebuvo vaizduojamas arba jos buvo
musulmonų boikotavo daniškas pre apskritai ne religinio turinio, o liku
kes.
sios nepriskirtinos tai sričiai, kurioje
Daugelis musulmonų įsitikinę, taikomi įstatymai dėl šmeižto.
kad vaizduoti pranašą yra šventva
Tačiau teismas nusprendė, kad
trys karikatūros, vadovaujantis įsta
giška.
„Žinoma, negalima paneigti, kad tymais, gali būti pripažintos įžeidžio
piešiniai įžeidė kai kuriuos musul- mis.

EUROPA
BERLYNAS
Vokietija dėl žmogaus kaukolių
išniekinimo Afganistane nuo tarny
bos laikinai nušalino du karius. Nuo
traukos, kuriose kariai įvairiomis po
zomis nusifotografavo su kaukolė
mis, trečiadienį ir ketvirtadienį pasi
rodė Vokietijos spaudoje ir sukėlė po
litikų pasipiktinimą. Pranešama, kad
kai kurios fotografijos darytos 2003
metais, o kitos — metais vėliau. Gy
nybos ministerija nurodė nustačiusi
iš viso devynis įtariamuosius, iš ku
rių keli jau nebetarnauja armijoje.
MILANAS
Italijos premjeras Romano Prodi
ir jo žmona pastaruosius dvejus me
tus buvo šnipinėjami, valstybės tar
nautojai neteisėtai tikrino jų mokes
čių deklaracijas ir finansinius įrašus,
ketvirtadienį sakė šaltinis teismų sis
temoje. R. Prodi atstovo pareiškime
sakoma, kad premjeras buvo „su
krėstas ir labai nusiminė" dėl šių
pranešimų. Per R. Prodi ir jo žmonos
finansinių reikalų patikrinimus ne
buvo nustatyta jokių pažeidimų, sakė
atstovas. Prokurorai atlieka tyrimą
dėl 128 žmonių, tarp kurių yra mo
kesčių departamento, mokesčių poli
cijos ir kitų tarnybų pareigūnų.
HELSINKIS
Europos Sąjungos (ES) vadovai
penktadienį spaudė Ukrainą siekti
politinio stabilumo ir prašė garantijų
dėl nepertraukiamo energijos tieki
mo bendrijai žiemos sezonu. ES ir
Ukrainos vadovai susitiko Suomijoje
aptarti glaudesnių ryšių. Didžiausias
dėmesys skiriamas energetikai ir
prekybai. Šalys dar turi pasirašyti
susitarimą dėl paprastesnės ES vizų
išdavimo ukrainiečiams tvarkos.

MEKSIKA
MEXICO
v

Siaurės Vakarų Meksikoje dėl
slopstančio uragano „Paul" ketvirta
dienį žuvo du žmonės, ir bendras jo
aukų skaičius padidėjo mažiausiai iki

ATLANTIC

CENTRINE A M E R I K A
MANAGVA
Nikaragvos įstatymų leidėjai
ketvirtadienį, likus mažiau negu sa
vaitei iki įtemptų prezidento rinki
mų, priėmė įstatymo projektą, drau
džiantį atlikti abortus išžaginimų au
koms ir toms moterims, kurioms
gimdymas kelia grėsmę jų gyvybei.
Už įstatymo projektą balsavo ir kai
riojo sparno įstatymų leidėjai, kad
padėtų savo partijos vadovui Danie
liui Ortegai, buvusiam JAV priešui
Šaltojo karo metais, per lapkričio 5
dienos rinkimus sugrįžti į valdžią.
Įstatyme moterims ir gydytojams,
nutraukusiems nėštumą, siūloma
skirti nuo 20 iki 30 metų kalėjimo.

AZIJA
SEOUL
Pietų Kerėjos žvalgybos vadovas
padavė atsistatydinimo pareiškimą
— tai dar vienas šalies nacionalinio
saugumo komandos narys, pasisiūlęs
atsistatydinti po spalio 9 dieną įvyk
dyto Šiaurės Korėjos branduolinio
bandymo. Nacionalinės žvalgybos
tarnybos direktorius Kim Seung-gyu
atsistatydinimo prašymą prezidentui
Roh Moo-hyun padavė ketvirtadienį.
,

ARTIMIEJI RYTAI

BAAQUBA
Į šiaurę nuo Baghdad per įnirtin
gus Irako policijos ir sukilėlių su
sirėmimus žuvo mažiausiai 12 pa
reigūnų ir 19 kovotojų. Brigados ge
nerolas Abdel Karim Khalaf teigė,
kad ketvirtadienio mūšis įsiplieskė
po to, kai sukilėliai surengė pasalą
policijos būriui, kuris pagal gautus
žvalgybos duomenis vyko į vieną
maištininkų slėptuvę. Susirėmimai
vyko 25 km ilgio plote. Juose dalyva
vo policijos padaliniai, įskaitant grei
tojo reagavimo būrį.

1-800-775-SEND
www.atlanttcexpresscorp.com

Ocean F~rvkihi
^v-*"**

[Krovinio gabenimas
I laivu i visas pasaulio šalis
Kroviniu gabenimas1
lėktuvu i visas pašau i to šalis.

HSF

Auto E

y*

Automobiliu pirkimas bei
Isiunttmas į visas pasaulio sai»s.
Kroviniu pervežimas
visoje Amenkoje.

Smafl Packaaes

C>
Truci

Smulkiu siuntiniu Siuntimas bei
pastatymas i namus Lietuvoje Latvijoje.
Estiioje Battarusiiote be< Ukrainoje
8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708 599 9682 Tel. I 800-775-7363

8
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS.. M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www£enterfbrcurgeryandbreastfteaitfLCDr

GEDAS M. GRINIS, M D
lnkstų,pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6990

Chiropraktika ir
manualinė terapija
Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 0 9 0 9
" • • • " n • Manualinė terapija
C B t w
*
• Chiropraktika
• Sioenergetine kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytė
Chiropraktikos gydytoja
6420 West 127th Street, Palos H«ghts, IL 60463

Dr.VidaLPuodžiūnlenė

S

Hearthy Connectlon
CHropradk & Rehab CMc

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

16547 W . 159 Street
Lockport, IL 60441

Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame Hetuvlflml

Ausų, nosies, gerklės
ligos
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
Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79 t h St.

Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS). NEMICKAS, M.D.
KARDKXXXAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midwest Heart Specialists
15900 W . 127th S t Ste 200
Lemont IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms

Ginekologija

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba
Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. fUSTYNA STENGELE

2 7 1 1 W e $ t 7 1 Street,

Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-476-2655; fax. 773-43^6906

Šeimos d a k t a r a i ir chirurgai
10811 W. 143 rd SL Oriand PaiK IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

FINANSINIS PAGYVENUSIŲ
ŽMONIŲ IŠNAUDOJIMAS

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūsles, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Healtn
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Pagal statistinius duomenis, vy
resnių nei 65 metų žmonių skaičius
JAV per artimiausius 25-erius metus
turėtų padidėti iki 71 mln., t.y., be
veik dvigubai (American Association
630-941-2609
of Retired Persons - AARP). Daugė
jant pagyvenusių žmonių, visuome
Sandra Rasa Valaitis, MD nėje, be abejonės, padaugės ir spe
cifinių problemų, kurių viena skau
Šlapimo pūslės inkontinencija,
gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas,
džiausių ir aktualiausių yra pagy
gydymas bei chirurgija
venusių žmonių išnaudojimas (elderPriklauso University of Chicago,
ly abuse).
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital
Išnaudojimas nebūtinai ir toli
Tel. 773-834-8622
gražu ne visada yra vien finansinis.
Valandos pagal susitarimą
Jis taip pat gali būti fizinis (tiesiogiai
naudojant fizinę jėgą prieš pagy
Stuburo ir skausmo ligos venusį žmogų), psichologinis (kuo
met pasitelkiami grasinimai, įžeidi
nėjimai) ar seksualinis. Išnaudojimu
JONAS V.PRUNSKIS, M D
taip pat laikomas sąmoningas senyvų
TERM DALIAS PRUNSKIS, M D
žmonių apleidimas, neužtikrinant
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
būtinos medicininės priežiūros bei
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
materialinės paramos.
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
Dėl pagalbos, susidūrus su išnau
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai
dojimu, galima ir yra būtina kreiptis
Elgln: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
į vyriausybines įstaigas, kurios teikia
McHenry: 815-363-9595
pagalbą pagyvenusiems žmonėms bei
Eik Grove: 847-718-1212
atlieka atskirų atvejų tyrimus. Illi
www.llllnoispaln.com
nois valstijoje dauguma tokių įstaigų
yra koordinuojamos Illinois Depart
Akių ligų specialistai
ment on Aging, kuris turi specialią
nemokamą telefono liniją, skirtą
pranešimams apie pagyvenusių žmo
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
nių išnaudojimą (Elder Abuse Hot9o30 S.Ridgeland Ave.
line: 1-866-800-1409). Įstatymai taip
Chicago Ridge
pat įpareigoja tam tikrų sričių profe
Tel. (708) 636-6622
sionalus (pvz., medikus, policininkus,
H o l y Cross H o s p i t a l , #41OS
socialinius darbuotojus ir pan.) pra
Tel. (773) 884-7960
nešti apie įtariamą išnaudojimą, jei
jis nukreiptas prieš asmenis, kurie
Dr. EUCIJUS LEUS
nėra pajėgūs pranešti apie savo
Akių ligos ir chirurgija
1192 VVaKerSt, Lemont, IL 60439 situaciją patys.
Išnaudojimas gali būti paremtas
1051 Essington Rd. #200
tiek
sąmoningais, tiek - nesąmonin
Joliet, IL 60435
gais kitų asmenų veiksmais bei daž
' Tel. 815-723-1854
nai yra nulemtas ekonominės ar psi
chologinės aukos priklausomybės
nuo tų asmenų. Dažnai nukenčiama
ARAS ŽLIOBA, M.D.
nuo šeimos narių, artimųjų, taip pat
ANŲ UGOS - CHIRURGIJA
- svetimų, tačiau drauge gyvenančių
219 N. Hammes Avenue
asmenų (pasamdytų slaugų ir pan.).
Joliet, IL 60435
Pagal statistiką (IL Dept. on Aging),
Tel. 815-741-3220
išnaudojimo aukomis dažniausiai
tampa 78 metų ir vyresnės moterys,
turinčios rimtų fizinės ir/ar psichinės
Vidaus ligos
sveikatos sutrikimų bei besibaiminančios pranešti apie išnaudojimą,
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
neigdamos, kad jų artimas žmogus
VIDAUS LIGOS
yra išnaudotojas arba įsitikinusios,
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
tegu ir be pagrindo, kad jų pagalbos
Tel. 773-585-2802
šauksmai baigsis uždarymu į prieg
Valandos pagal susitarimą kasdien,
laudą ar visišku jų apleidimu.
išskyrus sekmadienį
Nors daugelis aukų tuo pat metu
patiria bent kelių formų išnaudojimą,
SURENDER LAL, M.D.
visgi, bent Illinois valstijoje, finansi
Specialybė - vidaus ligos
nis išnaudojimas sudaro apie 50 proc.
7722 S. Kedzie Ave.
visų registruojamų
išnaudojimo
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S C

PAGUODOS TELEFONAS

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6 9 1 8 VV. A r c h e r A v e . S t . 5 ir 6
C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8

1-866-438-7400

Tel. 773-229-9965
RAMONĄ C. MARSH, M D SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

atvejų.
Finansinis išnaudojimas gali būti
įvairus. Pirmiausia tuo užsiima vi
sokio plauko apsimetėliai, siekiantys
kokiu nors būdu išvilioti iš pagy
venusių žmonių pinigus ar turtą.
Tam pasitarnauja pranešimai (tele
fonu, faksu ar paštu) apie išloštą ne
įtikėtinai didelį prizą neegzistuo
jančioje loterijoje, kurioje niekada
nebuvote net užsiregistravę (prašo
ma atsiųsti čekį apmokėti mokes
čiams nuo prizo sumos, kad būtų ga
lima išvilioti Jūsų banko ar kredito
kortelės duomenis). Taip pat - siūly
mai pasidalinti rastus ar paveldėtus
pinigus, jei pirma nusiusite apgavi
kams kokią nors sumą grynais, kaip
geros valios ženklą, prašymai aukoti
neegzistuojančioms labdaros organi
zacijoms (apie tai plačiau kito šešta
dienio numeryje), investuoti į dar ne
atrastus naftos telkinius ar įsigyti
beverčių prekių už nemažą kainą.
Taip pat reikėtų pasisaugoti sam
domų darbininkų, kurie, atvykę į
Jūsų namus, primygtinai siūlosi ką
nors atlikti, o po to, vos pradėję dar
bą, staiga užsiprašo kur kas didesnio
užmokesčio nei sutarta.
Kitos finansinio išnaudojimo for
mos yra dar skaudesnės tuo atžvilgiu,
kad reikalų dažnai tenka turėti ne tik
su nepažįstamais apgavikais, apie
kurių pinkles skaitome spaudoje ar
tiesiog lengvai sužinome, kiek dau
giau išsiklausinėję apie jų „nepakar
tojamus pasiūlymus". Kaip minėta,
neretai išnaudotojais tampa ir artimi,
gerai pažįstami bei mylimi žmonės giminės ar drauge gyvenantys slau
gai. Šio straipsnio tikslas, be abejo,
nėra įteigti, jog nuo šiol privalote
nepasitikėti absoliučiai niekuo ir
laukti vien apgavysčių iš pačių arti
miausių žmonių. Greičiausiai visi Jus
supantys žmonės yra padorūs, mylin
tys ir linkintys Jums gero, todėl kita
šio straipsnio dalis yra skirta būtent
jiems.
Taigi, kokie yra galimo finansi
nio išnaudojimo pirminiai požymiai, į
kuriuos verta atkreipti dėmesį turin
tiems pagyvenusius tėvus ar kitus
artimuosius bei siekiantiems apsau
goti juos nuo nuostolių ir širdgėlos?
Verta sunerimti, j e i pastebi
t e , k a d J ū s ų pagyvenę artimieji:
• Staiga pakeičia savo finansinius
įpročius - pvz., iš banko sąskaitos
paima nemažą sumą pinigų, o jūs
apie tai sužinote tik po kurio laiko iš
atsiųstų banko ataskaitų, ar ima nau
dotis ATM kortele, nors jau beveik
visiškai neišeina iš namų ir anksčiau
net nesidomėjo, kaip veikia ATM ma
šinos.
Nukelta i 9 psl.

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

„ ,._,
Konfidencialumas

garantuojamas

Skambinkite nemokamai
kiekvieną ketvirtadienį,
~

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku)
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Dantų gydytojai

FINANSINIS PAGYVENUSIŲ
ŽMONIŲ IŠNAUDOJIMAS
yra skirti šeimos nariams ir niekada
Atkelta iš 8 psl.
• Įsigyja naujų pažįstamų, apie nemokėkite grynų pinigų jolyems
kuriuos jums pasakoja nenoriai, ta samdytiems darbininkams.
• Nepakanka turėti vieną pagalčiau galite aiškiai jausti tų asmenų
bininką(-ę), kuris (-i) padeda tvarkyti
(ar asmens) įtaką jiems.
• Pakeičia nuosavybės dokumen finansinius reikalus. Vėlgi, tai nebūti
tus, perrašydami turtą, surašo įgalio nai reiškia, kad Jūsų pasirinktas
jimus (power of attorney) ar pert asmuo yra nesąžiningas, tačiau, kad
varko testamentą, iki galo nesuvok išvengtumėte klaidų, geriau, jei visas
banko ataskaitas patikrintų dar vie
dami šių veiksmų pasekmių.
• Pasiskundžia, kad nebegauna nas asmuo, kuriuo visiškai pasitikite.
• Nepasirašinėti jokių naujų
pašto ar kad nebegali rasti kokių nors
dokumentų (dęl globos, nuosavybės
vertingų daiktų.
• Tampa be galo įtarūs, ypač dėl ir pan.), pirma jų neperskaičius ir
piniginių reikalų, jų nuotaika dažnai nepasitarus su advokatu ar kitu spe
ir iš esmės kinta, jie pradeda staiga cialistu.
• Domėkitės, kokios pagyvenusių
bijoti jūsų ar kokių nors kitų asmenų.
Kaip u ž k i r s t i kelią poten žmonių problemoms skirtos organi
cialiam f i n a n s i n i a m išnaudoji zacijos, pagalbos ar bendravimo cen
trai veikia Jūsų kaimynystėje ir
mui?
• Pasirūpinkite, kad visos sąs užmegzkite ryšį su tų organizacijų
kaitos, jei tik galima, būtų apmoka darbuotojais.
mos ne čekiais ar grynais pinigais,
Pagal AARR Illinois Department
bet tiesiogine pinigų perlaida (direct
on Aging bei žiniasklaidos
withdrawal) iš einamosios banko
informaciją parengė
sąskaitos. Atsisakykite įpročio pasi
Vaida Maleckaitė
rašyti „tuščius čekius", netgi jei jie

D r . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

„Mes žinome, kad tos pažymos
yra, žinome, kad jos susijusios su ga
limais aukštų pareigūnų korupciniais
ryšiais arba su užsienio valstybių ins
titucijomis, jų įtaka" (buvęs NSGK
vadovas Alvydas Sadeckas). „Mus jau
pasiekė signalai, kad VSD susikaupė
problemų, reikia vieną kartą rimtai
užsiimti. Kai rimtai pabandėme dirb
ti, prasidėjo negeros spekuliacijos", sako naujasis NSGK vadovas Algi
mantas Matulevičius. Dar taip nėra
buvę, kad VSD vadovas šantažuotų
Seimą: nenorėkite tos informacijos,
nes apie jus pačius turiu daug kom
promituojančios medžiagos!
Sis šantažas prasidėjo po to, kai

savaitgalį Saugumo viloje Palangoje
buvo pastebėti du žmonės, įtartinai
panašūs į Arvydą Pocių ir Albiną Ja
nušką (remiuosi gerai informuoto
„Ekstros" redaktoriaus V. Vasiliausko
informacija). O optimizmo semiuosi
iš NSGK nario Sauliaus Pečeliūno
pasisakymų televizijoje.
„Kiek buvo tyrimų, tiek buvo ir
informacijos nutekinimų. Šiuo atveju
tai pirmas tyrimas Lietuvoje, kai
jokia informacija nenuteka, tyrimas
atliekamas solidžiai ir rimtai. Mėgi
nama išprovokuoti, kad kas nors iš
komiteto narių pradėtų kalbėti ir taip
viską sužlugdytų".
Tačiau juk sakoma: neperšokęs
griovio, nesakyk - op!

Tel. 708-598-8101
Valandos pagal susitarimą

4635 W . 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hvvy/vViovvbrook
Tel. 630-323-5050

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
Willowbrook, IL 60327

Dr. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja
10745 VVintersetDr.
Orland Pa r k,. IL 60467

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

D r . D A L I A jODVVALiS

Dr. V.J. VASAITIENE
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-3114
Valandos pagal susitarimą

Dantų g y d y t o j a
15543 W . 127th St.
Suite 1 0 1 , Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

JAV žurnalas „Forbes" suda
rė geriausių (ir brangiausių) pasaulio
restoranų sąrašą.
Geriausieji buvo atrinkti iš 25
pasaulio valstybių sostinėse ir kituo
se miestuose veikiančių garsių res
toranų. Iš jų „Zagat Survey" tarnyba
atrinkdavo patį brangiausią. Prie į
sąrašą patekusių restoranų pavadi
nimų nurodyta kaina, už kurią vie
nas žmogus gali jame papietauti.
Pirmajame sąrašo dešimtuke -

„Aragawa" restoranas Tokijuje (277
JAV doU, „Arpege" Paryžiuje (211
dol.), „Eigensinn Farm" Toronte (213
dol. ), „Sketch" Londone (176 dol.),
„Petermann's Kunstsruben" Ciuri
che (151 dol.), „Tetsuya's Restaurant" Sidnėjuje (135 dol.), „Vitrum"
Berlyne (118 dol.), „Steirereck"
Vienoje (114 dol.), „Yamazato"
Amsterdame (108 dol.) ir „Zalacain"
Madride (108 dol.).
BNS

ĮVAIRUS
* Muzikantas Steponas Sadauskas, grojan
tis akordeonu, saksofonu, smuiku bei dain
uojantis ir galintis nuotaikingai pravesti
įvairias šventes, siūlo savo paslaugas. Tel.
708-499-6032.
* 50 metų moteris gali prižiūrėti pagyve
nusius žmones, dirbti namų šeimininke ir
gyventu kartu. Tel. 708-833-9482.
* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti bet kurią sa
vaitės dieną. Legalūs dokumentai, vairuoja,
geros rekomendacijos. Tel. 312-231-0717.
* Moteris ieško darbo prižiūrėti vaikščio
jančius senukus. Susikalba angliškai, 4.5
metų patirtis. Tel. 773-737-6825, Zina.
* Moteris ieško darbo 5 dienas su grįžimu
namo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708263-5446.
SKELBIMŲ SKYRIAUS

* Moteris ieško darbo prižiūrėti vaikus ir
gyventi kartu rusų ar lietuvių šeimose
Plainfield ar aplinkiniuose rajonuose. Turi
dokumentus. Tel. 815-577-0097.
* 43 metų moteris ieško darbo. Anglų
kalba, rekomendacijos, automobilis. Siūlyti
įvairius variantus. Tel.773-627-4063.
* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagyve
nusius žmones ar vaikus. Tel. 630-863-1168.
* Lietuvoje užsiiminėjau užuolaidų, lova
tiesių modeliavimu bei siuvimu. Norėčiau
įsidarbinti panašioje sferoje. Tel. 773-7376825 arba zina.u@mail.ru.
* Moteris nebrangiai išsinuomotų kambarį
Lemont ar Naperville. Tel. 630-863-3379.
* Nebrangiai pirksiu techniškai tvarkingą
automobilį. Tel. 630-863-3379.

TEL.

773-585-9500

Dr. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

Valandos susitarus

9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 myliai vakarus nuo Harlem Ave.

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

Tel. 708-5984055
Valandos pagal susitarimą

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS
D A N T Ų GYDYTOJA
T R Y L I K O S M E T Ų PATIRTIS
persikėlė į naują kabinetą
318 W . Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
Tel. 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3
www.parkridgesmiies.com

Dr. DANA M . SAUKUS
D a n t ų gydytoja
3 8 O a k Creek Plaza
M u n d e l e i n , IL 60060
Tel. 847-949-7300
V a l a n d o s pagal susitarimą
EUGENE C DECKER, DOS, P.C
D A N T Ų GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago. IL

Tel. 708422-8260

Pilna dantų priežiūra:
•
•
•
•
•
•
•

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

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

Paskelbtas brangiausių pasaulio
restoranų sąrašas

708-873-9074

Tel. 630-323-2245

DEGA KOMPROMATŲ KALVE
Atkelta iš 3 psl.

Dr. U N A POŠKUS
Dantų gydytoja

D r . K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.
3235 W,111 St, Chicago, IL 60655
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VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

VIEŠĖK
iLO

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
W e b site: www.vytistours.com

ATSTOVYBE ČIKAGOIE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280
E-mall: pencyiar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mafl: mamabar3@aol.com
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Pranciškonai Lietuvoje
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
Rugsėjo 30 d. Pranciškonų kul
tūros centras Vilniuje surengė mok
slinę istorikų konferenciją „Pranciš
konai XX a. ir šiandien". Tai trečioji,
paskutinė, konferencijų ciklo „Pran
ciškonai LDK" dalis. Konferencijoje dalyvavo istorikai
dr. Regina Laukaitytė („Pranciškonų
ordino atgimimas ir raida Lietuvoje
1912-1948 m."), dr. Marek Adam Dettlaff OFM Conv. (Lietuva - „Pranciš
konų ordino atgimimas Vilniuje 1919
- 1934 m."), specialų pranešimą kon
ferencijai parengęs pranciškonų baž
nyčių restauravimo darbus vykdantis
inžinierius Petras Kanevičius („Baž
nyčios architektūros atgimimas").
Taip pat konferencijoje buvo skaito
mi istorikų habil. dr. Roland Preis,
OFM, Cap. (Lenkija - „Kapucinų
ordino atgimimas po Pirmojo pasau
linio karo"), dr. Jozef Makarczyk
OFM Conv. (Baltarusija - „Gardinas
- paskutinis Lietuvos provincijos vie
nuolynas") parengti pranešimai.
Vysk. dr. Antoni Pacyfik Dydycz OFM
Cap. pranešimą („Kapucinai Lietu
voje 1940 - 1994 m.") skaitė prof. An
toni Bednarek KUL (Lenkija).
Še šiuose istorikų pranešimuose
apžvelgtas Šv. Pranciškaus ordino
šakų - pranciškonų, bernardinų ir
kapucinų, vienuolijų atgimimas po
XIX a. caro valdžios antrojoje pusėje
vykusio masinio vienuolynų uždary
mo ir brolių trėmimo, sovietų okupa
cinės valdžios represijos ir pranciš
konų veikla mūsų dienomis.
Si konferencija - trečioji, bai-giamoji, trijų istorikų konferencijų ciklo
„Pranciškonai LDK" dalis. 2004 me
tais ciklą pradėjo konferencija „Pran
ciškonai LDK nuo įsikūrimo iki XVII
a.", 2005 m. ciklą pratęsė konferenci
ja „Pranciškonai LDK nuo provinci
jos įkūrimo XVII a. iki panaikinimo
1864".
Apžvelgsime pranešimuose iš
dėstytus istorikų tyrimus. Iš jų aiš
kiai matyti sovietinės valdžios vykdy
tas fizinis ir dvasinis mūsų tautos
genocidas. Vienuolijos Lietuvoje vyk
dė plačią edukacinio ir socialinio
pobūdžio veiklą, rūpinosi tautos
dvasinio identiteto išsaugojimu, kas
buvo itin svarbu jaunai Lietuvos vals
tybei, patyrusiai 123 metų carinės
Rusijos vergovę. Todėl jų persekioji
mas paliko gilias žaizdas visoje mūsų
tautoje.
Laikotarpyje nuo 1912 iki 1948
m. galima įžvelgti tris ryškius perio

dus: vienuolijų atkūrimą, brolių veik
lą vokiečių pranciškonų globoje ir
sunaikinimą.
Po 1832 ir 1863 m. sukilimų caro
valdžia Katalikų Bažnyčią Lietuvoje
ir Lenkijoje persekiojo labai žiauriai buvo uždaryti beveik visi vienuoly
nai, palikta tik keletas seniems bro
liams nukaršti. Tarp jų buvo ir Kre
tingos konventas, kuriame buvo pri
versti apsigyventi ir kitų ordinų vien
uoliai. Jame caro valdžia kalino dva
sinės ir pasaulietinės valdžios nubau
stus kunigus.
Caro valdžios režimui sušvel
nėjus, po 1905 metų į išlikusius vie
nuolynus valdžia leido priimti naujas
nares, mėginta atgaivinti ir Kretin
gos vienuolyną. 1906 m. po plačios
diskusijos buvo nuspręsta atsiriboti
nuo Lenkijos vienuohjų, būgštaujant,
jog nebus išvengta lenkiškos dvasios
įtakos. Prelatas Aleksandras Dam
brauskas rašė: „... vienuoliai lenkai,
nors jie būtų ir švenčiausi žmonės,
vis bus įtariami kaipo lenkystės pla
tintojai..."
Tautinio atgimimo ideologijos
šviesoje šiam pareiškimui buvo lemta
tapti programiniu. Vabalninko kle
bonas^ Antanas Bizauskas ir Altenburgo klebonas Jonas Indrulis 1909
m. gavo vidaus reikalų ministro lei
dimą įstoti į Kretingos vienuolyną,
kuriame tuo metu tebuvo tik 2 kuni
gai ir subdiakonas.
1912-1914 m. į Kretingos vie
nuolyną įstojo 7 kunigai, tačiau
Pirmasis pasaulinis karas ordino
veiklą labai pristabdė. 1914-1921 m.
neįstojo nė vienas kunigas. Iki 1921
metų Kretingos vienuolyne buvo ap
sistojusi vokiečių, lietuvių kariuo
menė. 1922 m. įvyko persilaužimas.
Atgaivinti ordino veiklą pavyko
Jeronimui Pečkaičiui, kuris 1921 m.
buvo paskirtas vienuolyno vyresniuo
ju. Jam vadovaujant vienuolynas buYo suremontuotas, įrengta 30 celių,
du vienuolynai atidaryti Kaune. Atsi
radusi galimybė ordino lėšomis baigti
gimnaziją ir dvasinę seminariją labai
pagausino kandidatų būrį.
1940 m. Lietuvoje veikė jau 6
vienuolynai: 1931 m. buvo atidarytas
Nemunaityje, 1935 m. - Pajūryje ir
1939 m. - Dambravoje.
Atgaivinus pranciškonų vienuo
lyną, 1913 m. jis apaštališkuoju
reskriptu ir ordino generolo dekretu
buvo prijungtas prie Silezijos šv.
Jadvygos provincijos komisariato
teisėmis. Šioje provincijoje Lietuvos
pranciškonai turėjo atlikti noviciatą,
išeiti filosofijos ir teologijos mokslus.

>.« t p v ^ m

IŠ pradžių komisariatui vadovavo P
Bizauskas, 1914 m. Vokietijoje atlikęs
trumpą noviciatą. Tarpukario laiko
tarpiu klierikai iš Kretingos buvo
siunčiami mokytis į Vokietiją, Aust
riją, Italiją, noviciatą atliko ir įžadus
davė Gross Borecke vienuolyne, Sile
zijoje.
Kadangi viršininkai iš Vokietijos
į Lietuvą atvykdavo tik trumpam vi
zituoti, „... iš tos jų globos naudos
nebuvo nei mums, nei jiems, nei
Ordenui, nei mūsų kraštui", - rašė R
Bizauskas praelatui A. Dambrauskui
- Jakštui. 1927 m., pasirašius Lie
tuvai ir Šventajam Sostui konkor
datą, atsiskyrimas nuo Silezijos
provincijos įvyko be jokių komplikaci
jų. 1931 m. pradžioje Lietuvos komi
sariate buvo 60 vienuolių, iš kurių 11 - kunigai. 1931 m. pabaigoje Or
dino generolas Bonaventūra Marrani OFM pasirašė dekretą, kuriuo Šv.
Kazimiero provincijai buvo suteiktas
savarankiškumas, provincijos vadovu
buvo paskirtas R Bizauskas.
1940 metais sovietams okupavus
Lietuvą, rami vienuolijų veikla nu
trūko, - kartu prasidėjo vienuolynų
griovimų ir vienuolių persekiojimas.
Beveik visa nuosavybė buvo nusavin
ta ir perduota sovietinėms įstaigoms,
kariniams daliniams. Vienuoliai buvo
išblaškyti, atsirado pirmosios aukos.
Pranciškonai neteko savo centrinio
vienuolyno Kretingoje, noviciato Pa
jūryje. Ten buvo įkurdinta žemės
ūkio mokykla.
NKVD įvairiais pretekstais pra
dėjo kviestis vienuolius pokalbiams,
siekė įbauginti ir įkalbėti bendradar
biauti. Po metų, prasidėjus Antrajam
pasauliniam karui, vienuolynai atgi
jo, vienuoliai sugrįžo į savo namus,
vėl galėjo dirbti mokyklose, prieglau
dose ir kt.
Po karo vienuolynų ardymo poli
tika buvo pratęsta. Iki 1949 metų visi
Lietuvoje buvusieji vyrų ir moterų
vienuolynai buvo likviduoti. Per ke
letą metų pranciškonų ordinui teko
patirti visą sovietų valdžios smurtą nesiliovė kratos, buvo infiltruoti
agentai, kunigams teko slapstytis.
Kai kuriems pasislėpus pavyko išsi
laikyti ilgus metus.
1946 m. KGB pradėjo operaciją,
kad užverbuotas vienuolis Liucijus
Martušis agentas „Kardas", taptų
provincijolu. Operacija pavyko. „Kar
das", atrodo, turėjo vilčių, jog jam
pavyks išsaugoti vienuolyną, jis rū
pinosi palengvinti mokesčių naštą,
parengė Visuomenės seserų kongre
gacijos konstituciją. Tačiau jo viltims
sužlugus, jis nusižudė.
Jau 1946 m. visa vienuolynų že
mė ir visas turtas buvo nusavinti, vie
nuoliai neteko pragyvenimo šaltinių,
vienuolynai perduoti vietos vykdo
mųjų komitetų komunaliniam fon
dui. Visos vienuolijos buvo priverstos
apleisti savo centrinius namus.
Sovietų valdžia reikalavo paša
linti iš parapijų bažnyčių visus vie
nuolius; buvo leista pasilikti tik
tiems, kurie įteiks „rimtai pagrįstą
pareiškimą apie išėjimą iš vienuolių".
Tačiau nėra žinoma, ar pranciškonai
toKius pareiškimus valdžiai įteikė.
1948 m. jų Lietuvoje buvo likę jau tik
6.

Kretingos v i e n u o l y n a s .

Besislapstę ir 6-ojo dešimtmečio
viduryje iš lagerių sugrįžę pran
ciškonai kunigai vienuoliško darbo
pogrindyje neorganizavo. Pranciš

konų ordinas atgijo tik atgavus Lie
tuvai nepriklausomybę, senosios kar
tos vienuolių jau nebuvo likę.
Kapucinams, kaip ir kitiems vie
nuoliams, sunkumai prasidėjo 1940
metais. Tuo metu Kapucinų ordinui
priklausė 25 asmenys (7 kunigai, iš jų
- 5 užsieniečiai, 4 vokiečiai ir vienas
olandas - tėvas Baptistas Freeriks iš
Bodegraven - distrikto vyresnysis
nuo 1936 m.
1941 m. pradžioje broliai vokie
čiai iš Lietuvos pasitraukė. Perėjo
sieną ir du klierikai lietuviai, esami
klierikai buvo įšventinti į kunigus
1944 m. Paskutiniai 4 naujokai buvo
priimti 1948 m., iš jų du po kelerių
metų tapo kunigais. T. Baptistas iš
sislapstė Kaune iki 1960 metų, tais
metais sugrįžo į Olandiją.
Nepaisant jo ilgo buvimo Kaune,
ordino kontaktai su pasauliu buvo
menki. Tik diplomatiniais kanalais
pavyko išsiųsti keletą siuntų į
Vakarus. T. Baptistas retkarčiais per
duodavo trumpas žinutes į Olandiją.
Tačiau tai buvo tik informacijos nuo
biros. Visa informacija buvo koduoja
ma ir slaptai saugoma. Kiek daugiau
duomenų t. Baptistas pateikė 1960
metais savo laiške Ordino generolui,
jau pasitraukęs iš okupuotos Lie
tuvos. Tačiau jo laiške daugelis pa
vardžių ir vietovių pavadinimai
neatskleisti.
Nuo 1980 metų Lietuvos kapuci
nai palaikė kontaktus su Varšuvos
provincija. Po 1945 m. Pšelome prie
Gardino dirbo t. Adomas Milašius ir
t. Stanislovas Dobrovolskis. Pšelome
jie dirbo labai trumpai, bet spėjo susi
pažinti su pasilikusiais vienuoliais br.
Krispinu ir br. Karoliu. Vysk. dr.
Antoni Pacyfik Dydycz OFM savo
pranešime mini, jog 1979 m., pirmą
kartą atvykęs į Lietuvą, susitiko su t.
Stanislovu, t. Adomu, t. Roku ir
kitais vienuoliais. Apie savo kontak
tus vyskupas sako informavęs Gene
ralinę kapitulą tik 1984 m., praneši
mas konspiracijos sumetimais viešai
buvo paskelbtas tik 1991 m.
Vyskupas rekomendavo 1990 m.
pradžioje generalinei valdybai priimti
dekretą dėl Kapucinų Generalinės
viceprovincijos įkūrimo Lietuvoje
motyvuodamas tuo, kad Lietuvai išsi
vaduojant „iš Maskvos glėbio", būtų
sunku į tai neatsižvelgti ir Lietuvos
kapucinus sujungti su stipresniais
(Lenkijos) vienuolijų vienetais.
Lietuvos kapucinai, turėdami
kardinolo Vincento Sladkevičiaus bei
Generalinės kurijos sutikimą, jau
1991 m. įkūrė vienuolyną Dotnuvoje,
po kelerių metų atgavo bažnyčią, dalį
pastatų Petrašiūnuose - taip pat
vienuolynui įrengti. Atsirado pirmieji
pašaukimai.
1991 m. liepos mėn. pirmąją ge
neralinę vizitaciją Lietuvos kapucinų
istorijoje atliko t. Flavio Roberto
Carraro, generalinis vyresnysis. Dot
nuvoje įvyko jo susitikimas su bro
liais, dalyvavo t. Stanislovas Dobro
volskis, t. Rokas, t. Pranciškus ir du
naujokai. 1993 m. įvyko pirmoji
kapitula Lietuvoje. Joje dalyvavo t.
Gulbinas ir t. Alfonsas iš Vokietijos.
Ministru provincijolu išrinktas t.
Adomas Ignacas Milašius, definitoriais t. Kazimieras Juozas Šumskis ir
t. Stanislovas Dobrovolskis. 1994 m.
Lietuvos viceprovincijos vyresnysis
pirmą kartą dalyvavo ordino genera
linėje kapituloje.
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TRUMPA DIDELIO ŽMOGAUS BIOGRAFIJA
MARYTE GUSTAINIENE
Vitas Kaknevičius - sakralinės
poezijos kūrėjas, žinomas pamoks
lininkas, Lietuvos Nepriklausomųjų
rašytojų sąjungos narys. Visada, kai
norime ką nors papasakoti apie įžy
mų ar mums brangų žmogų, prade
dame nuo vaikystės. Ten pradedamas
statyti didžiojo gyvenimo pamatas,
formuojami tikslai ir kuriamos sva
jonės. Paskui jau reikia viso likusio
gyvenimo, kad viskas būtų sudėliota į
savo vietas, kad statinys visa savo
didybe papuoštų žemę. Taigi žmo
gaus gyvenimo kelias ir yra to pasta
to statyba.
Vitas Kaknevičius gimė 1960 m.
gruodžio 1 dieną Marijampolės ra
jone, Navininkų kaime. Kas dabar
pasakys, kaip atrodė pirmoji žiemos
diena, kai į pasaulį pasibeldė žmogus
ir iki šiol skaisčiai šviečia jo gėrio ir
meilės žmonėms nešama žvaigždė?
Manau, kad kunigas, jau gimdamas,
atsineša savąjį pašaukimą, tik vėliau
savo darbais jį patvirtina. Atsineša ir
poeto dalią - širdimi dainuoti apie
tai, ką visiems skauda, kas gelia.
Vitas Kaknevičius mokėsi San
grūdos vidurinėje mokykloje. Būda
mas septintokas, parašė pirmąjį savo
eilėraštį „Gelsta klevo lapai". Lie
tuvių kalbos mokytoja, perskaičiusi
jį, pasakė: „Rašyk, gali būti visai ne
blogai". Kauno kunigų seminarijoje
parašytas eilėraštis apie rožę ir pa
dėjo išskleisti poezijai sparnus. Taigi
šiuo metu Vitas Kaknevičius jau yra
išleidęs eilėraščių rinkinius „Atmin
ties šulinys" (1996), „Regiu stebuklą,
saulei tekant" (1998), „Noriu jums
būti viskuo" (2004), „Maldos spar
nais skrendu" (2002), „Sužibės visos
žvaigždės padangėj" (2006), pamok
slų ir homilijų keturias dalis „Sielos
duona" (2002 - 2006).
Tekstai parašyti gyva kalba,
dvelkia nuoširdumu, o eilėraščiai
mena Sūduvos dainas. Graudžiu ly
rizmu nuskamba putiniškasis ilgesio
motyvas: „Galvojau,/ kad žvaigždė mana šviesa./ O išgirdau/ kaip muzi
ka joje suskambo/ stebuklingu kuž
desiu". Lyrinis subjektas ilgisi žmo
giškos šviesos ir meilės džiaugsmo,
bet jaučiama prasiveržianti kančios
melodija: „... tiktai bežvaigždės nak
tys tylios -/ bejausmės ir nebylios/ lyg
be gyvasties". V Mykolaičio-Putino
eilėraščio „Pavasario naktį" žmogus
jaučiasi panašiai, jo gilus atsidūsėji
mas primena iš širdies gelmių iš
plaukiančią raudą ir tyliai išsisklaidančią vienatvės erdvėje: „Ak tu nak
tuže, naktie paslaptingoji!/ Nurami
nai tu ir mano godas..."
Manau, daugumą Vito Kaknevi
čiaus ir Vinco Mykolaičio-Putino
eilėraščių sieja lyrinio subjekto už
sisklendimas, vienatvė, žmogiškos
meilės ilgesys, kančia ir skausmas.
Eilėraščiuose dominuoja ir tokie sim
bolistiniai įvaizdžiai, kaip žvaigždė,
jūra, rožė, naktis, tyla, saulė. Tiesiog
perpildyta ilgesio širdimi lyrinis sub
jektas prisipažįsta: „Mano langai
susirgo ilgesiu,-/ Jie labai panašūs į
saulės akis./ Naktys ir dienos tamsą
suvilgo,/ Kas gi supras, ką širdis
pasakys?" Giliai iškentėtas puti
niškas skausmas pažįstamas, lyrinis
subjektas stipriai jaučia vienatvę.
Pastebėčiau, kad tai yra būdinga ne
tik Vito Kaknevičiaus poezijai, bet ir
apskritai simbolistams - širdis ver
žiasi j gėrį, grožį, meilę. Tai natūralu.
Poetas bodisi kasdienybės rutina, jo
širdžiai reikia poezijos, iš pasaulio

reikia meilės, kad sušiltų vieniša
širdis. Eilėraščio „O Viešpatie*" (rink.
„Regiu stebuklą, saulei tekant",
1998) žmogus vis giliau atsidūsta,
prisipažįsta, kad jam kraujuoja ilge
siu širdis, taip stipriai kenčia vienišo
keleivio dalią, tačiau su viltimi atodū
sis kyla aukštyn - tikimasi dieviškos
ramybės, malonės sielai: „Per ūkano
tą dangų/ Vėjas neša skausmą/ Ir dau
žosi / Beribių horizontų platumoj".
Kunigo - poeto kelias sudėtingas,
bet tik jis ir gali dainuoti apie meilę.
Žemiškoji meilė nebus vertybė, jeigu į
jos taurę nebus įpilta dieviškosios
ugnies. Tada tik suvokiama jos didy
bė, kai širdis iškraujuoja ilgesį, kan
čią, kai suvilgoma iki skausmo iš
gyventais atodūsiais. Tada meilė tam
pa graži, dieviška. Gražus Vito Kak
nevičiaus poezijos žmogaus ryžtas
nenurimti ir nuolat ieškoti meilės,
ilgėtis žmogiško džiaugsmo, siekimas
tobulinti sielą.
Panašūs motyvai ryškėja ir Vito
Kaknevičiaus pamoksluose. Interpre

Dievo sukurtą pasaulį" (2005) - jau
tiems, kurie patys moka perskaityti
žodį. Nuo 1998 m. Vitas Kaknevičius
- Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų
sąjungos narys, o 2005 m. tapo kuni
go Antano Miluko literatūrinės pre
mijos laureatu už amžinųjų vertybių
- tikėjimo, meilės" ir vilties išaukštin
imą sakralinės poezijos rinkiniuose,
už pamokslų ciklus „Sielos duona" ir
eiliuotą kūrybą vaikams.
Neilga tokio didelio žmogaus poeto, kunigo, pamokslininko - bio
grafija. Jo gyvenimas - kūryba. Pa
klaustas, kokia diena įsimintiniausia,
Vitas Kaknevičius atsakė, kad tokios
neišskirtų, nes kiekviena diena kažką
žmogui dovanoja, leidžia atrasti, pa
deda suvokti, nuspalvina kasdienę
buitį akimirksnio džiaugsmu. Tikrai
- iš mažų dalykų ir sudėliojamas
gyvenimas. Tokia ir prasmės didybė.
Reikia nuolat eiti ir ieškoti džiaugs
mo, laimės, kartais vienatvės ir tylos.
Kiekviena diena kažką duoda. Tai
prasminga.

tuodamas Evangelijos mintis, jis su
kuria įsimintinus poetiškus aforiz
mus apie meilę, laimę, gerumą, tiesą.
Vienoje „Sielos duonos" dalyje rašo
ma: „Rodos, esi laimingas, bet pir
mam įspūdžiui išblėsus pajunti, kad
trūksta mažyčio širdies tuštumą už. pildančio trupinėlio. Tai iš tų tru
pinėlių susilydo laimė".
Vito Kaknevičiaus pamokslai
sakyti Kauno Prisikėlimo parapijoje,
vėliau - Radviliškio, Kėdainių šv. Juo
zapo, Girkalnio, Jonavos, Gruzdžių,
Josvainių, Kurkliu, Raseinių, Šventy
brasčio, Kauno (Šančių) Švč. Jėzaus
Širdies parapijose, o šiuo metu Kauno Palaimintojo Jurgio Matulai
čio bažnyčioje.
Neliko pamiršti ir patys ma
žiausieji skaitytojai. Kunigas Vitas
Kaknevičius išleido eilėraščių vai
kams knygą „Jums reikia malonių,
vaikučiai" (2001), už kurią buvo
v

apdovanotas J. ir E. Sulaičių litera
tūrinio fondo (JAY Čikaga) premija.
Antroji knygelė „Iš raidžių pažink

Ir daužosi
Beribių horizontų platumoj.
Suklupę širdys
Kalba tą kasdienę maldą Atleisk kaltes ir mums,
Kaip mes privalome atleisti.

Tamsos sunkumas ant mano
lango,
Kad naktį galėčiau pažinti
save.

VITAS KAKNEVIČIUS

Žvaigždės muzika
Galvojau,
kad žvaigždė - mana šviesa.
O išgirdau,
kaip muzika joje suskambo
stebuklingu kuždesiu.

Mano langai susirgo ilgesiu,
Ir aš ieškosiu visada tavęs.
Širdis pražys gražiausiu
spindesiu,Atnešiu tau ramybę nuo savęs.

Prisiminimų
viltimi kas dieną gyvenu,
tiktai bežvaigždės naktys tylios bejausmės ir nebylios
lyg be gyvasties.
Ar tu girdi,
kaip miršta žvaigždės gegužės aukos. Ką jos sako?
Kad žvaigždės tyliai skamba,
kaip muzika man pasaką jos seka.

Langu žavesys
Mano langai susirgo ilgesiu,Jie labai panašūs į saulės akis.
Naktys ir dienos tamsą suvilgo,
Kas gi supras, ką širdis pasakys?
Mano langai susirgo ilgesiu,Ir dienos šviesoj dar daug debesų.
Mano mintys susirgo kliedesiu,Aš suklupęs ant aštrių akmenų.
Naktis savo prieblandą saugoja,
Apsnūdus delčia išlydi mane.

O Viešpatie,
Kiek nerimo kas dieną
Atneša žmogus pasaulin,
Užmiršęs tikrą meilę,
Įkaitu paversdamas Tave.
Kreipiuosi aš
Į Amžinybės Saulę,
Kad širdimi pajusti leistum
TAI kasdieniam laike...

O Viešpatie
O Viešpatie,
Per ūkanotą dangų
Vėjas neša skausmą

Aforistinės mintys iš rinkinio „Sielos duona"
• Rodos, esi laimingas, bet pirmam įspūdžiui išblėsus pajunti, kad trūksta
mažyčio širdies tuštumą užpildančio trupinėlio. Tai iš tų trupinėlių susilydo
laimė.
• Visais laikais kelias į žmogaus širdį buvo atviras, reikėjo tik jį rasti.
Jaunimas - dėkingiausia dirva gėrio sėklai išberti. Jų širdys tuščios, svarbu
prasimušti pro gyvenimo bjaurasties išaugintą šiurkštumo ir žiaurumo įšalą.
Tada dieviškosios saulės spindulėlis per mūsų gėrį sušildo ir jų širdis, ir
matai, kad sėkla jau sudygo, kad gležni daigeliai stiebiasi į tą saulę, tačiau
priežiūros reikia...
• Vienintelė vertybė - tai priemonė kitų vertybes puoselėti ir taip išsi
laikyti gyvenime. Žmogus tik tada yra žmogumi, kada suvokia, kam verta
savo gyvenimą aukoti.
• Kiekvieno žmogaus gyvenime svarbu išlaikyti proporciją, kad
besirūpinant materialiais dalykais nebūtų užmiršti ir dvasiniai.
• Jaunystė - švelni gėlelė, kuriai kenkia ir mažiausia šalna.

Romantiškos Klasikinės Unikalios Puokštės
o&> A t r i b u t i k o s p o k y l i a m s n u o m a
o * Gėlės visoms p r o g o m s j Lietuvą
o*? Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
^ V e s t u v i n ė s ir p r o g i n ė s k o m p o z i c i j o s
o&> Laidotuvių k r e p š e l i a i , v a i n i k a i , v a z o n i n ė s g ė l ė s
o ^ Bažnyčių, pokylių salių d e k o r a v i m a s
Pristatymas 7 dienas per savaitę
Čikagoje, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje!

v / 1120 State St., LemonU IL

630 257 0339
888 594 6604

www.alwayswithnowers.com
www.alwayiwithflowers.net

teleflora. $

^y

8015 W. 79th St., Justice, n .

708 594 6604
www.alwayswithflowerstoo.com

teleflora.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Jt<.\« kur* Ine
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Drake
Did
lt Again!
Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
t u r t o įkainavimas.
Prieš parduodant

S S.Prospect Clarendon
HiUs, illino.s 60514

iR<wto itefcsre
Office

630-325-2800
Mobile

630-745-7593
Fax
630-325-7010

Accent
Homefinders

OMK,

ttpul Housffg Opportunlty

ar perkant
kreipkitės j
Drake Reattor

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Dlinois 60453
Business 708-423-9111
Voiee M a i l 708-233-3374

Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

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

GREIT P A R D U O D A
T)ŠL^=^-

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

Audrius Mikulis
1st Choice Real Propertys

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com
įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas Įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
*• Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

Hš&

VIDA M.
ta
avsss
SAKEVICIUS
Real Estate C o n s u l t a n t
Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardauimas
708-889-2148

IŠNUOMOJA
Prie 66 S t ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas „apartment" su nauja
virtuvės įranga. Kaina $425.

Tel. 708-275-2070
SIŪLO DARBĄ
IŠSINUOMOTU
SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti [ darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
Spa Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, manikšūristai,
estetikos specialistai, registratoriai.
Privalo turėti leidimą.
Reziume siųsti fax. 708-233-5944.

tel. 708-805-2696

S k u b i a i reikalingi

VAIRUOTOJAI-PERKRAUSTYTOJAI.

dirbti Skokie perkraustymo kompanijoje.

Tel. 847-673-3309

Nekalbantiems angliškai, atvykti 3650 Touhy
Ave., Skokie, IL. Vairuotojai privalo turėti
galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus.

REIKALINGA
AMERIKOS LIETUVĖ
DARBUI „OFISE".
Tel. 708-906-3040

•
•
•
•
•

Mindaugas
651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
www.wfhm.com/weststpaulbranchmn

ĮVAIRUS
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV

First Landmark Realty

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

DRAUDIMO PASLAUGOS

PASKOLOS

T v a r k i n g a , vyresnio amžiaus
moteris, ieško
išsinuomoti švaraus b u t o
Cicero miestelyje.
Tel. 708-656-6599

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 VV. 69th Street
Tel. 773-776-1486
VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 100 METŲ
Mano bitelių surinktas medus iš Illinois
pievii ir miškelių yra skanus ir turi daug
gydomųjų savybių. Jo galima gauti Pi.
centre gegužinių metu. K. Laukaitis
Tel. 630-323-5326

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-8654
STATE F A R M INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., O a k Lawn, I L
708-423-5900
NAMŲ REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Nida
Grigalavičiūte

Šildymas
Šaldymas

Sopranas
Privačios
pianino
ir
dainavimo
pamokos
Nuo 6 metų ir vyresniems

H o m e r G l e n , LL 6 0 4 9 1
TeL 7 0 8 - 7 4 5 - 4 0 3 8
E-maiLnidag@comcast.coxn
PRIIMU GYVENTI VYRESNIO
A M Ž I A U S Ž M O N E S LEMONTE,
šalia Pasaulio lietuvių centro.
Puikios gyvenimo sąlygos, pilnas
aptarnavimas.
Tel. 6 3 0 - 5 1 8 - 2 4 9 6

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629
Prekyba, InstaMavimasv aptarnavimas
— Ucensed — Bonded— Insured
24
vai p e r para

7 dienos
per savaite

STASYS

fREE
tSIIMATfc

773-778-4007
773 531 1833
CONSTRUCTION

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

'—vvwvv.autotradeusa.com

\ REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

Į

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESĄ!
6 2 1 6 W . Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8
Te!. 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

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

608 W. Roosevelt,
Chicago, iL 60607

dnlsris
:o;^3^do]srB.sam

312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r-. iki 1 v.p.p.

PIGIAUSI AVIA-BIUETAI Į LIETUVĄ IR EUROPI
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Zuzaną
Simanavičiūtę
-Rajeckienę

Aktorė Rūta Lee-Kilmonytė atvyksta į jos pagerbimui skirtas iškilmes Hollywood mieste, prie Grauman's Chinese Theatre.

Atrodo, ne t a i p seniai mūsų sidairyti, kaip kokiam muziejuje,
šventiniuose renginiuose, norint at kuriame apsistodavo filmų įžymy
kreipti vietinės informacijos dėmesį, bės, kurios ir iki šių dienų kai kam
labai padėdavo turėti asmenybes, jau dar vis pasivaidena. Pavyzdžiui,
šiame krašte pasiekusias aukštumų, viena moteris tvirtino, kad apsisto
ar tai būtų meno, sporto, ar politi jus Montgomery Ciift kambaryje, jis
kos sferose. O m u m s tai buvo Rūta ją naktį net paglostė... ir t.t.
Lee Kilmonytė, kylanti Hollywood
Tolimesnėje programoje, — vai
žvaigždė, kuri su entuziazmu sten šės prie gražių, rožėmis papuoštų
gėsi, kiek tik sąlygos jai leido, gar stalų ir baras ištroškusiems. Pasi
sinti savo tėvų kilmės kraštą.
stiprinus vyko gal pati įdomiausia
Šį sykį diena buvo skirta jai, dalis — sveikinimai. Tarp gražaus
pavadinta „Rūta Lee's Star on the humoro, išgirdom daug, ką tik arti
Hollywood Walk of Fame". Saulėtą mi jos profesijos kolegos galėjo iš
spalio 10 dieną su pakilia nuotaika sakyti. Programą vedė aktorė/komi
rinkomės prie Grauman's Theater, ke Jo Anne Vvorley, kurią mes prisi
kur anksčiau garsenybės šaligatvyje menam iš televizijos, „Laugh-In"
įspausdavo delnus ir pėdas į cemen programos. Pradžioje žodį tarė mūsų
tą. Skaitėme vardus aktorių, kurie konsulas V. Čekanauskas, labai vie
mus nuvesdavo į fantazijų pasaulį. toje ir tikslūs komentarai priminė,
Rinkosi Rūtos gerbėjai, o tarp jų ir jog Rūta Lee Kilmonytė yra daug
jos draugai aktoriai. Savotiškai pasitarnavusi ir Lietuvai, kada lai
įdomu juos matyti ne kino ekrane. kai tikrai buvo nepalankūs. Dažnai
Vaikščiojome stengdamiesi geriau skambėjo žodis Lithuania, taip kad,
įsitaisyti, kad būtų patogu fotogra jeigu kas mažai žinojo apie šį kraštą,
fuoti. Ir štai atžygiuoja Rūtos Hol- buvo gražiai supažindinti. O iškilių
lywood High School orkestras su tū žmonių iš filmų industrijos buvo ne
bomis, iš dalies užstodamas mūsų mažai. Keletas atsimintinų aktorių
„gerą poziciją". Atsidaro 1936 metų iš anų laikų tai Mitzi Gaynor, StepCadillac durys,
išlipa Debbie hanie Powers, Eric Estrada, Jayne
Reynolds ir Rūta Lee su vyru Webb. Meadovvs, Julie Newmar (buvusi
Negali būti, ji turėtų būti vyresnė, Batman „Cat Woman") ir kt.
betgi čia Hollysvood. Čia ir HollyReiktų pažymėti, jog Rūta daug
wood meras bei įtakingų asmenų laiko skiria Thalian šalpos organi
gražūs žodžiai, skirti jai, jos neribo zacijai, sukaupusiai milijonus dole
tai energijai ir pasiekimams nuo pat rių Mental Health Center, ir, kaip
Montrealio laikų. Kiekvienas jude buvo išreikšta, jeigu būtų skiriamas
sys ir šypsena rodė jos magnetizmą „Academy Awards" už šias pastan
priklausyti tik šiai filmų sostinei.
gas, ji būtų laimėjus ne vieną apdo
vanojimą.
Rūta, perėmus mikrofoną, padė
kojo visiems, su kuriais teko ben
Tai buvo puiki, neeilinė, pilna
drauti kopiant į šią filmų ir pramogų įspūdžių, ilgam laikui atsimintina
pasaulio viršūnę, užbaigdama su diena. Pasibaigus oficialiai progra
labai reikšminga mintimi: „Šiandien mai, didžiuma dar ilgai šnekučiavo
yra įspūdingiausia diena mano si, mezgė naujas pažintis. Dabar Rū
Hollywood vaivorykštės, pasiekusios ta jau galėjo laisviau atsikvėpti* ir
tą 'pot of gold' ". O ta žvaigžde šali stebėtinai daug laiko atidavė mūsų
gatvyje prie pat žymiausio filmų lietuvių būreliui. Dar keli žodžiai,
teatro Amerikoje liudys užtarnautą dar kelios nuotraukos. Aiškiai buvo
vietą tarp šio meno garsenybių.
juntamas natūraliai nuoširdus ben
Antroji iškilmių dalis jau vyko dravimas.
istoriniame Roosevelt Hotel — BlosEinant „Walk of Fame" šali
som Room, kuriame 1929 metais įvy gatviu, žmonės stabtelėję fotogra
ko pirmoji „Academy Avvards'' cere favosi prie naujos žvaigždės, kurioje
monija/ Čia jau apie 400 kviestinių įrašyta — RŪTA LEE.
svečių turėjo progos susipažinti, pa
Česl. Ž i l i o n i s

Mylima sesele, Teta,
Gražios Lietuvos
Gražiškių valsčiaus, Šilsodžio dukrele,
Augusi vyresnės seselės
Ir aštuonių brolelių
apsupty,
Darnioj šeimoj dalinusi jiems šypseną,
Globojusi dar jaunesnius,
Pagerbusi ir senelius, bet likusi
Našlaite be Motinėlės
brangios.
Sava buvai jaunimo
būryje.
Palikusi Tėvynės pievas ir namus.
Per karo sumaištį
atskyrusią
Nuo dviejų brolių ir sesers šeimos,
Iškeliavai toli per nuniokotą
Vokietiją,
Net už Atlanto
platumų.
Ten išsibarstėte visi,
Tik retkarčiais
sueidami
Ir kūrėte šeimas, anksti netekot Tėčio,
Bet iš Tėvynės gavot žinią artimųjų,
Sesers ir dviejų brolių mylimų.
Nors atminty matai vaizdus,
Bet nieko Tėviškėj nelikę —
Namų, nei vyšnių sodo, obelų,
Nei šulinio svirties.
Tik akmenų krūva sutiko dar Tave,
Kai ten po daugel metų nuvykai.
Ir slinko taip gyvenimas
Auginant čia vaikus,
Netenkant
artimųjų,
Su ilgesiu vis širdyje
Visus
priglaudusioje,
Bet, vis tiek, svetimoje šalyje...
Aldona R. J.

Gražaus gimtadienio jubiliejaus proga
linkime geros sveikatos, stiprybės ir
gyvenimo džiaugsmo!
Brolis Petras Simanavičius su šeima (Kaunas),
brolis Algis Simanavičius su šeima (Toronto, Canada),
brolis Augustinas Sigitas Simanavičius, OFM (Toronto),
Aldona Ragažinskaitė-Jakševičienė (Ottavva, I L, USA),
Antanas Ragažinskas (Kaunas), Povilas Ragažinskas su
šeimomis (Kaunas) ir kiti giminės Lietuvoje, Kanadoje, Amerikoje

Iškilmėms prie Grauman's Chinese Theatre pasibaigus, Rūta Lee maloniai
pabendravo su savo gerbėjais ir svečiais. Nuotraukoje su aktore Rūta — Renata
ir Česius Žilioniai iš Palos Heights, IL, Ir jų sūnus Kęstutis Žilionis, gyvenantis
Kalifornijoje.
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Buk sveika. Lietuva
Į Čikagą atvyksta Lietuvos sveikuolių sąjungos pirmininkas Dainius Kepenis.
Lapkričio 12 d. Čikagos miesto pliaže jis organizuoja „Ruonių šventę".
Siūlome skaitytojams Dainiaus Kepenio viziją apie sveiką Lietuvą.
Mano vizija negimė tuščioje vie
toje. Jos šaknys Vydūno, St. Šal
kauskio, A. Maceinos, V Sezemano,
K. Dineikos kūryboje ir mano bei
bendraminčių gyvenime ir darbuo
se. Tai, apie ką čia pasvajosiu, jau se
niai įgyvendinta daugybės žmonių
gyvenime. Tik apie tai labai mažai te
žinome, arba tiesiog nenorime žino
ti, nes, kaip dažnai būna, kas nauja,
sunkiai priimama ir pradžioje netgi
atmetama. Kalbėsiu apie sveiką ir
laimingą Lietuvą, kurioje nebeliks
pykčio, pavydo, kitų ydų ir dėl to
atsirandančių ligų. Kalbėsiu apie
aukštos kultūros šalį, kuri bus įdomi
pasauliui kaip valstybė, pasinaudoju
si savo išminčių palikimu, geriausia
pasauline patirtimi ir sukūrusi svei
katos kultūros sistemą, kurios pro
duktais pasinaudoję tautiečiai spar
čiai žengs sveikiausių ir laimingiau
sių valstybių gretose ir garsės, kaip
šių materialių ir nematerialių pro
duktų kūrybos ir gamybos vadovai.
Sveikata — brangiausias turtas'.
Tą esame girdėję šimtus kartų ir pa
tys ją kartoję. Bet nuo to, kaip žinia,
sveikiau nesidaro. Tokių ligotų ir ne
laimingų žmonių vienoje vietoje ir tiek
daug vargu ar kur nors dar sura
sime. Apie tai 2006. 10. 08. paskelbė
ne viena Lietuvos radijo ir TV stotis.
Šis procesas nesilpsta, bet vystosi.
Sveikatos sistema — paskutinėje vie
toje Europoje. Skubame įsivesti eurą,
kad galėtume nekeisdami valiutos
pirkti vaistų, kurių reikia vis dau
giau ir daugiau... O jie sveikatos ne
priduoda, tik mažina skausmus ir
spartina bėdas. Dugnas jau čia pat.
Bet kai jį pasieksime, kaip kilsime?
Todėl jau dabar metas į šiuos ir kitus
klausimus pradėti atsakinėti. Čia ge
rokai turėtų pasitarnauti europiniai
resursai, kurių, kaip girdime, nepa
kanka proto ir galių įsisavinti. Euro
pos pinigams pritraukti būtini savi
resursai. Darna - sveikatos matas! Ir
atvirkščiai. Tai generalinio projekto
ašis, kuri apsprendžia, kad prioritetą
gautų tos sritys, kurios numato, jog
pagrindinis jų veiklos produktas yra
žmonių sveikata ir harmonija. Dar
nus, subalansuotas ekologiškas vys
tymasis yra visuomenės prioritetas.
Dvasinės vertybės pripažįstamos
pirmapradėmis.
Kultūros sistema, kuri pripažįs
ta, supranta ir vysto ne tik visas me
no sritis, bet ir kalbos, elgesio kul
tūrą, teisinę ir verslo kultūrą, o ypač
sveikatos kultūrą, kuri savyje jungia
mitybos, kūno, dvasinės kultūros
principus, — visa tai vystoma vienin
gos valstybinės kultūros sistemos rė
muose ir tampa svarbiausiu valstybės
vystymo pamatu ir varikliu. Ne eko
nomikos vystymo prioritetai ir ne
ekonomistai, bet būtent kultūros, tik
ros darnos principai ir visų rūšių kul
tūros ir švietimo specialistai ima vir
šų. Tam tikslui parengiama progra
ma, kuri turi padėti žmonėms iš
mokti darnaus ir sveiko gyvenimo
principų, ir kuri jau diegiama nuo
pirmo mokyklos suolo. Visiškai aišku,
kad visi diegėjai pradeda nuo savęs —
imasi atsakomybės už asmeninio pa
vyzdžio — aukštos asmeninės svei
katos kultūros demonstravimą. Šis
idealas propaguojamas žiniasklaidoje
ir tampa vyraujančiu apsprendžiant
žmonių karjeros ir kitus gyvybinius

klausimus. Visi uniformuoti valsty
bės pareigūnai, valdininkai, mokyto
jai, medikai ir t.t. nebedrįsta viešai
rodytis su bokalais ir su cigaretėmis,
o ateityje ir su išvirtusiais per diržus
pilvais. Net ir įvairiausi šiandieniniai
apgirtę ir aprūkyti šou dalį savo pas
tangų skiria vaikų gelbėjimui nuo
palaido gyvenimo maro, kuris jau
tampa kasdienybe. Jums nereikia
aiškinti, kad šie tikslai greičiausiai ir
yra pasiekiami per patrauklius pa
vyzdžius. Tam reikia lėšų? Jų yra!

mai, artimui.
Suvokę, kaip paprasta įveikti po
puliariausius ir brangiausių vaistų
reikalaujančius susirgimus, medikai
pasipiktino sveikuolių mestu iššūkiu
ir daug iečių sulaužė stengdamiesi
paversti juos nukvailėjusiais marginalais. Tačiau pabūti trečiuoju broliu
Jonu nėra jau taip blogai. Tuo labiau,
kad visose pasakose laiminga pabaiga
priklauso jam.
Dabar, kai galingas medicininis
monstras pavirto į molio motiejų, ku
ris vien dejuoja dėl savo nesėkmių,
būtų pats laikas atmerkti akis ir pa
sakyti — broliai ir seserys, jūsų svei
kata dviem trečdaliais jūsų ranko
se.
Ši vizija — tai šviesa tunelio gale.
Aš ir mano bičiuliai, kurių šalyje tūk
stančiai (vien tarp medikų jų per
1,000) suprantame, kad žmogus atėjo
į šį pasaulį ne kovoti ir be galo įrodi
nėti savo tiesą, bet kurti. Kurti pagal
savo pašaukimą.
Todėl pažadinti tautą ir būtų šios
vizijos tikslas, pažadinti tiesa ir fak
tais apie tikrus kelius ir būdus. Tam
tikslui per 18 metų ne kartą buvome
sukvietę sveikatos ir valdžios „šu
Pirmosios investicijos turėtų būti lus", verslininkus ir svajotojus, mi
skiriamos sveikumo įvertinimo ter nistrus ir pameistrius, seimūnus ir
minalams sukurti ir parduoti juos įvairių rangų valdininkus, priėmę ne
draudimo kompanijoms. Pagal tą vien deklaraciją ir memorandumą,
Įvertintą sveikumo lygio standartą tačiau dar ir dar kartą įsitikinome —
(tokio medicina iki šiol netaikė ir net mano sveikata, mano rankose. Toliau
nesiruošia to daryti, nes sveikas žmo kalbų ir popierinių „žygių" nenueita.
Dainius Kepenis su anūku Martynu
gus jai visai neįdomus, o jie patys Vienintelė išeitis — susirasti savo vie
šiandien daugiausia serga) valstybėje tą gyvenime, savo laimės salelę ir pa
Vien keleto populiarių susirgi vystoma valeologijos (sveikatos mok dėti tą padaryti kitiems.
mų ir psichosomatiniu ligų sutram slo) sistema, kuri numato sveikumo
Aukščiausias šio suvokimo eta
išsaugojimo,
palaikymo,
atstatymo
ir
pas bus tada, kai suprasi, kad niekas
dymas švietėjiškomis priemonėmis
ugdymo
principus
ir
metodus.
Jais
ir negali būti kaltas dėl to, kad tau
gali duoti per kelerius metus iki 30
paremta
ir
sveikumo
skatinimo
sis
blogai. Bet pasiekti šitos aukštumos
mln. litų ekonomijos, kuriuos pa
tema.
Visi
iki
šiol
daryti
mėginimai
ta
ši vizija dar nepadės — reikės dar
naudojus švietėjiškoms akcijoms ir
kryptimi
idėją
tik
suprofanavo
ir
at
kokių
20-30 metų.
programoms galima gerokai pažadin
ti gyventojų suvokimą, kad dauguma metė jos įgyvendinimą dešimtmečiu
Taigi šios savo vizijos nenumetu
atgal.
Vien
anos
kadencijos
Seimo
niekam ant pečių. Galbūt kai kam ji
jų ligų — elementarus apsileidimas,
sveikatos
komiteto
nario,
atsakingo
pasirodys panaši į kliedesius. Man ji tingumas ir tamsumas. Įstatymų
už
ligų
profilaktiką
Vytauto
Šus
tikra
ir išgyventa. Ja tikiu ir kasdien
pataisos, skatinančios gyventojų at
sakomybę už savo sveikatą ir kitų tausko pastangos ko vertos?! (Kas už siekiu jos įgyvendinimo. Dėl jos jau
lengvatų suteikimas draudimo kom jo paskyrimą atsakingas?) Tokios gerokai nukentėjau ir degiau. Buvau
praradęs viską ir vėl atkūriau. Dabar
panijoms ir darbdaviams už efekty „išminties" pavydėtų net KGB!!!
vių priemonių diegimą — taip pat pri
Toliau galima kalbėti apie Lie nurimau ir po patirtų nesėkmių pa
tuvos galimybes konkuruoti pasauli sakiau: „gyvenk čia, dabar ir nuo
sidės prie permainų. Vieną didžiausių
vaidmenų šiame amžiaus projekte tu nėje rinkoje sveikumo palaikymo pre širdžiai. Tuomet viskas bus gerai".
ri suvaidinti dvasininkai. Jų diegia kių ir paslaugų gamyboje. Visų pir Taip ir yra.
mos dvasinės ramybės ir harmonijos ma paprastas organizmo apvalymo,
Lietuvos sveikuolių sąjunga,
idėjos turi įsigalėti visur. Žinoma, pasotinimo ir užgrūdinimo komplek susikūrusi gūdžiais 1990-siais, viena
tam reikia laiko ir kvalifikuotų pas sas. Čia tiks visokios žolelės ir kiti iš nedaugelio organizacijų iki šiol
ekologiški produktai ir jų gaminiai. išgyvenusių ir nesusiriejusių, nes
tangų.
Vienas esminių veiksnių, palai Ežerų dumblas — sapropelis — puiki niekada pinigai čia nebuvo tikslas —
kančių žmonių susidomėjimą savo kosmetinė ir gydymo priemonė. Svei tik priemonė siekti tikslo. Kadangi jis
sveikata — tai sveikatos lygio įverti katos centrai-SPA, įsikūrę žavingose (tikslas) kilnus ir taurus, tai ir pinigų
nimo ir jo susiejimo su ekonominio gamtos vietose, taip pat didžiulės pakanka tiek, kiek turime. Maža jų
skatinimo faktoriumi įgyvendini traukos objektai. Išmokę gyventi be buvo, kad galėtume paskatinti visus
mas. Darbdaviai ir draudimo kom ligų, be vaistų, be nerimo ir depresijų nusipelniusius Lietuvos sveikatai,
panijos bus suinteresuotos, kad žmo lietuviai per metus sutaupytų po bet kasmet iškeliame asmenybes, ku
gus reguliariai testuotų savo sveika trečdalį milijardo (!) litų. Šias sutau rios vertos Prezidento taurės ir pa
tos lygį ir už gerus rezultatus būtų pytas lėšas Respublika investuos į gerbiame jas. Aš laimingas, kad
skatinamas. O toliau seka švietėjiš mokslinius tyrimus, informacinių žinau, jog mano nueitas kelias nebu
kos veiklos suorganizavimas ir prak technologijų vystymą, o ypač į žmo vo beprasmis, Žinau gerai, kad jame
tinių savireguliacijos centrų įkūri nes, jų talento puoselėjimą, tuo dar vis daugėja bendražygių. Aš.laimin
mas. Šių priemonių įgyvendinimas sparčiau augdama ir klestėdama. Sa gas, nes žinau, kad ateis ta diena, kai
žymiai pastūmėtų iš sąstingio ir nuo vo vietos gyvenime atradimas, pagal iš Čikagos ir Dublino į tėvynę sugrįš
smukio daugelio žmonių, ypač jauni ba šiame ieškojime tautiečiams bus mano sūnūs Donatas ir Liutauras su
mo, permainas sveikatos kultūros pats svariausias faktorius, nulem- marčiomis Vita ir Vilma, kad mano
link. Valstybinis užsakymas i r žmo siantis Lietuvos ateitį. Ir tai jau nebe anūkėlis Martynas, kuris priverstas
nių atranka šiam darbui turi prasi žydra svajonė. Aš pažįstu šimtus lai savo pirmuosius žingsnius žengti toli
dėti jau šiandien. Žinoma, laukia rim mingų žmonių, suvokusių, kad jų kū užjūryje, tikrai neraudonuos dėl savo
tas mūšis su įsigalėjusiomis ydomis ir nas tėra dvasios buveinė, tiesiog įran senelio svajonių ir kurias, neabejoju,
kis, skirtas dvasinei esmei, savo pa galėsiu įgyvendinti jau greitai...
jų palaikytojais, tačiau pasitelkus au
šaukimui realizuoti per tarnavimą, Laikas lekia pašėlusiu greičiu.
toritetus iŠ meno, mokslo, sporto ir
aukojimąsi savo bendruomenei, šei
Buk sveika, Lietuva!!!
kitų sričių ir panaudojus skatinimo
svertus reikalai greit pajudėtų.
Tai, kas čia, rodos, pafantazuota,
jau realiai veikia daugelio žmonių gy
venime. Palangos sveikatos mokyklą
ir jos filialus per 15 metų baigė
28,000 dalyvių, jau dabar jie demons
truoja kitą požiūrį f gyvenimą ir turi
naują supratimą apie jį, tačiau vaka
rykštė aplinka neleidžia jiems įsi
tvirtinti ir gundo grįžti atgal. Todėl
sveikatos kultūros salelių sukūrimas
yra pirmaeilis uždavinys. Atsiradę
sveikos, darnios šeimos, sveiki kolek
tyvai, sveikos bendruomenės, sveikos
mokyklos sukels sveiką konkurenciją
ir pavydą bei norą sekti gražiais pa
vyzdžiais. Radijo ir televizijos laidų
ciklai, spauda, pavieniai švietėjai per
kelis metus pradėtų inicijuoti tikras
permainas. Juk iki šiol rimtai į tai ne
buvo žvelgiama. Bendradarbiavimas
tarp visų visuomenės sektorių yra
būtina sėkmės sąlyga. Ziniasklaida,
literatūra ir menas, muzikos pasaulis
čia gali nuveikti iabai daug. Todėl čia
ir tori eiti pagrindinės investicijos.
Jos būtų visai nežymios, jei atsirastų
sutarimas vertinti žmonių sveikumo
ir atsparumo ligoms lygį ir už jį ska
tinti.
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Lietuvos bankas pasirašė sutartį dėl naujų
litų banknotų spausdinimo
Spalio 20 dieną, Lietuvos bankas
ir Vokietijos įmonė „Giesecke &
Devrient GmbH" pasirašė sutartį dėl
2007 metų laidos 20 litų nominalo
banknotų ir 200 litų nominalo ban
knotų spausdinimo.
„Baigiasi kai kurių litų banknotų
atsargos, todėl jas reikia papildyti. Vo
kiečiai mūsų užsakymą turi atlikti iki
kitų metų pavasario. Naujų 20 litų
nominalo banknotų dizainas liks toks
pat kaip dabartinių, bet bus geresnė
jų apsauga. 200 litų nominalo bank
notų dizainas ir apsaugos lygis nesi
keis", - komentavo Lietuvos banko
valdybos pirmininkas Reinoldijus
Šarkinas.
2006 metų birželio 29 dieną Lie
tuvos banko valdyba nutarė užsakyti
pagaminti 60 milijonų naujos, 2007
metų laidos 20 litų nominalo bankno
tų ir 20 milijonų 1997 metų laidos 200
litų nominalo banknotų. Juos gamin
sianti kompanija „Giesecke & Dev
rient GmbH" spausdino apyvartoje
esančius 50, 200 ir 500 litų nominalo
banknotus.
Šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja
10, 20, 50, 100, 200 ir 500 litų ban
knotai ir 1, 2, 5 litų, 1, 2, 5, 10, 20 ir
50 centų monetos. Apyvartoje yra per
70 milijonų vienetų įvairių nominalų
banknotų, jų bendras svoris sudaro
apie 70 tonų, ir maždaug beveik 700
milijonų vienetų įvairių nominalų
monetų - jos visos sveria apie 1,300
tonų. Apyvartoje esančių pinigų ben
dra suma pasiekė 7,5 milijardus litų.
Populiariausi yra 100 litų nomi
nalo banknotai - šių metų spalio 1
dienos duomenimis, jie sudaro 36

proc. visos apyvartoje esančios gry
nųjų pinigų sumos. 200 litų nominalo
banknotų buvo 32,8 proc, 20 litų
nominalo - 2,7 proc.
200 litų banknotų pirmoji laida
buvo pagaminta 1997 metais ir išleis
ta į apyvartą tų metų lapkričio 27 die
ną. Didėjant apyvartoje esančių gry
nų pinigų kiekiui, 200 litų banknotai
greitai tapo populiarūs. Skirtingo
dizaino ir palaipsniui didinto apsaugos
lygio 20 litų nominalo banknotų lai
dos buvo išleistos į apyvartą 1991,
1993, 1997 ir 2001 metais. Lietuviškų
banknotų padirbinėjimo lygis paly
ginti nedidelis, tačiau 20 litų nomina
lo banknotas per pastaruosius trejus
metus buvo bene labiausiai padirbi
nėjamas. Todėl bus didinama šio
nominalo banknotų apsauga.
Siekdamas, kad apyvartoje būtų
tik kokybiški pinigai, Lietuvos ban
kas naudoja modernius, visiškai au
tomatizuotus banknotų ir monetų
apdorojimo būdus. Į centrinį banką iš
apyvartos grįžtantys pinigai ne tik
perskaičiuojami, rūšiuojami, bet ir
nustatomas jų susidėvėjimo laipsnis.
Nebetinkami naudoti banknotai ir
monetos sunaikinamos, o geros koky
bės - vėl išleidžiamos į apyvartą.
Nuo 2007 metų kovo 1 dienos bus
išimti iš apyvartos 1993 metų laidos
2, 5, 10, 20, 50 litų ir 1994 metų lai
dos 1 lito banknotai, kurių mažai be
likę apyvartoje, daug susidėvėjusių.
Nurodytų nominalų banknotai bus
be apribojimų ir nemokamai keičiami
Lietuvos banke Vilniuje ir jo skyriuo
se Kaune ir Klaipėdoje.
Ryšių su visuomene skyrius

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. O AK PARK AVE.
ALLPHONES

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

GAIDAS - DAIMID

AtA
MINDAUGAS PALUKAITIS
Mirė 2006 m. spalio 26 d., sulaukęs 81 metų amžiaus.
Gyveno Woodridge, IL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis „Casey" (Chicago Police Dept.)
su žmona Rhonda; sūnus Algirdas su žmona Lydia; anūkai Lau
ra, Karina ir Michael; Lietuvoje broliai Gediminas ir Jonas su
šeimomis; Australijoje brolis Vytautas su šeima bei kiti giminės.
A.a. Mindaugas buvo vyras a.a. Aldonos.
Priklausė Lietuvių Skautų organizacijai.
Velionis pašarvotas penktadienį, spalio 27 d. nuo 3 vai. p.p.
iki 9 vai. vai. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar
cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 28 d., 9:30 vai. ryto Pet
kus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Mindaugas bus pa
lydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai.
r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.
Liūdinti šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www .petkusfuneralhomes. com

AtA
ANTOINETTE PASKAUSKAS
NAVIKAITĖ
Mirė 2006 m. spalio 26 d., 2:15 vai. popiet, sulaukusi 91
metų amžiaus.
Gyveno Homer Glen, anksčiau Lemont ir Čikagoje Marąuette Park.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Vitas su žmona Cynthia; sūnus Denis
su žmona Karen; anūkai Antanas ir Emilija bei kiti giminės
Lietuvoje ir Lenkijoje.
A.a. Antoinette buvo žmona a.a. George.
Priklausė: Lietuvos Vyčių kuopai C-112, Don Varnas Ame
rican Legion Auxiliary Unit 986 ir Panevėžiečių klubui.
Velionė pašarvota penktadienį, spalio 27 d. nuo 3 vai. p.p.
iki 9 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar
cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.
Šv. Mišios šeštadienį, spalio 28 d. 11 vai. r. Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčioje, iš kur a.a. Antoinette bus palydėta į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.
Liūdinti šeima

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

GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius
4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

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

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME
Patogioje vietoje tarp Čikagos ir
Lemonto
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuviu kapinių
1 1 0 2 8 5. Southvvest Hwy,

Palos Mills, Illinois
(708)974-4410

Funeral Home's
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS
ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi l a i d o t u v i ų p a t a l p a s visose Čikagos miesto
a p y l i n k ė s e ir priemiesčiuose
P a t a r n a v i m a s 24 v a i ,
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DRAUGAS, 2006 m. spalio 28 d., šeštadienis

ČIKAGOJE

IR

• A . a. seserį Aloyzą Saulytę,
Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų
Amerikoje ilgametę vadovę, Viešpats
pasišaukė penktadienio, spalio 27 d.,
rytą. Laidotuvės įvyks 'pirmadienį
„Dangaus Vartų" kapinaitėse, Putnam, CT.
• Lemomo socialinis skyrius or
ganizuoja tris išvykas j teatrą. Lap
kričio 3 d., penktadienį, 5:30 vai. p.p.
autobusas veš visus norinčius į spek

APYLINKĖSE

taklį „Hamlet"; lapkričio 15 d., tre
čiadienį, 12 vai. p.p. - į miuziklą „Pi
rate Queen"; gruodžio 20 d., 12 vai.
p.p. - į miuziklą „Mama mia". Norin
tys važiuoti, prašome skambinti R.
Kronui tel. 630-968-0184.
•Mieliems skaitytojams prime
name, kad keičiasi laikas. Neužmirš
kite naktį iš šeštadienio į sekmadienį
savo laikrodžio rodykles pasukti vie
na valanda atgal.

Vėlinių iškilmės
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse vyks sekmadienį, lapkričio 5 d.
Prie Steigėjų paminklo 12 vai. p.p. bus trumpos religinės ir visuo
meniškos apeigos. Visi mirusieji bus prisiminti dvasininko malda,
pasauliečio visuomenininko žodžiu, vainiko dalyvių vardu padėjimu,
simbolinės žvakės uždegimu.
Iškilmėse dalyvaus uniformuoti šaulių daliniai ir ramovėnai.
Visuomenė kviečiama pagerbti visų šiose lietuvių kapinėse amži
nojo poilsio ramybę radusių mūsų tautiečių atminimą.
Po susikaupimo lankysime šiose kapinėse palaidotų artimųjų ka
pus.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 6 0 6 2 9
Tel.: 773-585-9500

SNAIGĖMS KRINTANT
Su pirmomis snaigėmis Draugo
fondo rudens vajus j a u sulaukė
dovanų iš fondo narių ir rėmėjų.
Nors ir šalta diena, vajaus dovanos
sušildo fondo darbuotojų nuotaikas,
padeda dirbti, kurti ir džiaugtis,
pamirštant aplinkos, kasdieninio
gyvenimo sunkumus.
Kad „Draugas" nėra komercinis
leidinys - visi tuo įsitikinę. Jį turime
patys išlaikyti savomis pastangomis.
Didelis leidėjų rūpestis — leidimo
išlaidos. Susipratę „Draugo" mylėto
jai - skaitytojai nuolat savanoriškai
atsiunčia aukų. Tačiau didėjant iš
laidoms, aukų neužtenka. Leidėjams
į pagalbą ateina Draugo fondas.
„Drauge" labai daug dėmesio yra
skiriama įvairių organizacijų apra
šymams ir t a pačia proga prašoma

paramos. Tie prašytojai turėtų pa
galvoti, kur tilptų visi labdarybės
prašymai ir kas juos išgirstų, jeigu
„Draugo" ir kitos mūsų spaudos ne
būtų, įvairūs lietuviški telkiniai ran
dą vietą JDrauge". Visas margas lie
tuviškas gyvenimas atsispindi dien
raščio puslapiuose: aprašomos šei
mos, jubiliejai, vestuvės, atsisveiki
nimai su į Anapilį išėjusiais ir kt.
Būtų gerai, kad organizacijos, klubai
prisimintų Draugo fondą bent kartą
per metus. Jei „Draugas" gyvuos, gy
vuos ir mūsų organizacijos. Nepagai
lėkime jį paremti. Dėkojame vi
siems, kurie jau spėjo atsiųsti savo
aukas Draugo fondui.
Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

PIRMIEJI RUDENS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE
SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776^742
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
* Karaliaučiaus krašto lietu
višku mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $100 Kęstutis Chesonis, Juozas Kungys, Jonas Vasys.
$50 dr. Kazys Ambrozaitis, Henrikas
Čepas, kun. Matas Čyvas, Algirdas
ir Regina Dapkai, Romas Jagminas,
Vytas Raudys, Algis ir Irena Regis,
Alfonsas Tumas. $40 Jonas ir Birutė
Svera. $25 Rimantas Bitėnas, dr. Ka
zys Bobelis, Algirdas Čepėnas, Van
da Gruzdys, Gražina Kenter, Petras
ir Aleksandra Matekūnai, Eugenijus
P. Vilkas. $20 Algis ir Theresa Kaz
lauskas, Valerija Vaičjurgienė. $15
Regina Petrutis. $10 Jonas Prakapas, Dalia Briedytė-Stonienė, Danu
tė Uogintas, Vytautas Zdanys. $5 J.
V. Lopatauskas. Dėkojame visiems
rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto
lietuvybei", 1394 Middleburg Ct.,
Naperville, IL 60540-7011.
* „Lietuvos Našlaičiu globos
komitetas" yra gavęs šias aukas pa
remti našlaičius: $750 Lietuvos Duk
terų Seattle skyrius, Seattle, WA.
$600 Wanda ir Zen Petkus, St. Pete
Beach, FL. $500 Alberto ir Lucina
Chalmeta, Alexandria, VA. $450 Geor
ge ir Irene Subochevvski, Bethesda,
MD. $300 Philomene Vilutis, Frankfort, IL; Sofia Pumputis, Downers
Grove, IL. $250 Rimantas ir Rita
Pencyla, Palos Heights, IL. $210
Frank ir Betty Kwader, South Mont-

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

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

Advokatas
GINTARAS P . ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
rbse, PA. $200 Jonas ir Elena Radas,
Livonia, MI. $150 William Unakis,
Morton, IL; Diane C. Evans, Paget,
Bermuda; Arvydas ir Diana Algminas,
Riverside, IL; Knights of Lithuania
Council #90, NJ; Vytautas ir Vanda
Jankus, Delran, NJ; Timothy ir Jeanne Dorr, Riverton, NJ; Regimantas
ir Lucia Vedegys, Union Pier, MI; Max
Karaska, Fredericksburg, VA. $30
Dorothy Andryauskas, Patchogue,
NY, anoniminė auka, skirta kalėdi
nėms dovanoms našlaičiams.
A.a. Stasės Strolienės atmini
mui $100 aukojo Nijolė Baniukaitienė, Rockford, MI.
A. a. Jadvygos (Hedwig) Po
vilaitis atminimui, draugai bei
artimieji aukojo $576 (Čekį atsiuntė
velionės sūnus, R. John Povilaitis,
Merritt Island, FL). Taip pat $30 pa
aukojo Joseph ir Patricia Regan,
Merritt Island, FL. Visos šios aukos
yra skirtos Almos fondui paremti.
Almos fondui taip pat aukojo
Lietuvos Dukterų Seattle skyrius,
Seattle, WA — $1,000; Anthony ir
Helen Yakaitis, Las Vegas, NV —
$100; Joseph ir Margaret Utka,
West Bridgewater, MA — $50.
Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lietuvos Našlaičiu
globos komitetas (Lithuanian
Orphan Care, Inc.), 2711 West
71st St., Chicago, IL 60629. Tel.
773-476-2655. Fed. Tax ID # 364124191

Su 300 dolerių:
Kazys Rožanskas, viso 300 dol.
Vilnius, Lietuva.
Su 200 dolerių:
Ray Grigaliūnas, garbės narys,
viso 2,350 dol., Forest Park, IL.
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,
garbės nariai, viso 2,300 dol., Burr
Ridge, IL.
Marija Remienė, garbės narė,
viso 5,800 dol., Westchester, IL.
Irena ir Juozas Polikaičiai įam
žino motiną ir močiutę a.a. Agotą
Valaitienę, Lemont, IL.
Su 100 dolerių:
Jadvyga Gruodienė, garbės na
rė, viso 2,700 dol., Chicago, IL.
Vytautas Aukštuolis, garbės na
rys, viso 1,100 dol., Westmont, IL.
Vito ir Regina Vai, garbės na
riai, viso 1,500 dol., Oak Brook, IL.
Irena Jolita Mazurkiewicz, gar
bės narė, viso 2,400 dol., North Ri
verside, IL.
Dr. Arvydas ir Audronė Vagūnai, garbės nariai, viso 1,900 dol.,
Oak Park, IL.

Kasimir Gudauskas, garbės na
rys, viso 1,300 dol., Baltimore, MD.
Nijolė Nausėdienė, viso 300 dol.,
Lockport, IL.
Su 50 dolerių:
Aleksas Smilga, viso 900 dol.,
Chicago, IL.
Lydia Liepinaitis, viso 950 dol.,
Riverside, IL.
Liudas Ramanauskas, viso 625
dol., Oak Lawn, IL.
Michalina Krutkevičius, viso
300 dol., Berwyn, IL.
Vincas Salčiūnas, viso 50 dol.,
Juno Beach, FL.
Nuo 40 dol. iki 10 dolerių:
Danutė Chotin (Norvilaitė), viso
40 dol., Brooklyn, NY.
Ramutė ir Aloyzas Aidžiai, viso
25 dol., Bethesda, MD.
Elena ir Mečys Wasilewskiai, vi
so 25 dol., Broadview, IL.
Gediminas ir Vida Bučmiai viso
25 dol., Cleveland, OH.
S. Ruibis, viso 330 dol., Oak
Lawn, IL.

SKELBIMAI
• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir inva
lidams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Jonas Treška $25, dr. Romual
das ir Dalia Povilaičiai $50 Rimo ir
Nijolės Banių 50 m. vedybų sukak
ties proga, dr. Petras ir Daiva Kisie
liai $100 Dijanos Kančienės labdarai
Obeliuose, Aidas Kriaučiūnas $350,
dr. Romualdas ir Gražina Kriaučiū
nai $3,100, dr. Waclaw Jagiella
$560 tęsiant vaikų paramą, Tomas
ir Daiva Gaidamavičiai $100, Ant
hony Kozlowski $60 mergaitės para
mai, Alberto ir dr. Lucina (Kaufmanaitė) Chalmeta $1,000, Charles
Rackmil $20, Anonimas (B) $200
nelaimių ištiktai šeimai, LFKGJB
$500, Tomas ir Daiva Gaidamavičiai
$600, Swanee Hunt Family Founda
tion $5,000 ir Charles Ansbacher
$5,000 paremti „Caritas" programą
prieš prekybą žmonėmis (vad. Kr.
Mišinienė Kaune). Labai ačiū. „Sau
lutė", 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275. Au
kos nurašomos nuo mokesčių.

rauskaitė-Giedraitienė „Saulutei"
atsiuntė $115, kuriuos suaukojo
Česlovą Naumienė ir Nevarauskų
šeima. „Saulutė" dėkoja už auką ir
reiškia nuoširdžią užuojautą a.a.
Benedikto Nevarausko šeimai ir
artimiesiems.
• A. a. Stepo Lukausko atmi
nimą pagerbiant, R. Jovita Aleksiūnas
„Saulutei" atsiuntė $200, kuriuos
suaukojo E. Santen Jr., T. Mitkus, J.
Gaižutis, J. J. Tamulaičiai, R. Dičius-Wielderman. „Saulutė" dėkoja
už auką Lietuvos vaikučiams ir reiš
kia nuoširdžią užuojautą a.a. Stepo
Lukausko šeimai ir artimiesiems.

• Rimo ir Nijolės Banių 50
metų vedybinę sukaktį švenčiant,
buvo suaukota $250 Lietuvos vaikų
globos būreliui „Saulutė". Aukojo: A.
I. Draugeliai $50, A. Dirkienė $25,
V. Majauskienė $25, A. V. Marchertai $50, A. D. Norkaičiai $50, A. R.
Osčiai $50. „Saulutė" dėkoja aukas
atsiuntusiai Reginai Ostienei, dėko
ja aukojusiems ir jubiliatams Rimui
ir Nijolei Baniams. Sveikiname ir
džiaugiamės už prasmingą paramą
• A. a. Benedikto Nevaraus- vargingai gyvenantiems vaikams
ko atminimą pagerbiant, Rita Neva- Lietuvoje.

