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Apie žurnalisto atsakomybę

Apžvalgininkas Česlovas Iškauskas
Česlovas Iškauskas
Alfa.lt

Jau kuris laikas tęsiasi diskusija
apie žiniasklaida. Štai dabar savo pa-

„Žinių radijo" nuotr.

stabomis dalijasi du garbūs žmonės.
Argumentuotai, aktyviai, tiksliai. Vi
suose rašiniuose gelia išbrinkęs skaudūlys, kad mūsų žiniasklaida, staiga
išsivadavusi iš sovietinės, partinės,

saugumietiškos ir savicenzūros, ne
suvaldo to laivelio, kurį blaško ko
kios tik nori bangos - politinės, vers
lo, kitų šalių interesų...
Bet klausimas išlieka toks pat
skaudus: kaip padidinti mūsų žurna
listų ir jų atstovaujamų žiniasklaidos
subjektų atsakomybę?
Jeigu svarstytume teisiniais ter
minais, tai turime Visuomenės infor
mavimo įstatymą (VIP). Jį taikliai
kritikuoja V Žukienė. Beje, kur jo
projektas buvo aptartas? Ar ne tik
vien uždaroje Žurnalistų sąjungoje?
Toks ir išėjo - pusiau luptas, pusiau
skustas. Aišku, kad kiekvienas teisi
nis aktas laikui bėgant sensta. Jį ko
reguoja bėgantis gyvenimas. Tad ir
rugsėjo 1-ąją įsigaliojęs Visuomenės
informavimo įstatymas jau braška
per visas siūles. Jame pasigendame
tikslesnio žiniasklaidos atsakomybės
fiksavimo.
Su kuo susijusi ta atsakomybė?
Pirmiausia — su vidine kiekvieno jos
atstovo kultūra: išsilavinimu, patirti-

Vandens iššūkis A. Petruševičiui — 4 metai kalėjimo
• •

žmonijai

Šiame
numeryje:
• Iš ateitininku veiklos.
•Žvėriškumas ir
žmoniškumas.
•Lietuviškai kalbantys
rusai.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Mūsų veiklos tikslas.
•Knyga apie karalienę
Barborą.
•Ypatingas apsilankymas
Lietuvoje.
•Anglies dvideginio
pavojus.
•Žemės dugnas.
Valiutų santykis
1 USD — 2.68 LT
1 EUR — 3.45 LT

„Neokonus" ištiko krizė

Richard Perle
IWR nuotr.

Washington, DC, lapkričio 10
d. (AFP/BNS) — Neokonservatoriai,
kurie paklojo intelektualinius pama
tus JAV prezidento George W. Bush
užsienio politikai, po respublikonų

pralaimėjimo Kongreso rinkimuose
yra sutrikę.
Jau ir taip kovoję tarpusavyje
dėl nesibaigiančių JAV karinių ne
sėkmių Irake, po antradienio rinki
mų, per kuriuos respublikonai pra
rado abejų Kongreso rūmų kontrolę,
„neokonai" yra susiskaldę labiau nei
bet kad?
DaLį, rinkėjų sakė, kad už de
mokratus balsavo protestuodami dėl
to, kaip G. W. Bush administracija
kariavo Irake.
Neokonservatoriai tiki Ameri
kos gebėjimu formuoti pasaulį pagal
savo pavyzdį ir laiko Jungtines Vals
tijas „geranoriška hegemonija", ga
linčia priversti kitas valstybes priim
ti liberalią demokratiją.
Ta ideologija buvo taikoma ir
Irakui, kuris galiausiai turėjo tapti
demokratijos bastionu Artimuosiuo
se Rytuose.
Nukelta į 7 psl.
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UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

THE LI
EUROPE
SERIAL
WASHIN

IMI.III.M,

Londonas, lapkričio 10 d.
(Alfa.lt) — Grace atgimimo mokyklo
je vaikams nereikia eiti toli iki tuale
to. Jie paprasčiausiai atsikelia nuo
savo aptriušusių suolų ir išeina iš me
talinio kabineto prie didžiulės mėšlo
krūvos netoli pastato.
74,000 žmonių, gyvenančių Nai
robio dalyje Kiberoje, didžiausiame
Afrikos lūšnyne Kenijoje, neturi tua
letų. Gyventojai ten naudoja „skrai
dančius tualetus". Jie tuštinasi į
plastikinius maišelius, juos paskui iš
meta į gatvę arba į minėtas mėšlo
krūvas.
Prie mokyklos šis „kvapnus kal
nelis" siekia per šešis metrus aukš
čio. Smarvė neapkenčiama. Lyjant vi
sa tai patvinsta ir prasismelkia net į
žmonių lūšnas. Blogiausia būna tuo
met, kai išmatos užteršia vandens at
sargas, rašo „The Independent".
Šeštadienį bus paskelbtas kas
metinis Jungtinių Tautų pranešimas
apie žmonijos vystymąsi, kuriame ap
sirūpinimas švariu geriamuoju van
deniu įvardijamas kaip didžiausias iš
šūkis Žemės gyventojams ateityje.
Daugiau nei vienas milijardas
žmonių gyvena be švaraus vandens.
Apie 2.6 mlrd. neturi normalių sani
tarinių gyvenimo sąlygų. Tai tarpu
savyje susiję dalykai, nes nesant iš
plėtotų sanitarinių tinklų geriamojo
vandens užteršimas yra neišvengia
mas.
Dėl švaraus vandens stygiaus
kasdien miršta apie 5,000 vaikų. To
dėl Kiberos lūšnyne nuolat siaučianti
vidurių šiltinė ir dizenterija nusineša
aštuonis
Nukelta f 6 psl.

Kaunas, lapkričio 10 d. (BNS) — mė, jos vykdymą atidedant.
Šis nuosprendis per 20 dienų gali
Kauno apygardos teismas penktadie
nį paskelbė nuosprendį buvusio Sei būti apskųstas aukštesnės instancijos
mo nario, lietuviško šaunamojo gink teismui.
lo „Vytis" kūrėjo Algirdo Petruševi
A. Petruševičiui ir V Dudučiui
čiaus byloje dėl neteisėto disponavi buvo skirtos minimalios bausmės —
mo ginklais,
teismas atsižvelgė į geras nuteistųjų
avarafrių krikštatėviu vadina- charakteristika^ taip pat nuopelnus
mas 69 metų A. Petruševičius bei visuomenei. Visi trys nuteistieji
kartu teistam kauniečiui, 43-ejų Vy- nuosprendžių nekomentavo.
Tuo tarpu teismo procesą stebė
girdui Dudučiui, teismas skyrė realią
ketverių metų laisvės atėmimo baus jusi buvusi Savanoriškosios krašto
mę. Dar vienam šioje byloje kaltin apsaugos tarnybos (SKAT) Kauno
tam kauniečiui, 73-ejų Jonui Miški rinktinės bendrojo poskyrio viršinin
niui, už ginklo dalių laikymą skirta kė Kristina Sudžienė žurnalistams
Nukelta f 6 psl.
vienerių metų laisvės atėmimo baus- teigė

mi, politine nuovoka, psichologine
pusiausvyra, na ir su tuo nepaaiški
namu, ką Gamta Motina davė... Sa
kysime, laidos vedėjas rengiasi TV
eteryje analizuoti aktualią temą.
Kaip jis formuluoja temą, ką ir ko
kius kviečia pašnekovus, kaip jiems
apibūdina laidos paskirtį, galų gale,
kaip jis elgiasi laidos metu? Ne pa
slaptis, kad eteryje dabar viešpatau
ja jaunosios kartos familiarumas,
„gatvės"
Nukelta f 6 psl.
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

SĖKMINGAS
STUDENTŲ
ATEITININKŲ
SAVAITGALIS
Vytas
Vaitkus
Paskaitininkai Romualdas Kriaučiūnas ir Darius Norvilas.

palio mėnesio 20 - 22 d. vyko studentų ateitininkų savaitgalis Dainavoje. Atsižvelgdama į ŠIŲ metų paskelbtq ŠAAT metinę temq „Švęskime Kristų šeimoje," studentų centro valdyba suruošė akademinę
programq, kuri įvairiais būdais gvildeno metinės temos mintį. Susirinko per 5 0 studentų iš Amerikos ir
Kanados. Tai didžiausias skaičius studentų, kuris yra susirinkęs per praėjusius 10 ar daugiau metų.
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ŠEŠTADIENIO RYTO
SIMPOZIUMAS
Savaitgalio programa oficialiai
prasidėjo šeštadienio rytą su iškil
mingu atidarymu, kurį suregė SAS
CV pirmininkas Vytas Vaitkus. To
liau klausėmės simpoziumo, kurį
pravedė Siaurės Amerikos ateitinin
kų tarybos narė Birutė Bublienė.
Simpoziumo tikslas buvo supažindin
ti studentus su ateitininkų parinkta
metine tema — „Švęskime Kristų
šeimoje". Simpoziumo dalyviai: Ro
mualdas Kriaučiūnas, Rima Janukaitytė-Belau ir Ken Belau.
Dr. Kriaučiūnas apibūdino šešias
šeimas: biologinę šeimą, ateitininkišką šeimą, lietuvišką šeimą, kata
likišką šeimą, krikščionišką šeimą ir
visos žmonijos šeimą* Dr. Kriaučiū
nas taip pat trumpai aptarė popieži
aus Benedikto XVI-ojo pirmąją encik
liką „Dievas yra Meilė".
Rima Janukaitytė-Belau ir Ken

Belau papasakojo studentams apie jų
šeimos gyvenimą ir kaip Kristus
jame svarbus. Jie aiškino, kaip tikė
jimas jiems padeda kasdieniniame
gyvenime ir kokią turi įtaką jiems
auginant savo jauną šeimą. Rima
įdomiai pasisakė, kad „Dievas veda
mus kreivu keliu prie gyvenimo tik
slo ir vertybių". Šis pasisakymas
gražiai paaiškino, kaip pakelti sun
kumus mūsų gyvenime ir mums už
tikrino, kad net kai mums nėra vis
kas aišku, Dievas turi tikslą, kodėl
taip gyvenimas klojasi. Ken su mu
mis diskutavo kaip mūsų tikėjimas
turi būti mūsų gyvenimo pagrindas,
ir kad Dievas visuomet lydės mūsų
kelią. Jei turime tikėjimą — Dievas
mums padės ir lydės prie gyvenimo
tikslo.
Birutė Bublienė baigė simpoziu
mą, ragindama mus tęsti veiklą ateitininkiškoje šeimoje; yra svarbu gy
venti kartu kaip ateitininkų šeima,
nes priklausant šiai šeimai bus leng
viau išlaikyti tikėjimą.
Ką mums daryti, kad
tai įgyvendintumėm?
Ji aiškino, kad studen
tų pareiga yra ben
drauti su kitais stu
dentais, daryti įtaką
kitiems, pasisemti ži
nių iš kitų ateitininkų
ir palaikyti ryšius su
sendraugiais.

PASKAITA#> E
ŠEIMOS SĄVOKĄ
ISTORIJOS

TĖKMĖJE

Dievas v e d a m u s k r e i v u k e l i u p r i e g y v e n i m o t i k s l o >r
vertybių

— kalbėjo Rima janukaitytė-Belau p e r Stu

dentu ateitininku

savaitgali

moderatore Birute Bubliene

Salia s ė d i

simpoziumo

Po simpoziumo ir
trumpos pertraukos
savaitgalio prelegen
tas Darius Norvilas,
istorijos mokytojas iš
Čikagos, skaitė paskai
tą apie šeimą ir jos są
voką istorijos tėkmėje.
Jdomios paskaitos me
tu susipažinom su šei
mos antropologine is
torija, išgirdome apie
skirtingas šeimos sąvo
kas ir kaip įvairiais

laikais žmonės suprato ir apibūdino
šeimos vienetą, aptarėm, kodėl tiek
skyrybų yra, ir diskutavome, kaip ga
lime išlaikyti šeimas, kad jos neišir
tų. Studentai labai domėjosi paskai
ta ir su entuziazmu diskutavo prele
gento iškeltas mintis. Visi dalyviai
džiaugėsi, kad prelegentas ne tik įdo
miai kalbėjo ir buvo gerai pasiruošęs,
bet kad jis buvo studentas - akade
mikas, vienas „iš mūsų." Tai vėl džiu
gus reiškinys, kad studentai ateiti
ninkai gražiai veikia ir iš jų ateina
nauja karta veiklių inteligentų.
Užsibaigus ryto programai, ska
niai papietavome. Virtuvės šeiminin
kas Jonas Korsakas ir jo pagalbinin
kas Paulius Juška mums paruošė ku
gelį ir dešrų su kopūstais. Po pietų
turėjome pora valandų laisvalaikio
atnaujinti draugystes, pasidžiaugti
vienas kito kompanija ir pasivaikš
čioti gražioje Dainavos gamtoje.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
IR ĮŽODŽIAI
Popietę pradėjome diskusijomis;
diskutavome įvairiais klausimais, ku
rie išplaukė iš ryte įvykusio simpozi
umo ir paskaitos. Visi studentai ak
tyviai dalyvavo, buvo iškelta daug
Įdomių minčių. Po diskusijų vyko
studentų ateitininkų suvažiavimas,
kurio metu septyni dalyviai davė
studentų įžodį. Kun. Ričardas Rep
šys priėmė jų iškilmingą priesaiką
prie studentų vėliavos. Sveikiname
Algį Aukštuolį, Reginą Čyvaitę, Julių
Kasniūną, Tomą Mikuckį, Svają Mikulionytę, Kristiną Quinn ir Tomą
Quinn.
Suvažiavimo metu, studentai pa
dėkojo SAS centro valdybos nariams
už praėjusių metų vadovavimą ir iš
rinko SAS centro valdybą ateinan
tiems veiklos metams: pirmininkas Vytas Vaitkus, iždą tvarko Gytis Mikulionis; narės: Lina Beržinskaitė ir
Vaiva Laniauskaitė; pagalbininkės:
Lina Aukštuolytė, Svaja Mikulionytė
ir Lina Sirgėdaitė. Suvažiavimą bai
gėme šv. Mišiomis, kurias atnašavo
kun. Ričardas Repšys.
Nukelta j 4 psl.
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LIETUVIŠKAI KALBANTYS
RUSAI
VYTAUTAS V.
LANDSBERGIS
Anądien susiginčijom su bičiuliu
- ar yra Lietuvoje lietuvių? Bičiulis
teigė, kad Lietuvą jau ištikęs Prūsijos
likimas ir paskutinieji lietuviai žuvo
pokario kovose, ištirpo emigracijoje
ar mirė Sibire. O tai, kas išliko, tėra
lietuviškai kalbantys rusai, neturin
tys nieko bendra su lietuvišku drovu
mu, meile savo kraštui, su darnos
pojūčiu, „sarmatos" turėjimu... Jie
klausosi pigios rusiškos muzikos,
geria pigią rusišką degtinę ir keikiasi,
kaip paskutiniai mužikai...
Ėmiau ginčytis, kad pažįstu ne
mažai nuostabių rusų, kurie kartais
yra gal net didesni patriotai, negu
patys lietuviai. Bičiulis sutiko, ir
pridūrė, kad kalbame ne apie rusus, o
apie tuos, kurie save vadina lietu
viais. Tad pasiūliau, kad gal tiksles
nis, mandagesnis terminas būtų lietuviškai kalbantys mongolai? O gal
stribai? Antai, kokia populiari Lie
tuvos stribų literatūra - nūnai lei
džiama net po kelis leidimus, išplau
dama paskutinius lietuviškosios savi
monės likučius.
Tada ėmėm dėlioti - o kas būtų
tas tradicinis lietuvis, kokios jo
charakterio savybės? Beišnykstąs lie
tuvis pirmiausia galėtų būti charak
terizuojamas žodžiu - pagarba. Pa
garba savo kraštui, savo moteriai ar
vyrui, savo vaikams, savo žemei, savo
mintims. Tradicinis lietuvis žino
davęs, kad, dievindamas savo moterį,
ir pats tampi dievu. Jis netgi ir Lie
tuvą matydavęs, kaip savo moterį,
mylimąją - užtenka prisiminti parti
zanų vado Juozo Lukšos Daumanto
laiškus žmonai Nijolei, kuriuose jis
Nijolę vadina antrąja žmona, nes pir
moji esanti Lietuva. Ir kai tik pirmo
ji pašaukė grįžti namo ir kovoti,
Juozas nedvejodamas paliko Nijolę
Paryžiuje ir grįžo pas pirmąją, stribų
prievartaujamą mylimąją - žūti už
jos laivę. Atsisveikinimo laiške Nijo
lei jis rašė: „Ieškau ir nesurandu nei
kaltininko, nei atsakymo, kodėl aš
šiandien čia, o ne ten, kur jau pri
valau būti. Metai su kaupu nežinios
kankina mano sąžinę. Metai su kau
pu, kai paskutinius savo pėdsakus
palikau kruvinuos tėviškės dirvo
nuos. Metai su kaupu, kai tiesiog ne
girdžiu klykiančių skausmo raudų.
Šie metai su kaupu jau suspėjo iš
daugelio mano geriausių draugų pa
reikalauti nemirtingos mirties. Perkošiu mintimis jau penktų metų
krauju Įmirkusius apkasus, prisi
menu ilgas galerijas, noriu ir savo
kaulus matyt besirikiuojančius tarp
anų sukryžiuotų griaučių". (Iš Juozo
Lukšos-Daumanto laiškų knygos
„Laiškai mylimosioms".)

Išsigimęs, stribiškasis (mongo
liškasis) lietuvio variantas šiomis
gražiosiomis savybėmis nebepasižymi - tai nelaimingas, dažnai prasi
gėręs, linkęs kaltinti visus ir viską,
tik ne save. Chamizmas, savanaudiš
kumas - yra šio išsigimėlio savybės.
Tai žmogus, nesuvokiantis, kad svar
biausia šiame pasauly suprasti save,
išsilaisvinti iš kompleksų, baimių ir
tapti geru žmogum, besirūpinančiu
kitais... Savo moterį jis irgi dažnai
tesuvokia kaip geismų tenkinimo
mašiną, t.y. - paverčia ją prostitute,
pats tuo būdu tapdamas prostitutu.
Bičiulis replikuoja, kad populia
rusis mongoliškas keiksmažodis
,j...matj" yra ne kas kita, o Čingishano karių-prievartautojų kario ko
manda, kuria pavergtų šalių vyrams
būdavo įsakoma prievartauti savo
motinas. Taip okupantai lengviausiai
sulaužydavo doro žmogaus pasaulė
žiūrą ir jis tapdavęs vergu, mankurtu. Apie tai yra aprašęs ir Č. Aitmatovas romane „Ilga kaip šimtme
čiai diena"...
Vėliau, nuolat nesąmoningai tą
keiksmažodį vartodamas, žmogus jau
savanoriškai tęsia savo vergystę,
įvykusią prieš daugybę amžių. Be to,
išprievartautasis neretai ir pats tam
pa prievartautoju - šį psichologinį
dėsnį gerai atsimena daugelis sovie
tinėj armijoj tarnavusių...
Dabartinė masinės emigracijos
banga rodo, kad vyksta masinės sky
rybos su pirmąja žmona, kad bėgama
nuo jos, kaip nuo maro, nes ji yra
susirgusi mongolo/stribišku „aids"...
Galima būtų gydyti, bet lengviau
pabėgti. Ar atsiras toks rezidentas,
kuris, kaip Putinas Rusijoje, aktyviai
imtų kviesti visus namo? Jūsų vieta
čia! O su vagimis, biurokratais, niek
šais irgi tik su jūsų pagalba. susi
tvarkysime. Išsigimę į lietuvioamerikonus, jūs per vieną generaciją pra
rasite ryšį su gimtine ir tapsite tur
tingu niekuo...
Baigdami nesmagų pokalbį,
ėmėm svarstyti - ar yra būdų, kaip
atgaivinti lietuvišką savimonę, kaip
atstatyti pagarbą savo kraštui?
Sunkoka, bet dar įmanoma. Juk Kris
tus prikėlė Lozorių - Dievui nieko
nėra neįmanoma...
Būtų palaima, jei kai kurie Lie
tuvos švietimo sistemos reformato
riai, Kultūros ministerijos strategai
ar besiriejantys Seimo nariai stebuk
lingu būdu suprastų, kad dar yra
nedidelė galimybė užsitikrinti mūsų
genties neišmirimą. O tai tegali ga
rantuoti milžiniškos investicijos į
lietuviškąjį švietimą ir kultūrą. Ne i
mongoliškąją... Į tą kultūrą, kurioje
dar yra sarmatos - tik taip liksim
neištirpę.

VOKIETIJOJE SUSITIKO
NACIŲ AUGINTI VAIKAI
Apie 40 žmonių, kuriuos vaikys
tėje nacistinis režimas buvo atrinkęs
aukštesniajai arijų rasei sukurti, šeš
tadienį pirmą kartą atvirai susitiko
Vokietijos Vernigerodės mieste, rašo
BBC.
Hitlerio projektas vadinosi „Lebensborn", arba „Gyvybės šaltinis",
o jo tikslas buvo išvesti naują žmonių
kartą, kuri idealiai atitiktų nacisti
nius kriterijus ir galėtų valdyti
būsimąją imperiją.
Pagal šią programą, tūkstančiai

vaikų - dažnai nesantuokinių - at
sidūrė įsitikinusių nacistų, ypač SS ka
rininkų, šeimose. Juos atrinkdavo pa
gal arijams būdingus požymius: švie
sūs plaukai, mėlynos akys, blyški oda.
„Lebensborn" programa, nurodo
istorikai, buvo savotiška hitlerinės
Vokietijos vykdomų rasistinių ekspe
rimentų išvirkščioji pusė.
Milijonai žydų, čigonų ir kitu
„nepageidaujamomis" laikomų tau
tybių atstovų būdavo nužudoma,
tačiau jų vaikai neretai tikrinami

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Žvėriškumas ir žmogiškumas
.m. lapkričio 9 d. „The Christian Science Monitor" laik
raštyje išspausdintas straip
snis apie prancūzą, katalikų ku
nigą, kuris keliauja po Ukrainos
kaimus ir užkampiausius viensė
džius, užsibrėžęs sau tikslą surasti
dar gyvų liudininkų, prisimenan
čių nacių okupacijos ir žydų žudy
mo laikus. Kai kurie tų liudininkų
buvo okupantų priversti būti žu
dynių stebėtojais ir net dalyviais.
Artėjant giliai senatvei ir mirčiai,
daugelis prašo, kad kunigas iš
klausytų jų išpažinties, nes tas
baisus, niekam niekada nepasako
tas jų gyvenimo epizodas slegia
sielą ir sąžinę kaip sunkiausia
našta. Tai, ką kunigui tenka iš
girsti, dar kartą paliudija žmogaus
nežmoniškumą žmogui. Besikal
bant su tais kaimiečiais, kunigui
pavyko atrasti per 500 masinių žy
dų kapų, bet jis mano, kad yra dar
bent 1,700 nesurastų, tad reikia
skubėti, nes tų laikų atmintis iš
nyks su senąja ukrainiečių karta.
Šį artimo meilės darbą kartu su
kun. Patrick Desbois dirba jo įkur
ta organizacija.
Tą pačią — žmogaus žiaurumo
žmogui — temą atliepia neseniai
„Drauge" pradėta spausdinti nau
ja atkarpa iš Jono Grigolaičio kny
gos „Nacių pragare". Joje taip pat
rašoma apie nežmonišką Vokieti
jos nacių elgesį karo belaisvių ir
kitų suimtųjų lageryje, kur žmo
gaus gyvybė buvo visai nieko ne
verta, o sužvėrėję smogikai pasi
mėgaudami kankino ir žudė be
jėgius kalinius.
Tos pačios temos kitą variaciją
pateikia šią savaitę iš Vilniaus
gautame knygų siuntinėlyje rasti
keli naujausi Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo
centro leidiniai. Tarp jų — anglų
kalba išleistas katalogas: „The
Museum of Genocide Victims. A
Guide to the Exhibitions". Leidinys
puikiai paruoštas, su LGGRTC
gen. direktorės Dalios Kuodytės
įvadu. Gausios nuotraukos su
išsamiais, nors trumpais, paaiški
nimais, dokumentų faksimilės,
schemos ir žemėlapiai, pristato,
tai, kas sovietų okupacijos dešimt
mečiais vyko KGB rūmuose, ku
riuose dabar įruoštas šis šiurpiau

S

pagal arijų savybėms keliamus rei
kalavimus. Atrinktuosius auklėdavo
toli nuo sąjungininkų bombarduo
jamų vietų, SS karininkų šeimose.
1940 metais Vokietijai okupavus
kaimynines šalis, vermachto karei
viai buvo skatinami ieškoti tinkamų
seksualinių partnerių. Vėliau buvo
atidaryta 10 specialių „Lebensborn"
gimdymo namų, kuriuose gimė tūks
tančiai mažylių.
Vėliau, 1942-aisiais, nacistai pra
dėjo ieškoti mėlynakių šviesiaplaukių
vaikų kitose šalyse, dažniausiai
slavų. Radę siųsdavo juos į Vokietiją
„germanizuoti", o paskutinėmis Ant
rojo pasaulinio karo dienomis sunai
kino beveik visus su šiuo projektu
susijusius dokumentus.
Ilgus dešimtmečius šie žmonės
gėdijosi aptarinėti savo praeitį, ir tik
dabar pagaliau ryžosi išeiti iš privers

sio Lietuvos istorijos laikotarpio
muziejus. Vien pavarčius katalogą,
iki sielos gelmių sukrečia jo tu
rinys, verčiantis pagalvoti, ką
patyrė suimtieji, patekę į tą „žvė
riškos veiklos" pragarą, kiek jie
turėjo iškentėti žiaurumų ir pa
žeminimų, kiek tų nelaimėlių nie
kuomet gyvi iš KGB rūmų ne
išėjo...
Verta paminėti ir kitą, nema
žiau sukrečiantį leidinį — Severino
Vaitiekaus paruoštą „Tuskulėnai:
egzekucijų aukos ir budeliai
(1944-1947)". Turbūt jau iš pava
dinimo aišku, kokio turinio ši, dau
giau kaip 350 puslapių knyga:
„1994 m. netoli Vilniaus centro,
ant Neries upės skardžio, kitoje
pusėje priešais Šv. Petro ir Povilo
bažnyčią buvusio Tuskulėnų dvaro
teritorijoje aptikta masinė kapa
vietė. Joje 1944-1947 m. buvo už
kasami ir nukankintų ar nužudytų
rezistentinio judėjimo dalyvių pa
laikai", — rašoma knygos viršelyje.
Kasinėjimai ir tyrimai parodė, kad
tarp tų sužvėrėjusių budelių aukų
buvo ir vysk. Vincentas Borisevičius. Knygoje — kapavietės tyrinė
jimo dokumentai, atpažintų aukų
duomenys, mirties bausmės įvyk
dymo būdai ir vykdytojai-budeliai.
Tai dar vienas akivaizdus žmogaus
nužmogėjimo įrodymas.
Ar galima tiems žiauriems
pusžmogiams taikyti žvėries, o jų
elgesiui — žvėriškumo — epitetus?
Tai būtų netikslus ir žvėris įžei
džiantis, palyginimas. Net plėš
riausi žvėrys nežudo ir nekankina
vien dėl pasitenkinimo. Jie užmu
ša tik gindamiesi ar norėdami
numalšinti alkj. Žmogus yra vie
nintelis sutvėrimas, kuris randa
pasitenkinimą kito kančioje, kuris
užmiršta visas, ilgų civilizacijos
amžių įdiegtas, normas ir visiškai
sulaukėja. Atrodo, kad tas laukiniškas žiaurumas nesutramdo
mas: pasireiškia visur ir visada: jį
vykdė ne tik komunizmo auklėti
niai (net ir lietuviai), bet ir vokie
čiai, kurie save laikė aukštos kul
tūros žmonėmis. Visais laikais, vi
sose tautose, visuose žemynuose
(deja, ir šiomis dienomis) žmogus
atrado būdų ir priemonių kankinti
kitus, drįsusius kitaip galvoti,
elgtis, tikėti, net atrodyti...

tinio pogrindžio.
„Turime rasti savyje jėgų papa
sakoti savo istoriją, kol dar esame
gyvi", - įsitikinusi Violette Wallenborn, kurios motina buvo norvegė
dainininkė, tėvas - nacistinio choro
režisierius.
O Gisela Heidenreich, sekretorės
ir SS karininko duktė, gimusi viena
me iš „Lebensborn" gimdymo namų
Norvegijoje, mano, kad apie savo pra
eitį ji ir į ją panašūs privalo pasakoti
mokyklose.
Jos įsitikinimu, šių dienų vaikai
žino daugybę faktų, jų istorinės ži
nios labai geros, bet jie su tuo neturi
jokio emocinio ryšio.
.. Gyvybės šaltinio' istorija labai
svarbi, nes tai istorija apie šeimas,
motinas, tėvus, vaikus, - apie tai, su
kuo jie gali susirišti", - sakė ji.
Nukelta į 10 psl.

DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 11 d., šeštadienis

Iš ateitininkų gyvenimo
Atkelta iš 2 psl.

S t u d e n t ų savaitgalis
VAKARO PROGRAMA
Vakarinės programos metu tęsė
me savaitgalio „šeimos" temą. Stu
dentai buvo išskirstyti į grupes, ir
kiekvienai grupei buvo paskirta šei
ma, pavyzdžiui, Adams Family, Flinstones, Polikaičių šeima ir tt. Kiek
viena grupė sukūrė vaidinimėlį, kuris
parodė, kaip ši šeima susigyventų su
studentais ateitininkais, jei jos dabar
pasirodytų Dainavoje. Visi labai juo
kingai ir kūrybingai suvaidino jų
pasakėles. Šeštadienio vakarą baigė
me oficialiai su uždarymu ir vakarie
ne. Po vakarienės buvo laiko visiems
pabendrauti, praleisti vakarą lauke
prie liepsnojančio laužo.

BAIGMINĖS MINTYS
Šiais laikais studentų gyvenimas
sudėtingesnis negu
buvo mūsų tėvų lai
kais. Beveik visi lan
kome universitetus
toli nuo namų ir esa
me vienas nuo kito
atsiskyrę. Mokyklos
įsipareigojimai ir rei
kalavimai užima kiek
vieną laisvą minutę.
Surasti laiko ir gali
mybių susiburti kar
tu yra nepaprastai
sunku. Surasti kelis
pasišventusius stu
dentus, kuriems rūpi
ateitininkija ir kurie
ryžtasi tempti tą veik
los vežimą yra tikrai
nelengva.
Galime džiaugtis,
kad ši studentų atei
tininkų centro valdy
ba gražiai vadovauja
savo sąjungos nariams.
Per porą metų jie yra
parodę savo sugebė
jimus atgyvinti veik
lą, sudominti atšalu
sius narius, suruošti
vaitgalius.

Kitas studentų ateitininkų ren
ginys - studentų ateitininkų reko
lekcijos sausio mėnesį, kurias suorga
nizuoti pasisiūlė Gytis Mikulionis ir
Laura Sirgėdaitė. Džiaugiamės jų ini
ciatyva ir pasiryžimu bei tikimės, kad
didelis būrys studentų dalyvaus re
kolekcijose. Sekite spaudą; smulkes
nę informaciją apie rekolekcijas pa
teiksime vėliau.
Mūsų studentų ateitininkų cen
tro valdyba džiau
giasi, kad studentai
ateitininkai gyvuo
ja, kad galime tęsti
veiklą, prasidėjusią
1911 m. Esame lai
mingi, kad mūsų dar
bas ir pastangos
randa pozityvų at
garsį, ką rodo atgyvėjusi studentų veik
la, narių susidomė
jimas ir aktyvus da
lyvavimas, jų prita
rimas mūsų idėjoms
bei jų parama mūsų
darbuose.

Studentų atei
tininkų veikla ne
tokia pati kaip buvo
prieš 30 metų, ne ta
pati kaip buvo prieš
50 ar 90 metų. Lai
kai keičiasi, veiklos
būdai keičiasi. Veik
dami šių dienų pa
Studentų ateitininkų sąjungos
saulyje užtikrina
pirmininkas Vytas Vaitkus
me: liekame ištiki
mi ateitininkijos tiks
turiningus sa lams ir vadovaujamės nesikeičiančiu
ir nesenstančiu šūkiu „Visa atnaujin
savaitgalį susi ti Kristuje!"

Eilinį, nešventinį
rinko per 50 studentų — tai didžiau
sias atmenamas skaičius nesenoje
praeityje. Savaitgalio metu septyni
studentai davė įžodį - tai didžiausias
skaičius per praėjusius bent 10 metų.
Šiam studentų savaitgaliui pasibai
gus, patys nariai imasi iniciatyvos su
ruošti rekolekcijas studentams - to
nėra buvę turbūt jau bent 20 metų ar
daugiau. Savaitgalio dalyviai paten-

Septyni savait
galio
dalyviai
davė studento
ateitininko Įžo
di, iš k Tomas
Mikuckis, Algis
Aukštuolis Re
g i n a Cyvaitė,
Kristina Q u m n
Tomas Quinn,
Julius Kasniū
nas, Svaja Mikulionytė.
Nuotrauka
Rimos Kuprytės

kinti sėkmingu savaitgaliu su entu
ziazmu prašo ir ragina centro valdy
bą suruošti dar vieną savaitgalį pava
sarį. Studentai per internetą veda
gyvas diskusijas savaitgalyje svarsty
tomis temomis - interneto svetainėje
dalyvauja per 80 studentų, jų tarpe ir
tokie, kurie buvo pasitraukę iš ateiti
ninkų veiklos. Tai nepaprastai - di
delis - skaičius susidomėjusių!

Garbė Kristui!
SAS Centro valdyba:
Vytas Vaitkus,
pirmininkas
Gytis Mikulionis, iždininkas
Lina Beržinskaitė ir
Vaiva Laniauskaitė,
narės

Marius Poskočimas, Lina Poskočimaitė ir Julius Kasniūnas Studentų ateitininkų
savaitgalio metu Dainavoje.
Nuotrauka Rimos Kuprytės

Čikagos
moksleiviai
kviečia į
vakaronę su
Prel. Urbonu
Čikagos moksleiviai ateitininkai
kviečia kuopos narius, jų tėvelius ir
visą Čikagos ateitininkų visuomenę
praleisti vakaronę su ilgamečiu atei
tininku ir lietuvių tautos galiūnu
prel. Ignu Urbonu. Vakaronė įvyks
šeštadienį, lapkričio 11 d. Ateitinin
kų namų patalpose, Lemonte. Pra
šome rinktis 7 v. v. Pasinaudokite šia
proga kartu su moksleiviais ir prel.
Urbonu pakeliauti tikrai nuostabaus
ir pasišventusio asmens gyvenimo
kelionės pėdsakais. •

Vadovavimo
seminaras
studentams
Studentai ateitininkai, besido
mintys jaunimo vadovavimu ir norin
tys pagilinti savo žinias, yra kviečia
mi dalyvauti Vadovavimo seminare,
kurį ruošia Moksleivių ateitininkų sgos Centro valdyba. Seminaras įvyks
lapkričio 24 - 25 d. (penktadienį ir
šeštadienį) 12 v. p.p. iki 5 v.p.p. vai.
Ateitininkų namuose, Lemonte.
Prašome registruotis pas Dainę
Quinn
elektroniniu
paštu
DLNQ@aol.com arba tel. 708-3497403, parašydami (ar pasakydami)
savo vardą, pavardę, ei. pašto adresą,
telefono numerį, kurį universitetą
lankote ir kelintus metus. •

Registracija MAS
žiemos kursams
Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdybos ruošiami Ideologi
niai žiemos kursai įvyks š. m. gruo
džio 26 d. - sausio 1 d. Dainavoje.
Kviečiami moksleiviai, kurie lanko
gimnazijos 9 - 1 2 skyrius ir nori pra
leisti savaitę ateitininkiškoje dvasioje
kartu su kitais lietuviais katalikais.
Visa registracijos informacija jau
yra Moksleivių ateitininkų tinklalapyje: www.mesmas.org. Besido
mintys turėtų nedelsiant pasižiūrėti
ir perskaityti — registracija prasidėjo
lapkričio 1 d. •

Šalpos fondo
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, 4:00 vai narių susi
rinkimas, 6 vai. v. vakarienė — poky
lis.
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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MUSŲ VEIKLOS TIKSLAS
Jam atėmė gimtąjį kraštą, atskyrė jį viškieji ar vadinamieji politiniai ne centrai ir t.t. Reikia pasakyti, kad
nuo šeimos, persodino į dvasinę susipratimai atrodo kaip vaikų žai jaunimo stovyklų kūrėjai, šeštadie
aplinką, kuri jam yra visai svetima. dimas. Visi vaikai moka iškasti duo nio mokyklų steigėjai, pedagoginių
Niekas taip žmogus nekankina, Išvietintam žmogui pasaulis visai butes, bet jie tarp savęs susipyksta, institutų vadovai davė lietuviškam
kaip iš jo atėmimas veiklos, kurioje apsivertė. Jis turi veikti, ir veikia, kai vienas kitam tą kasimą sutruk veikimui šiame krašte tikslą. Jų dar
bas nėra tuščias. Visa kultūra
jis matė aukštuosius savo egzistenci nematydamas išeities. Jis veikia iš do.
Nė viename mūsų lietuviškos prasideda ir baigiasi žmogaus sielo
jos tikslus, savo gyvenimo prasmę ir namų atsivežtajam idealui, kai visas
idealą. Dar žmogui didesnė kančia, gyvenimas visiškai yra pasikeitęs. Jo veiklos nesutarime ar iškilusiame je. Mums, lietuviams, kaip lašui sve
kai jam leidžiama veikti, bet nelei pasąmonėje glūdi mintis, kad jis yra kivirče nebuvo piktų ginčų dėl aukš timame vandenyne, šiuo metu svar
džiama pasiekti veikimo tikslo. Pri benamis. Jis vis dar ruošiasi namo. tųjų veikimo tikslų, bet spaudoje bu biausia savąją kultūrą įvesti į mūsų
gimtyje nėra jokio pajudėjimo be Gal dėl to mūsų lietuviškajame vi vo pasisakyta dėl pačios veiklos. jaunimo sielą. O sielai reikia duoti
tikslo. Betikslis pajudėjimas, jeigu suomeniniame gyvenime atsiranda Vienas kitas skaudžiai turi išgyven tai, be ko ji negali gyventi. Ji ne
toks būtų, tai judėjimas prie nebū nesuprantamų kivirčų, piktos pa ti, kad anas, kažin iš kur atvykęs, ar laiminga be savo Kūrėjo pažinimo ir
ties. Tokios beprasmybės bei tokios giežos savo artimui. Mat, vieni ir kiti tik nebus pasikėsinęs paveržti tą Jo meilės. Ji yra pasimetusi, kai ma
tuštumos prigimtis kratosi ir nepa veikia, bet gerai nežino kuriam tiks veiklą. Vadinasi, abudu brėžė linijas, to, jog jos prigimtis išsigimusi, kai
kenčia. Visi šio regimojo pasaulio lui. Tada veiksmas pačiam veikėjui ir jos susikirto. Jeigu rūpėtų veikimo jos tėvai gyvenime tampa svetimi.
neprotingieji kūriniai juda prie savo tampa tikslu. Jeigu tą patį darbą ki tikslas, o ne pats veikiantysis, tai ši Auga nelaimingi žmonės ir bręsta
prigimties tikslo iš anksto jiems nu tas atliks ir dar geriau už jį, prasidės tų kivirčų nebūtų. Kas gi iš to veiki pasimetusi jaunoji karta, jei jų sielo
matyta kryptimi. Tik žmogus, būda šauksmas, kad padaryta skriauda. O mo, jeigu jame nėra idealo? Ar ne je, vietoje meilės, turės būti neapy
mas laisvas, svarsto, kas yra jam kam tą skriaudą padarė, niekas geriau duoti mūsų veikimui gyve kanta, jei jų lūpose tėvų kalba ne
nimišką prasmę? Kai žmogus sau gy turės garso, jei tėvynės vardas iš
gera ir kas bloga, ir laisvai renkasi nežino.
Šiame krašte mūsų visuomeni vena, jis gyvena sunykimui. Egoistas šauks tik kartų nusišypsojimą.
sau gyvenimo tikslą. Jeigu jam atimMūsų visuomeninis veikimas
tum tą idealą, jis taptų labai nelai nis gyvenimas yra mūsų visų veikla. ieško savęs, bet savęs neatranda.
mingas. Dar tragiškesnė būklė susi Bet toji veikla mus labai vargina, Šiame pasaulyje yra didžiausias turi orientuotis į jaunimo sielą, kuri
formuoja žmoguje, kai jam lieka tas nes neturi aiškaus tikslo. Jeigu tiktų pasitenkinimas, kai gali atrasti save tam veikimui gali duoti gyvenimišką
prasmę. Krikščioniškąja pasaulėžiū
pats veikimas, bet jau pasikeitęs gy palyginti — mes kiekvienas brėžia kitame.
venimo tikslas. Tada vyksta tas pats me liniją, o nematome taško, kur ji
Nelaimingos yra šeimos, kai ra remiantis, mūsų veikimo tikslas
judėjimas, bet jau ne į tą patį tikslą. turi baigtis. Tdda tos linijos dažnai tėvai savo vaikuose neatranda savęs. visuomeninėje aplinkoje turi siekti,
Toks betikslis, gal geriau — be aiš susitinka, ir mes pykstame, kad vie Kai kurie sugebėjo šitai atrasti. Jie kad auganti naujoji karta Dievo
kios prasmės, veikimas žmogaus sie nas kitam stabdome veiklą. Jeigu pradėjo rūpintis, kad ne tik jų vai vardą tartų su meile, pamaldžiai ir
būtų aiškus taškas, į kurį linija kai, bet ir šimtai kitų būtų auklėjami savo tėvų kalba. Mūsų veikimo tik
lą ir kūną nepaprastai vargina.
Šių svarstymų šviesoje galime taikoma, tai tos linijos nesusitiktų,o tėvų religinėje bei tautinėje dvasioje. slas turėtų būti kova už jaunosios
regėti žmogų, kurį labai smarkiai jei susitiktų, tai eitų ta pačia krypti Tokiam aukštam tikslui buvo įkur kartos sielą.
palietė žiaurioji gyvenimo tikrovė. mi. Iš šalies žiūrint, kai kurie lietu tos stovyklos, įsteigti lituanistiniai

KUN. VIKTORAS
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Lyg pasiaiškindamas jis dar pridūrė:
— Tose kamerose yra ypatinga padėtis, bū
tent: pirmojoje suimtieji per visą dieną turi neju
dėdami sėdėti, o antrojoje stovėti, nuo rytinio pa
tikrinimo iki vakaro.
Tada valdininkas mus nuvedė į mūsų kame
rą. Tai buvo ne kambarys, bet salė apie 70 kvadra
tinių metrų ploto. Vienoje kertėje gulėjo pundas
šiaudų, o kitoje stovėjo tuščias marmelado kibi
rėlis būtinam reikalui. Tai buvo visas įrengimas
būsto, kuriame buvo numatyta mudu palaikyti
tris mėnesius.
šeidamas valdininkas dar pasakė, kad jis lie
pęs kamerą dar išplauti, kad nebūtų tiek daug
parazitų, dėl to grindys dar esančios šlapios. To
liau jis liepė uždaryti langus ir nesikalbėti per sie
nose esančius plyšius su kitų kamerų gyventojais.
Užkabinęs duris, jis nuėjo, o mudu likome sto
vėti šlapioje, šaltoje kameroje. Mudu žiūrėjome
vienas į antrą ir kalbėjome patylom: argi toje ka
meroje turėsime gyventi plonai apsitaisę, be antk
lodės, visiškai be nieko? Mūsų kišenes raštinėje
iškratė ir viską atėmė, išskyrus nosinę ir veidro
dėlį. Dar laukėme, gal atneš antklodžių, nes pa
sakėm išeinančiam valdininkui, kad šalta ir no
rime užsikloti. Jis tik nusišypsojo ir nieko neat
sakė. Mes veikiai supratome, kad veltui laukiame,
nes kitose kamerose nematėme taip pat nė vienos
antklodės. Tat ir mums nebuvo ko laukti. Susigy
venome su mintimi, kad ir mudviem dabar reikės
nuodugniai susipažinti su Trečiojo Reicho kultū
ra, nacionalsocialistiniais auklėjimo ir perauklėji
mo (kaip jie patys tai vadino) metodais. Reikės
kęsti šaltį, badą, spardymus, mušimą, betikslį
kankinimą...
Norėjome nepasiduoti taip veikiai nusimini
mui ir tuoj ėmėme daryti pratimus, kaip geriau
gulti, kelti, apsiversti. Mat, negerai pargriuvus ar
apsivertus, spardydavo. Tai nors to norėjome iš
vengti. Nors mudviem tiesiog gėda atrodė tokius
„pratimus" daryti, bet neišvengiama būtinybė
vertė aplinkybėms prisitaikinti, nenorint ir taip
jau baisią būklę dar daugiau pabloginti.
Greta mūsų kameros buvo apgyvendinti in
ternuotieji lietuviai. Prie sienos ausį pridėję galė
jome girdėti juos kalbant. Pastebėjome sienoje,
kuri mus skyrė nuo mūsiškių, pralaužtą skylelę ir
vėl užkrautą plytomis. Kai name pasidarė visiškai
ramu, mes atkraustėme plytgalius ir tuoj galėjo
me su savo tautiečiais užmegzti kontaktą. Jie
mums tuoj suteikė būtiniausių informacijų, davė
patarimų kaip elgtis ir papasakojo ;vainų įdomių
dalykų. Kaimyninių tautiečių tarpe buvo keli ku
nigai ir vienas mano draugo geras pažystamas
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NACIŲ PRAGARE
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai
nacių koncentracijos stovyklose
1941_1945
lONAS CRIGOLAiTlS
Nr.4
Tas mus labai nudžiugino. Vėliau iš jų susilaukė
me paramos, gaudavome pasiskaityti laikraštį
kartais ir rūkalų. Nors rūkyti buvo griežtai už
drausta, mes atsidarydavome kameroje esančios
krosnies duris ir pūsdavome dūmus tiesiai į ka
miną. Mudu buvome visiškai griežtai izoliuoti.
Nieko neturėjome, net sklypelio popieriaus būti
niems reikalams.
ūsų tautiečiai mums pasiūlė antklodę, ta
čiau mes nedrįsome jos imti, nes jei pas
mus būtų pastebėję antklodę, galėjome mes ir
kartu jie nukentėti. Tuokart mes buvome visiškai
naujokai tokiame gyvenime, dėl to visko bijojome
ir nežinojome, kaip pakliuvus išsisukti.
Bešnekant su tautiečiais, sutemo ir reikėjo
gulti. Kaip galėjome, apsidengėme šiaudais, bet
šaltis ir alkis neleido užmigti. Be to, buvome dar
labai sukrėsti nuo turėtų pergyvenimų. Neilgai
pagulėjus, jau ir blakutės atėjo pas mus „svečiuo
tis". Jų buvo pilni sienų plyšiai. Blusų pradžioje
nebuvo labai daug, bet po kelių savaičių, kai oras
ėmė atšilti, jų priviso tiek daug, kad šiaudai
knibždėte knibždėjo ir ant grindų jos šokinėjo
būriais.
Vienas tautietis suskaičiavo, kiek jis per die
ną sunaikindavo blusų. Dienos medžioklės vidur
kis jam išėjo 1,800.
Kūnas pasidarė visiškai raudonas nuo įkandi
mo žymių. Dėl daugybės parazitų aš nei dieną, nei
naktį negalėjau miegoti. Tik kai būdavau visiškai
išvargęs, numigdavau keletą valandų. Aš be galo
pavydėjau savo draugui, kuris, nežiūrint parazitų
slogos, miegodavo ištisą naktį ir dar keletą
valandų dieną.
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RENGIAMĖS TRANSPORTUI
Kalėjime išbuvau kelias savaites. Vieną rytą
budįs valdininkas liepė susidėti daiktus.
Kalėjime gaudavom dubenėlį, lėkštę, puodu

ką, peilį, šaukštą, veidrodėlį, stiklinę, dantims še
petuką, antklodę ir užvalkalą. Visą šią mantą su
sikrovęs laukiau. Atėjęs kirpėjas nuskuto barzdą
ir apkirpo plaukus.
Nešant atiduoti kalėjimo daiktus paslydau ir
iš glėbio iškrito puodelis, stiklinė ir veidrodėlis.
Viskas sudužo. Valdininkas pradėjo rėkti. Aš jam
tariau:
— Aš už juos sumokėsiu, tik duokit man
ramybę!
Jis piktai sušuko:
— Tamsta manai, kad indų galima gauti pirk
ti? Jau taip mažai jų turime ir toks jautis dar
sukula.
amatęs krūvelę šukių, išsigandau. Man pasi
darė nejauku, nes įvykį vertinau, kaip blogą
ženklą. Mane nuvedė į kitą patalpą, kur jau buvo
padėti mano civiliai rūbai. Čia liepė persirengti,
bet pinigų ir daiktų, kuriuos buvau gavęs iš na
miškių, negrąžino. Man paaiškino, jog tie daiktai
būsią man atsiųsti. Tada paklausiau kalėjimo val
dininką:
^
— Kur man jie bus atsiųsti?
Jis atsakė:
— Ten, kur Tamsta būsi nuvežtas.
— Kur aš būsiu nuvežtas.
— Nežinau! — atsakė jis.
Persirengus buvau nuvestas į karcerį, nes pa
leidžiamųjų kamera buvo jau perpildyta. Ten ra
dau vieną inteligentą lenką, kuris sakėsi vykstąs
į Berlyną, į liaudies teismą. Jis buvo kaltinamas
platinęs nelegalią literatūrą. Man jis papasakojo,
jog už nelegalios literatūros platinimą Poznanėje
buvo suimti keli šimtai lenkų ir visi turi už tai
atsakyti prieš vokiečių liaudies teismą. Jo nuo
mone, keli būsią nuteisti mirti, o kitiems gresiąs
tik kalėjimas, o tai nesą jau taip baisu. Jis vyko į
teismą gerai nusiteikęs, sakydamas: „Jei nenukirs
galvos, vis tiek išvysime laisvę".
I karcerį mums atnešė pietus ir įpylė po dvi
gubą porciją sriubos, nes, valdininko aiškinimu,
tą dieną daugiau maisto mes nebegausime. Po
pietų užsirūkėme po papirosą. Jų turėjau paslėpęs
savo drabužiuose. Bendro likimo draugo gera nuo
taika ir mane paveikė teigiamai, nors buvau labai
susirūpinęs savo likimu, kadangi nežinojau, kur
mane veš.
Prieš vakarą mus išrikiavo kalėjimo korido
riuje, suskaičiavo ir išvedė į gatvę, kur jau stovėjo
nemažas būrys civiliai apsirengusių suimtųjų.
Mes prisijungėme prie jų būrio, ir visas trans
portas, apie du šimtus, pasileidome viešosios poli
cijos lydimi į stotį.
Bus daugiau.

P

6

DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 11 d., šeštadienis

ijai
Atkelta iš 1 psl.
kartus daugiau vaikų gyvybių nei li
kusioje Nairobio dalyje.
Europiečiai patys savo kailiu
anksčiau patyrė, ką reiškia geriamojo
vandens užterštumas. Dėl to kildavo
masinės epidemijos viduramžiais,
ankstyvaisiais britų "imperatorienės
Viktorijos valdymo metais Londone
dėl choleros ir vidurių šiltinės mirė
tiek pat vaikų, kaip Afrikoje šiandien.
Tik sukūrus normalius sanitarinius
nuotekų tinklus situacija pagerėjo.
Skurdesnėse šalyse ši problema
egzistuoja dėl dviejų- priežasčių. Visų
pirma joms paramą teikiančios Vaka
rų valstybės nesuinteresuotos, mokyti
sanitarinių pagrindų. Antra, pačių
šių vargingesnių šalių vyriausybės
prioritetą skiria kariniams, o ne in
frastruktūros reikalams.
Štai Etiopijos karinis biudžetas
dešimt kartų didesnis už vandens ir
sanitarijos biudžetą. Pakistanas išlei
džia net 47 kartus daugiau pinigų
naujiems ginklams įsigyti nei kanali
zacijoms įrengti ar apsirūpinti švariu
geriamuoju vandeniu.
Tokiose valstybėse vandenį tie
kiančios viešos ar privačios įmonės ir
toliau skurdina varganai gyvenan
čius visuomenės sluoksnius. Ganoje
už vandenį iš vandens bokšto žmonės

moka trigubai daugiau nei gaunan
tieji vandenį vamzdžiais į savo na
mus, Kiberos lūšnyno gyventojai net penkis kartus.
Daugumoje pasaulio lūšnynų
skurstantys žmonės priversti mokėti
keletą kartų daugiau už vandenį nei
New York ar Londono gyventojai. Čia
galioja išsigimusi taisyklė: kuo dides
nis vargšas esi, tuo mažiau vandens
gauni ir daugiau už jį moki.
Kad tokia situacija pasikeistų,
reikia nuoseklių pastangų ir specifi
nių strategijų. Vien tik ekonominis
vystymasis nepadės. Palyginti tinka
Indija, kurios ekonomika auga itin
greitai, tačiau gyventojai aprūpinami
vandeniu kur kas prasčiau nei eko
nomiškai silpnesniame Bangladeše.
Didžiausiuose Indijos miestuose
vandens tiekimo sistemos griūva, ir
upės tampa nuotekų subėgimo vieta.
Todėl nuo 1990-ųjų indų vaikų mir
tingumas sumažėjo tik 22 proc, tuo
tarpu Bangladeše - 40 proc.
• Jungtinės Tautos tikina, kad pa
dėtį galima taisyti naudojantis pui
kiais Tailando, Vietnamo ar Pietų Af
rikos Respublikos pavyzdžiais. Rei
kia mokyti vyriausybes ir didinti pa
ramą iš užsienio iki 4 mlrd dolerių
per metus. Tai mažiau nei Europa iš
leidžia mineraliniam vandeniui.

Apie žurnalisto atsakomybę
tam tikras, dažnai nerašytas etikos ir
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pašnekesiai, paviršutiniškumas, o tai atsakomybės ribas. Pavyzdžiui, žiny
sudaro geras sąlygas bet kokiam poli ba nusiperka eterio laiką - kas mėne
tikui ar veikėjui išplatinti visuome sį transliuoti pusvalandžio trukmės
nėje savo abejotinas idėjas. Dažniau laidą jai rūpimomis temomis. Ar tai
siai jos suranda gerą dirvą menkai iš- reiškia, kad savo pareigūnų pasisaky
prususio, tik savimi besigėrinčio, pa muose ji gali skleisti bet kokią infor
viršutiniško ir aiškiai angažuoto lai maciją, priešinti, dergti oponentus?
dos vedėjo programoje. Betgi VIP va Žinoma, ne. Net riebūs tūkstančiai
dovas, samdantis tokius žurnalistus, žiniasklaidos priemonei neturi atsto
turėtų nieko nelaukdamas reaguoti į ti jos gero įvaizdžio.
Bet kaip sustabdyti šį prasto
aiškius nukrypimus nuo žurnalis
tinės etikos. Dažniausiai taip nėra. skonio žiniasklaidoje antplūdį? Kaip
Mes matome ir klausomės ištiso to uždėti apynasrį tai mūsų žiniaskkių laidų serialo visus metus, visą se laidai, kuri pirmenybę teikia moka
zoną, ir pabiros auditorijos pastabos miems pinigams, pataikauja „šešėli
niams" visuomenės įnoriams? Kaip
nieko nejaudina...
Dar bjauriau, kai plika akimi ma padidinti jos atsakomybę?
Atsakymo neturiu ir aš.
tosi, kad žurnalistas „pučia į vieną
Pabaigai (teatleidžia man auto
dūdą". Tai regime *net TV eterio
rius)
pasinaudosiu Vytauto V Lands
„asų" programose. Kažkas jam pas
kambino prieš laidą, paprašė: „Būki bergio mintimis viename „Bernardi
geras, nespausk manęs dėl to ir dėl nų" straipsnyje:
to, duok daugiau laiko, o va oponen
„Tibete yra tokia graži tradicija
tui daug dėmesio neskirk..." Atski — ten tikima, jeigu šviesią mintį
rais atvejais (net kovos su korupcija skleidžia vienas Šviesos Žmogus, tai
mohikanas R.Juozapavičius sunkiai ji ir tėra vieno žmogaus mintis. Bet
bepasakytų - kokiais) akivaizdus tie jei tuo pat metu tą pačią šviesos min
sioginis žurnalisto suinteresuotumas tį skleidžia du Šviesos Žmonės, tai jos
paryškinti vieną ar kitą aspektą. Tai stiprumas atitinka dvidešimties žmo
perša prielaidą, kad tokie žurnalistai nių minčių stiprumą... Jei trys Žmo
galbūt gauna paramą iš suintere nės - tai jų mintys tolygios trijų šim
suotų asmenų...
tų žmonių minčiai, jei keturi - ketu
Visi esame girdėję apie užsako rių tūkstančių, jei penki - penkiasde
mąją žurnalistiką. Bet ir tos atvirai šimties tūkstančių ir t.t."
užsakomosios publikacijos spaudoje
Dauginkime tą žiniasklaidos
ar radijo bei TV laidose turi turėti šviesą. Visi drauge.
v

* Trečią pergalę — po dviejų
nesėkmių iš eilės — penktose
NBA čempionato reguliariojo se
zono rungtynėse iškovojo bei Rytų
konferencijos Centriniame pogrupyje
pirmaujančią Šarūno Jasikevičiaus
Indiana „Pacers" komandą pasivijo
Cleveland „Cavaliers" su Žydrūnu IIgausku. Ketvirtadienį namuose „Ca
valiers" krepšininkai 113:94 nugalėjo
ketvirtąją vietą pogrupyje užimančią
Chicago „Bulis" komandą, kurioje
nebuvo registruotas Martynas An
driuškevičius. Ž. Ilgauskas nugalėto
jams pelnė 8 taškus, po krepšiais at
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Profsąjungos reikalauja
europietiškų atlyginimų

Profsąjungos savo reikalavimus išreiškė protestuodamos.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, lapkričio 10 d. (ELTA) tyvą pailginti darbo savaitę nuo 48 iki
— Trys nacionaliniai profsąjungų 60 valandų.
„Atlyginimai, stipendijos, pensi
centrai — Lietuvos profesinių sąjun
gų konfederacija, Lietuvos darbo fe jos yra mažiausios visoje Europos Są
deracija bei Lietuvos profesinė sąjun jungoje, todėl visus kviečiame kilti į
ga „Solidarumas" Vilniuje penktadie kovą. Esame Europos Sąjungoje, no
nį surengė protesto akciją, kurios pa rime europietiškų atlyginimų", — sa
grindinis šūkis: „Lietuvos darbuoto kė Lietuvos profesinių sąjungų kon
federacijos pirmininkas Artūras Čer
jui — europinį atlyginimą!".
Protesto akcija prasidėjo prie niauskas.
Mitingo metu Vyriausybei ir
Lietuvos pramonininkų konfederaci
darbdavių
organizacijoms įteikti rei
jos būstinės ir tęsėsi prie Vyriausybės
kalavimai. Vienas iš reikalavimų —
rūmų.
Maždaug keturi šimtai iš įvairių Vyriausybė turi atsisakyti ketinimų
Lietuvos rajonų atvykusių protesto pailginti darbo savaitės trukmę.
Nuo sausio mėnesio reikalauja
akcijos dalyvių skandavo kaltinimus
valdžiai dėl per mažų atlyginimų, ne ma iki 700 litų didinti minimalią mė
atitinkančių ekonominių šalies gali nesio algą, o nuo 2008 metų pradžios
mybių, bei pasisakė prieš Lietuvos neapmokestinamųjų pajamų dydį pri
pramonininkų konfederacijos inicia lyginti minimaliai mėnesinei algai.

Ginti mylimo politiko — su lazda
Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) —
Po Seimo rūmus ketvirtadienį blaš
kėsi įniršę parlamentaro Petro Gra
žulio gerbėjai. Kauniečiai atvyko į
sostinę pamokyti Seimo etikos sargų,
kurie tiria parlamentaro veiklą.
Šešiolika agresyviai nusiteikusių
veikėjų popietę įsiveržė į Seimo Eti
kos ir procedūrų komisiją.
Šiems smarkuoliams vadovavo R
Gražulio visuomeninis padėjėjas Vy
tautas Andriejauskas, kuris turi nuo
latinį leidimą lankytis parlamente,
rašo dienraštis „Lietuvos rytas".
Kauniečiai reikalavo susitikimo
su R Gražulio elgesį kritikavusiu ko
misijos nariu Algirdu Monkevičiumi.
Sis parlamentaras tuo metu dalyvavo
Seimo posėdyje, tad nekviesti svečiai
pyktį išliejo ant komisijos patarėjos
Birutės Pūtienės.
„Išvadinę A. Monkevičių apsi
šaukėliu, jie nuplėšė nuo kabineto
durų lentelę su jo pavarde. Tie žmo
nės buvo atsinešę metalinę lazdą ir ja
mosuodami grasino mylimą parla
mentarą ginti visais būdais", — pa
sakojo B. Pūtienė.
Įsibrovėliai pareikalavo, kad dėl

kovojo 9 kamuolius, atliko rezulta
tyvų perdavimą, blokavo varžovo me
timą, kartą suklydo bei surinko 3
A. Petruševičiui —
pražangas.
* Ketvirtadieni prasidėjo ket Atkelta iš 1 psl.
virtasis Senajame žemyne pagal nuosprendžiu esanti patenkinta.
„Džiaugiuosi, kad skirtos realios
pajėgumą „Ušukio t a u r ė s " vyrų
krepšinio turnyras, kuriame keturio bausmės, tačiau jei tai būtų buvęs ki
se grupėse rungtyniauja šešiolika ko tas pilietis, ne A. Petruševičius, baus
mandų. Pergalingai keturių koman mės būtų buvusios didesnės", — sakė
dų C grupės turnyrą pradėjo Rolando K. Sudžienė.
Ji taip pat sakė, kad nelegali ginJaručio ir Arno Kazlausko Čerkasų
„Cerkaski Mavpy" (Ukraina) koman Į klų prekyba Lietuvoje paplito dar
da, namuose 87:75 nugalėjusi Algirdo į 1990—1991 metais ir vyko bene de
šimtmete
Brazio treniruojamą Tartu ,,Rock".

R Gražulio elgesio pradėtas tyrimas
būtų nutrauktas. Priešingu atveju
buvo grasinama pasitelkti didesnes
politiko gerbėjų pajėgas ir apginti
„šventą žmogų".
R Gražulis dėmesio centre at
sidūrė paaiškėjus, kad jo vairuojamas
visureigis BMW X5 yra registruotas
Latvijoje. Šį automobilį prieš kelias
savaites bandė nugvelbti vagys. Par
lamentaras pripažino, kad 200,000
litų kainuojantį visureigį jis išper
kamosios nuomos būdu įsigijo iš vie
nos Latvijos bendrovės.
Manoma, kad rinkdamasis kai
myninės šalies įmonę R Gražulis sie
kė pasinaudoti Latvijoje taikomomis
įstatymų lengvatomis, kurios leidžia
išvengti pridėtinės vertės mokesčio.
Pirkdamas automobilį Latvijoje par
lamentaras sutaupė 30,000 litų.
A Monkevičius dėl incidento Eti
kos komisijoje vakar kreipėsi į parla
mento vadovą ir valdybą. Politiką
stebina, kad pašaliniai asmenys Sei
me gali bet kur patekti ir kelti pavo
jų darbuotojams. Pasirodo, R Gražu
lio gerbėjai jau ne pirmą kartą baugi
na A. Monkevičių.

4 metai kalėjimo
Trys nuteisti kauniečiai Valsty
bės saugumo departamento pareigū
nų buvo sulaikyti metų pradžioje, kai
per kratas jų namuose buvo rasti di
deli kiekiai nelegaliai laikytų šauna
mųjų ginklų, šovinių ir sprogmenų.
Bylos nagrinėjimo metu kaltina
mieji savo kaltės neneigė. Už netei
sėtą disponavimą šaunamaisiais gin
klais Baudžiamajame kodekse numa
tyta nuo 4 ik 8 metų nelaisvės.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

JAV

JUNGTINĖS TAUTOS
Norvegija šeštą kartą iš eilės už
sitikrino pirmąją vietą Jungtinių
EUROPA
Tautų (JT) skelbiamame sąraše kaip
geriausia vieta gyventi, pranešė JT
Plėtros programos (UNDP) adminis
LONDONAS
Didžiosios Britanijos kontržval tratorius Kernai Dervis spaudos kon
gybos tarnybai MI-5 vadovaujanti ferencijoje Osle. Lietuva šiame są
Eliza Manningham-Buller įspėjo, kad raše įrašyta 41-ąja. Sis pranešimas —
šalies žvalgybos tarnybos turi infor šešioliktas iš eilės, kurį skelbia ši JT
macijos apie mažiausiai 30 šalyje organizacija. Pagal šį sąrašą, viena
rengtų didelių teroro išpuolių ir kad vieta aukščiau Lietuvos įsitaisė Es
ateityje gali kilti cheminio ar net tija (40-oji), o Latvija kiek žemiau —
branduolinio ginklo panaudojimo 45-oji. Po pirmaujančios Norvegijos
grėsmė. „Mes turime informacijos eina Islandija, Australija, Airija ir
apie daug sąmokslų žudyti žmones ir Švedija. Kanada užėmė šeštą vietą,
padaryti žalą mūsų ekonomikai. Ką Japonija — septintą, JAV — aštuntą.
turiu omenyje sakydama daug? Pen
kis? Dešimt? Ne, yra žinoma apie be
ALEXANDRIA
veik trisdešimtį", — ketvirtadienį
Respublikonų senatorius iš VirLondone sakytos E. Manningham- ginia valstijos George Allen pripažino
Buller kalbos ištraukas citavo šalies pralaimėjęs rinkimus demokratui Ja
žiniasklaida.
mes Webb, tad Demokratų partija
pirmą kartą po 12 metų pertraukos
turės daugumą abejuose JAV Kon
BBC nuotr.
Kasdienybė Beit Hanune.
ŽENEVA
Kinijos atstovė Margaret Chan, greso rūmuose. G. Allen pareiškimu
Beit Hanunas, lapkričio 9 d. dėjo šūviai į orą. Žmonių upė vingia
(,,Reuters"/BNS) — Gazoje ketvirta vo Beit Hanuno gatvėmis, pro tą vie kaip ir tikėtasi, išrinkta Pasaulinės baigėsi dvi dienas po antradienio rin
dienį tūkstančiai palestiniečių atėjo tą, kur trečiadienį krito artilerijos sveikatos organizacijos (PSO), kurios kimų trukusi nežinia dėl to, kas kon
tikslas padėti pasiekti kuo aukštesnį troliuos Senatą. Dabar paaiškėjo, kad
palydėti į paskutinę kelionę 18 žu sviediniai.
Žuvusiųjų, tarp kurių buvo sep visų žmonių sveikatos lygį, generali demokratai turės 51, respublikonai
vusių civilių, kritusių nuo Izraelio ar
tilerijos šaudymo. Laidotuves lydėjo tyni vaikai ir keturios moterys, kūnai ne direktore. Toks sprendimas dviejų — 49 vietas.
buvo apdengti geltona vėliava — pa trečdalių balsų dauguma buvo priim
šūviai ir keršto Šukiai.
Izraelio ministras pirmininkas lestiniečių prezidento Mahmoud Ab- tas neeilinėje PSO aukščiausiosios
RUSIJA
institucijos — Pasaulinės sveikatos
Ehud Olmert, jog dėl šių mirčių kalta bas judėjimo „Fatah" simboliu.
Po laidotuvių „Fatah" atstovas asamblėjos sesijoje. M. Chan bus pir
techninė Izraelio artileristų klaida.
MASKVA
„Tai buvo techninė Izraelio arti per garsiakalbį paskelbė miniai, jog moji Kinijos, kurioje gyvena daugiau
sia žmonių pasaulyje, atstovė, vado
Iranas ketina peržiūrėti savo
lerijos klaida. Aš patikrinau ir pa Izraeliui bus atkeršyta.
vausianti
Jungtinių
Tautų
agentūrai.
santykius su Tarptautine atominės
„Žudikai Izraelyje, jūs niekada
tvirtinu tai, — sakė H. Olmert. — Tai
Mozambiko
sveikatos
ministras
Ivo
energetikos agentūra (TATENA), jei
neįstengsite nugalėti net vieno pales
ne politika".
Gazoje laidotuvių procesiją lydėjo tiniečių vaiko", — kalbėjo Abdul Ha- Garrido, einantis PSO pirmininko gu Jungtinių Tautų (JT) Saugumo
pareigas, sakė, kad 59 metų M. Chan Taryba priims rezoliucijos dėl Irano
kovotojai, kai kurie su kaukėmis, ai- kim Awad.
užims postą kitų metų sausio mėnesį. branduolinės programos projektą,
kurį pateikė Europos trejetas. Tai
Maskvoje pareiškė Irano Aukščiau
* #
STRASBOURG
Europos Žmogaus Teisių Teis siosios nacionalinio saugumo tarybos
vadinama neokonservatyvia. Iš tik
Atkelta iš 1 psl.
sekretorius Ali Larijani.
Bet po respublikonams košmariš rųjų, žmonės su 'neokonine' biografi mas ketvirtadienį pripažino, kad Ru
kų lapkričio 7-osios rinkimų, Irake ja ryškiai figūravo antraeiliuose ir sijos valdžia kalta dviejose bylose dėl
nesiliaujant kraujo liejimui ir chao trečiaeiliuose postuose — gynybos, trijų žmonių mirties ir dingimo Čečė
Kazachstano prezidentas Nursui, buvo nušalintas Irako politiką valstybės ir taip toliau, bet aukščiausi nijoje, ir įpareigojo Maskvą išmokėti
vykdęs gynybos sekretorius Donald postai atiteko žmonėms, palaikan kompensaciją jų šeimoms. Dar vienas sultanas Nazarbajevas penktadienį
tiems asmeniškesnius santykius su teismo sprendimas prieš Rusiją buvo paragino vengti aklai kopijuoti Vaka
Rumsfeld.
rų schemas demokratijos klausimais
Kai kurie „neokonų" šalininkai, G. W. Bush", — sakė D. Frum, kurio priimtas paaštrėjus diskusijai dėl
laikymosi ir Maskvos ir pareiškė, kad jam nereikia užjūrio
ypač tie, kurie mano, kad jų Irako vi komentarus paskelbė „The Daily Te- žmogaus teisių
v
patarimų. Kazachstanas siekia pir
zija buvo gera, tik ją prastai vykdė G. legraph".
veiksmų Čečėnijoje po to, kai spalį
mininkauti Europos Saugumo ir
W. Bush administracija, mano, kad D.
Konservatyvių pažiūrų Joshua buvo nužudyta žurnalistė Ana PolitBendradarbiavimo Organizacijoje
Rumsfeld pasitraukimas buvo būti Muravchik iš ,,American Enterprise kovskaja, kuri griežtai kritikavo karą
nas.
Institute" sutiko, kad „neokonų" Čečėnijoje ir Rusijos prezidentą Vla 2009 metais, bet tokiam ekscentriško
dimirą Putiną. Žmogaus Teisių Teis ir autokratiško prezidento norui ne
„Buvo padaryta didžiulių klaidų, vaidmuo buvo pervertintas.
pritaria Didžioji Britanija ir JAV.
mo sprendimas yra galutinis.
ir aš noriu apie tai pasakyti labai aiš
„Iš tikrųjų, žinoma, mes ne
kiai: jas padarė ne neokonservatoriai, turime jokios galios, kurią mums pri
kurie beveik neturėjo balso dėl to, kas skiria dabartinė legenda. Daugum
vyko, ir, žinoma, beveik jokio balso mūsų nesikelia auštant, kad prisista
h8Q0-77S-SEND
dėl to, kas vyko po režimo Baghdade tytų į darbą įtakinguose vyriausybėj
www^tfanticexpresscorp.corn
žlugimo", — interviu žurnalui „Vani- postuose", — sakė jis žurnalo „F<
ty Fair" sakė garsus „neokonas" Ri- reign Policy" straipsnyje.
chard Perle.
„Tačiau tiesa, kad mūsų idėj<
Ocea> Wmfimn
Kitas Įžymus „neokonas" Ken paveikė prezidento George W. Bus
Adelman 2002 metų vasarį tikino ad politiką, kaip ir prezidento Rona
Krovimu gabenimas
ministraciją, kad „Irako išvadavi Reagan politiką. Tai malonu. Mū<
f laivu i visas oasauiio šalis.
mas" bus „vieni juokai", bet šiandien intelektualinis indėlis padėjo įveik
išsižada bet kokios atsakomybės už komunizmą praėjusiame amžiuje
Krov-niu gabenimas
tai, kaip viskas pasisuko.
duos Dievas, padės įveikti džihadi
lėktuvu i visas pasaito šalis.
„Tiesiog maniau, kad tai, ką lai mą šiame", — pažymėjo jis.
kiau kompetentingiausią nacionali
Acito
Net gerai žinomi šalininkai pr
Air Fretgm
nio saugumo komanda po prezidento deda kratytis „neokonų" etikete
^Automobiliu oirkimas be
Harry Truman, tikrai bus kompeten Taip padarė, pavyzdžiui, Francis F
lsiu-fimae: • v-sas oasau'lo *a:is
tinga. Pasirodė, kad jie yra tarp la kuyama savo neseniai išleistoje kr
biausiai nekompetentingų komandų goję „America at the Crossroads: E
Krovimu pervežimas
po Antrojo pasaulinio karo", — tame mocracy, Power and the Neocons<
viscje Amęr.koje,
pačiame „Vanity Fair" straipsnyje vative Legacy".
skundėsi jis.
Jis rašo padaręs išvadą, kad T
Smalt Packaaes
Truckihg
Buvęs G. W. Bush kalbų rengėjas okonservatyvizmas virto tuo, ko
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
David Frum, kuris pagarsėjo sukūręs nebegali remti.
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje
terminą „blogio ašis" Šiaurės Korė
„Neokonservatyvizmas dabar |
Estijoj Bartarusiioie bet Ukrainoje.
jai, Iranui ir Irakui apibūdinti prieš sidarė negrįžtamai tapatinamas
karą pasakytoje prezidento kalboje, George W. Bush administracijos p<
menkino „neokonų" svarbą vyriausy tika per jo pirmąją kadenciją ir 1
8801 78th Ave Bridgeview, !L 60455 Te L 1 708-599-9680
bėje.
kokios pastangos atsiimti tą vai
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1 800-775-7363
„Ši administracija dažnai buvo šiuo metu bus bergždžios".

Gazoje tvyro ašaros ir neapykanta

Neokonus" ištiko krizė
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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.CHlUilfui3f <JgiyMMlMfi>lllM'iflHtl OOm

GEDAS M . GRINIŲ M D

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

(262) 948-6990
C h i r o p r a k t i k a ir
m a n u a l i n ė terapija
Telefonas (708)239-0909

Health _ Manualinė terapija
^en^*r •
•
•
•

Chiropraktika
Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
Kraujo tyrimai
Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R.

Kerelytė

Chiropraktikos gydytoja

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba
Dr. VILIUS M1KAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Š e i m o s d a k t a r a i ir c h i r u r g a i
10811 W. 143 r d St Oriand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Eimhurst, IL 60126
630-941-2609

Sandra Rasa Valaitis, MD
šlapimo pūslės inkontinencija,
gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas
gydymas bei chirurgija
Priklauso University of Chicago,
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital

Tel. 7 7 3 - 8 3 4 - 8 6 2 2
Valandos pagaJ susitarimą

Stuburo ir skausmo ligos

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

Dr. Vida I.Puodžiūnienė

S

Healthy Connectlon
Chiropractfc & Rehab CMc

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

1 6 5 4 7 W . 159 Street
Lockport, IL 6 0 4 4 1
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerkles
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 J. NEMICKAS, M.D,
KAFCHOLOC^-ŠIRDIES

UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471 3300
GAILE SABALIAUSKAS, MD.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W 127th St Ste 200
Lemont IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Eimhurst ligoninėms

Ginekologija

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TEJRRI DALLAS PRUNSKIS, M D
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai

Elgln: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Ele Grove: 847-718-1212
www.llllnolspaln.com

Akių ligų specialistai
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.,
Chicago Ridge
Tel. (70*) 636-6622
Holy Cross Hospital, #41OS

Tel. (773) 884-7960
D r . ELICIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 WaJter St, Lemont, IL 60439
1051 EssingtonRd. #200
joltet, IL 60435
Tel.

815-723-1854

ARAS ŽLIOBA, M . D .

AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

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

SURENDER LAU M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 VV. Archer Ave. St. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

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

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

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

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

ANGLIES MONOKSIDO
DETEKTORIAI JŪSŲ NAMUOSE
Nors sakoma „mano namai mano tvirtovė", bet namuose įvyks
tančių nelaimingų atsitikimų, nelai
mių ir netgi mirčių skaičiai yra
pritrenkiantys: dešimtys tūkstančių
amerikiečių susižeidžia, netinkamai
naudodami įvairius įrankius bei prie
taisus, neatsargiai dirbdami sode ar
virtuvėje, taip pat nukenčia dėl įvai
rių apsinuodijimų.
Apsinuodijimai anglies monoksidu/dvideginiu (carbon monoxide; CO)
- gana dažnas reiškinys. Priešingai
nei manoma, šie apsinuodijimai toli
gražu ne visuomet yra vien namų šei
mininkų aplaidumo rezultatas. Ang
lies monoksido pavojingumą lemia
šių dujų cheminės savybės: tai be
kvapė, beskonė ir bespalvė medžiaga,
kurios pastebėti praktiškai neįma
noma. Anglies monoksido šaltiniai
namuose gali būti tiek netvarkingi
patalpų šildymo įrengimai, dujinė
viryklė ar svetainėje kūrenamas ži
dinys, tiek - po langais gatvėje va
žinėjantys ar šalia gyvenamųjų pa
talpų esančiuose garažuose paliekami
automobiliai (tiksliau, jų išmeta
mosios dujos), ar tabako dūmai.
Anglies monoksidas (CO) yra la
bai pavojingas žmogaus sveikatai.
Netgi nedideli jo kiekiai ore gali
sukelti nuovargį, silpnumą, o širdies
ligomis sergantiems žmonės - krūti
nės skausmus. Didesnė jo koncentra
cija siejama su prastu regėjimu bei
judesių koordinacija, galvos svaigimu
ir skausmais, pykinimu. Gali išsivys
tyti simptomai, primenantys gripą
(influenza), kurie išnyksta, išėjus iš
namų. Labai didelė CO koncentracija
gali sukelti mirtiną pavojų. Viduti
niai C0 kiekiai gyvenamose patalpo
se svyruoja nuo 0.5 iki 5 ppm (parts
per million). Standartų, kokią kon
centraciją laikyti normalia patalpų
viduje, nėra, tačiau lauko sąlygomis
rekomenduotina riba yra ne daugiau
9 ppm per 8 valandų laikotarpį, arba
ne daugiau 35 ppm per vieną va
landą.
Svarbu turėti omenyje, kad CO
gali vienodai pakenkti sveikatai,
veikdamas didele koncentracija per
trumpą laiką, ar maža koncentracija
per ilgesnį laiką. JAV Produktų
vartojimo apsaugos komisija (Consumer Product Safety Commission,
arba CPSC) rekomenduoja standar
tus atitinkančius anglies monoksido
detektorius įrengti kiekvienuose na
muose - bent po vieną (CPSC Release
# 01-069). Pabrėžiama, jog CO
apsinuodijimo auka gali tapti kiek
vienas iš mūsų, o kūdikiai, vaikai, pa
gyvenę žmonės bei ligoniai, sergantys
širdies ar plaučių ligomis, priskiriami
ypatingai rizikos grupei.

Rekomenduojama detektorius
rengti arčiau miegamųjų kambarių,
ne žemiau, nei 5 pėdos nuo žemės
(lengvesnės už orą dujos, kaip CO,
nuolat kyla aukštyn). Jei namas kelių
aukštų, turėkite bent po vieną
detektorių kiekviename aukšte. Kai
kurie, nors toli gražu ne visi, dūmų
detektoriai yra pagaminti taip, jog
gali reaguoti ir į anglies monoksido
koncentraciją (skleidžia vienokį sig
nalą, esant gaisro pavojui ir kitokį padidėjus CO koncentracijai), todėl
atidžiai perskaitykite savo naudoja
mų prietaisų instrukcijas.
Anglies monoksido detektoriai
reaguoja į šios medžiagos kiekio ore
pakitimus per tam tikrą laiką. Jie
pradeda veikti kuomet CO lygis ore
pasiekia ribą, kai vidutinis suaugęs
žmogus turėtų pajusti CO pertek
liaus simptomus. Standartai numato,
kad detektoriai signalizuotų prieš CO
kiekiui ore pasiekiant 100 ppm per 90
minučių, 200 ppm ribą per 35 mi
nutes arba 400 ppm ribą per 15 mi
nučių (pagal Underwriters Labora-.
tory Standard #2034). Geriausia įsi
gyti detektorius, kuriuos būtų galima
įjungti į elektros tinklą, tokiu būdu
užtikrinant pastovų energijos tie
kimą - tačiau atsargai turėkite ir ba
teriją, jei elektros kurį laiką nebūtų
(patirtis rodo, kad būtent pradingus
elektrai dažnai griebiamasi naudoti
dujinius šviestuvus, virykles ir kitus
prietaisus, kurie gali padidinti CO
kiekį ore). Jei naudositės tik bateri
jomis, pasirūpinkite reguliariai jas
keisti - bent kartą per pusę metų.
Keletas papildomų saugumo prie
monių, norint išvengti apsinuodi
jimo anglies monoksidu pavojaus:
• Nenaudokite namuose, garaže
ar rūsyje jokių anglimi ar benzinu
kūrenamų prietaisų (žibalinių vi
ryklių, krosnelių mėsai kepti ir pan.).
• Nepalikite garaže užvestų auto
mobilių, jei garažas yra šalia gyve
namų patalpų. Net jei paliksite ga
ražo duris atidarytas, į vidų nepateks
pakankamai oro, kad nesusidarytų
per didelė CO koncentracija.
• Nedeginkite jokių daiktų ne
vėdinamose (be ventiliacijos) krosny
se, esančiose patalpų viduje, ir ne
naudokite dujinės viryklės papildo
mam patalpų apšildymui.
• Periodiškai tikrinkite (jei įma
noma, pasitelkdami specialistų pa
galbą) namų šildymo įrangą, kami
nus, virtuvės įrengimus, kad jie
visuomet būtų techniškai tvarkingi.
Pasirūpinkite tinkama garažo ir
gyvenamųjų patalpų izoliacija.
Pagal amerikiečių žiniasklaidą
parengė Vaida Maleckaitė

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS

PAGUODOS TELEFONAS
1 866 438 7400
Konfidencialumas
garantuojamas

Skambinkite nemokamai
kiekvieną ketvirtadienį,
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku)
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Žemės dugnas - Mirties jūra
Pietinėje Mirties jūros pakrantė
je yra nuostabi gamtos oazė Ein Gė
dis. Tačiau ir jos žmonės su baime
lenkiasi. Mat čia auga medis, kokio
nėra visame pasaulyje. Tai vaismedis,
vedąs sodomos obuolius. Šie vaisiai nepaprastai nuodingi. Ir nebūtina to
kį obuolį suvalgyti: jei bent kiek jo
sulčių patenka žmogui į akis, - jis
apanka!
Štai ir netikėk Biblija, rašančia
apie Dievo pasiuntinius, nubaudu
sius žmones aklumu!
Tačiau krikščionims ši pakrantės
vieta svarbi. Būtent čia yra gimęs ir
savo vaikystę praleidęs šv. J o n a s
Krikštytojas. O kai kurie tyrinėtojai
Kodėl š a u k i a m e :
įsitikinę, kad čia nuo 12 iki 30 metų
„O, S o d o m a H o m o r a ! "
gyvenęs Jėzus Kristus. Į Mirties jūrą
Pagal Senąjį įstatymą, pietinėje įteka ir garsioji Jordano upė, kurios
Sodomos j ū r o s pakrantėje buvęs žiotyse Jonas Krikštytojas krikštijo
senas, nuostabioje gamtos aplinkoje Kristų.
Tačiau, kaip sako ekskursijų va
įsikūręs, tačiau vėliau pasaulio istori
joje liūdnai pagarsėjęs Sodomos mies dovai, krikščionių maldininkai ven
t a s - pati nuodėmingiausia vieta gia Mirties jūros: ne tik joje nenori
Žemėje. Netoliese buvęs ir tokią pat braidyti ar panardinti kūną, bet net
„šlovę" turintis Homoros miestas. lenkiasi jos iš tolo, kaip Dievo rūsty
Šių miestų gyventojai buvę tokie iš bės padarinio.
tvirkę, paskendę nuodėmėse, kad
užsitraukę didelę Dievo rūstybę.
J i išties p a v o j i n g a
Biblijos istorija skelbia, kad Die
Sodomos jūroje negyvena nei
vas į Sodomą pasiuntęs angelus įsi
tikinti, iki kokio lygio y r a kritusi tų žuvys, nei kitokie jūros gyviai ar
žmonių dorovė, bedievystė. Viešpa augalai. Nors Jordanas neša į ją savo
ties pasiuntiniai apsistojo nakvoti pas gėlą vandenį, tačiau dėl karšto oro jis
miesto gyventoją Lotą. Apie tai nu greitai garuoja. Lieka druska, nes iš
girdę, miestiečiai apsupę Loto namą šios jūros - Žemės dugno - niekas
ir reikalavę išduoti jiems pasiun neišteka. Druska vis kaupiasi, o virš
tinius. Išsigandęs Lotas vietoje šių jūros nuolat tvyro vandens garai. Jie
pasiūlęs net atiduoti dvi savo dukte tokie tiršti, kad rytinėje pakrantėje
ris, tačiau ištvirkusi minia nesutiko. net Jordano kalnų siluetus sunku
Tada angelai žiaurią minią apakino, o įžiūrėti.
Loto šeimą išvedė iš pasmerkto mies
Judėjai šią jūrą nuo seno vadina
to. Toliau rašoma, kad Viešpats pas Druskos jūra. Pasak legendos, Mir
merkė pražūčiai šiuos du miestus ir ties jūra ją pavadino kryžiuočiai.
jų gyventojus, pasiuntė a n t jų sieros
XI a. užkariavę Jeruzalę, kry
ir ugnies lietų.
žiaus riteriai patraukę toliau - į
Daugelis pasaulio mokslininkų Šventosios Žemės pietus. Jų kelias
spėja, jog Sodomos ir Homoros mies ėjęs per Judėjos dykumą. Iškankinti
tai tikrai egzistavo, ir kad tie žmoni troškulio ir nuolatinio 40 laipsnių
jos atmintyje likę baisumai - didelės karščio, staiga jie išvydę didžiulį
stichinės nelaimės, įvykusios antrąjį ežerą. Džiaugsmingai šaukdami, jie
tūkstantmetį prieš Kristaus gimimą. plėšė nuo savęs drabužius ir puolė į
Tada po didžiulio žemės drebėjimo vandenį. Tačiau po minutės jau bėgo
šiuos miestus užliejusi Mirties jūra, iš jo, kaip iš ugnies: sūrus vanduo pa
neturinti savyje jokios gyvybės, iki puolė į jų žaizdas, akis, graužė nu
trintas kojas, sukeldamas didžiulį
šiol grasanti mirtimi.
Beje, pietinė buvusios Sodomos skausmą. O nuplauti tą deginantį
jūros pakrantė iki šių dienų išsaugojo sūrumą nebuvo kuo. Tada kryžiuo
čiai ir pavadinę tą apgaulingo, žu
vulkaninių kataklizmų pėdsakus.
Aprašytas Biblijoje ir dar vienas dančio vandens telkinį Mirties jūra.
įvykis: Kai angelai vedę Loto šeimą iš
Ir šiandien maudytis Mirties
Sodomos, jiems liepę nesižvalgyti at jūroje labai pavojinga, nors paskęsti
gal. Tačiau Loto žmona, nenugalėjusi pavojus žmogui čia negresia: jos van
savo smalsumo, atsigręžusi, norėda denyje yra tokia druskos koncentraci
ma pasižiūrėti į baisią katastrofą, ir ja, kad jis kūną kelia į viršų. Jausmas
čia pat pavirtusi druskos stulpu.
- lyg maudytumeis saulėgrąžų alieju
je.
Tačiau vis vien kartais maudyma
Ant vienos uolos pietinėje jūros
pakrantėje tikrai stovi keistos formos sis baigiasi mirtimi. Taip tragiškai
druskos stulpas, primenantis sustin neseniai baigėsi mėginimas panerti
japonų turistui, kuris gurkštelėjo ne
gusią moters figūrą.
Ir tai dar ne viskas apie šią baisia daugiau, kaip kelis šaukštus jūros
vandens.
Nukelta į 15 psl.
istorija paženklintą vietą.

„Dabar mes stovime Žemės dug
ne!" - tokią ekskursijos vadovų frazę
gali išgirsti turistai, atvykę prie So
domos (Mirties) jūros.
Kodėl dugne? Pasirodo, ši vieta pati žemiausia pagal Didžiojo van
denyno paviršiaus lygį mūsų planeto
je. Išties, n e t neįtikėtina, kad gali
būti toks didelis vandens telkinys net
400 metrų žemiau vandenyno lygio.
Tačiau Sodomos j ū r a pasauliui
įdomi ne vien geografine padėtimi,
išskirtinėmis fizinėmis ypatybėmis,
bet ir bibline savo atsiradimo isto
rija.

ĮVAIRUS
* Moteris, turinti dokumentus, kalbanti
angliškai, turinti patirties, vairuojanti,
atliekanti masažą, ieško, arba perka darbą.
Gali pavaduoti, gali gyventi kartu. Tel.
773-233-2881 arba 630-209-0636.
* 54 metų moteris ieško darbo prižiūrėti
vaikščiojančius senukus. Susikalba ang
liškai, geros rekomendacijos. Gali dirbti 7
dienas per savaitę. Tel. 773-737-6825
* Moteris ieško darbo žmonių priežiūroje
su gąžimu namo. Patirtis, vairuoja, kalba
angliškai. Gali būti naktinis darbas. Tel.
708-691-6996.

* 50 metų moteris gali prižiūrėti pagy
venusius žmones, dirbti namų šeimininke
ir gyventi kartu. Buitinė anglų kalba . Tel.
708-833-9482.
* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones ir gyventi kartu. Mėgsta gaminti
valgyti, anglų kalba buitinė, geros reko
mendacijos. Tel. 773-512-6875.
* Moteris, gerai žinanti anglų kalbą
(dirbusi vertėja teisinėse firmose, anglų
kalbos dėstytoja), ieško darbo. Turi žalią
kortą, vairuoja, dirba su kompiuteriu. Tel.
312-565-7203.

Dantų gydytojai

DANTŲ GYDYTOJA

Dr. U N A POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago

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

Tel. 773-735-7730

Dr. JOVITA KERELIS

Tel. 708-598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER
D A N T Ų GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 6 4 0 Kingery Highvvay
W i l l o w b r o o k , IL 60527

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

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

Dr. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

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

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS

Dr. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

DANTŲ GYDYTOJA
TRYLIKOS METŲ PATIRTIS
persikėlė į naują kabinetą
318 W. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068

Tel. 708-598-4055

www.parkridgesmiles.com

9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave.

Tel. 847-692-2303

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2 4 0 1 ,
Chicago, IL

Pilna dantų priežiūra:
•
•
•
•
•
•
•

Tel. 708-422-8260

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

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

RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D

r

Dr. K. JUČAS

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

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

3235 W. 111 St Chkago, IL 60655
*.

EĮIBMBEMBEErBEEMBrarai^

VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

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

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

įgrafijiaaĖjaagrgaaagigjgfgiBigf^^
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YPATINGAS APSILANKYMAS LIETUVOJE
NERIS ŠIMKUS
Prieš keletą mėnesių parašiau į
„Draugą" straipsnelį apie mūsų Algio ir Nerio Šimkų - dovaną Lie
tuvos jėzuitams. Jie ta.proga suorga
nizavo minėjimą ir šventę. Minėjimo
tikslas buvo pagerbti kompozitorių
Stasį Šimkų, mūsų tautos dainių, ir
atšvęsti tokios vertingos dovanos,
paskirtos kilniems tikslams, gavimą.
Čia norėčiau pasidalinti įspūdžiais
apie šį gražų renginį. Visa tai įvyko
2006 metais, spalio 6 dieną Kaune.
Ši šventė gražiai užbaigė mūsų dau
giau kaip penkerių metų nenuils
tamą veiklą atgauti tėvų palikimą,
„Birutės sodybą" prie Kauno, ir pa
dovanoti ją Lietuvos jėzuitams, kad
ji būtų laikoma, kaip memorialas
kompozitoriui Stasiui Šimkui ir jo
-žmonai Sofijai, - mūsų tėvams - ir
kad būtų panaudota Lietuvos jauni
mo mokslinimo bei auklėjimo tiks
lams.
Gavęs iš Kauno malonų pakvie
timą, nepaisant mano amžiaus ir
sveikatos, nutariau pakelti sparnus
ir lėkti į Lietuvą dalyvauti toje šven
tėje. Tas apsilankymas buvo vienas
didžiausių ir maloniausių įvykių ma

no gyvenimo pavakarėje. Dėl to tas
apsilankymas buvo man ypatingas.
Šventė buvo jėzuitų gerai ir gra
žiai suorganizuota. Visa programa
pašvęsta dviem tikslams: pagerbti ir
paminėti kompozitorių Stasį Šimkų
ir atšvęsti „Birutės sodybos" dovano
jimą. Šventė prasidėjo konferencija,
į kurią buvo pakviesti valdžios,
miesto savivaldybės ir visuomenės
veikėjai. Gražią pradžią padarė keli
solistai, padainavę kompozitoriaus
Šimkaus dainas. Tarp jų buvo dai
nininkė E. Šeštokaitė, atlikusi Šim
kaus harmonizuotas liaudies dainas,
taip pat dainavo T. Ladiga, Kauno
muzikinio teatro solistas, ir keletas
kitų.
Po to muzikologė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė savo paskaitėlėje
apibūdino kompozitorių Stasį Šim
kų, kaip muziką. Tuomet kalbėjo Zi
ta Grincevičienė, M. ir K. Petrauskų
muziejaus direktorė. Ji savo pasta
bose kalbėjo apie Šimkų šeimą ir
„Birutės sodybos" istoriją. Tarp kele
to sveikinimų ir pasisakymų, gir
dėjome advokatą Joną Kairevičių,
kuris daug padėjo, kad būtų atgau
tas Šimkų paveldas ir dovanojimo
procesas Jis iškėlė tokios vertingos

Kun, Gintaras Vitkus (kairėje) ir komp. S. Šimkaus sūnus Neris Šimkus prie
lentos, žyminčios, kad kompozitoriaus ir jo žmonos Sofijos sodybą sūnūs —
Neris ir Algis — padovanojo Lietuvos jėzuitams.

VOKIETIJOJE SUSITIKO
NACIŲ AUGINTI VAIKAI
Atkelta iš 3 psl.

Folker Heinicke dabar - 66-eri.
1942 metais dvimetis kūdikis buvo
atimtas iš tėvų ukrainiečių ir užaugo
turtingoje vokiečių šeimoje.
„Viduje visą laiką jaučiau, kad
kažkas ne taip, - sako jis. - Mane
tiesiog atplėšė nuo motinos. Jei žmo
gus neturi motinos ar tėvo, neturi
šaknų, tai jam kelia nerimą. Bet
dabar man per 60, ir aš turiu laiko
paieškoti savo šaknų".
Savo ruožtu Hans-Ulrich, kuriam 64-eri, gimė „Lebensborn" spe
cialiuosiuose gimdymo nanv ose ir

Pagerbiant kompozitorių Stasį Šimkų ir priimant dovanotą „Birutės sodybą" iš
jo vaikų — Algio ir Nerio Šimkų, Kaune jėzuitai suruošė gražią šventę. Sėdi iš
kairės: dr. Aldona Vasiliauskienė, kun. dr. Leonas Zaremba, SJ, jėzuitų provinci
jolas kun. Aldonas Gudaitis, SJ, kun. Gintaras Vitkus, SJ, Neris Šimkus, Jonas
Kairevičius.

dovanos Lietuvos jaunimo ateičiai
reikšmę.
Turiu paminėti ir kun. Gintarą
Vitkų, SJ, su kuriuo glaudžiai vei
kėme penkerius metus, atgaudami
„Birutės sodybą". Jo pasakyti žodžiai
buvo geri ir malonūs. Be jo nenuils
tamos energijos ir pastangų, kažin
ar mes būtumėm savo tikslą pasiekę.
Kalbėjau ir aš, padėkodamas
jėzuitams už šios dovanos priėmimą.
Dėkojau todėl, kad dovanos priėmi
mas taip pat uždeda ir tam tikrą
naštą, kurią jie priėmė.
Konferencijos salėje buvo ir eks
ponatų lenta, kur Vida Bingelienė iš
M. ir K. Petrauskų muziejaus gra
žiai išdėstė nemažai retų nuotraukų
iš Šimkų šeimos ir „Birutės sody
bos".
Pasibaigus konferencijai, daly
viai buvo pakviesti nuvykti į „Biru
tės sodybą" paminklinės lentos ati
dengimui.
Nemažas būrelis vietinių ir iš
Kauno atvykusių svečių susirinko
„Birutės sodyboje", kur buvo ati
dengta ir pašventinta paminklinė
lenta. Ceremonijos buvo trumpos,
bet gražios ir įspūdingos. Ypač buvo
matyti didelis vietinių kaimynų
pasitenkinimas, kad šios sodybos li
kimas buvo gražiai ir gerai išspręs
tas.
Paskutinė šventės programos
dalis buvo Jėzuitų bažnyčioje. Pir
miausia čia vyko šv. Mišios, kurias
aukojo jėzuitų provincijolas Aldonas
Gudaitis, SJ. Po Mišių bažnyčioje
buvo koncertas. Gerai visiems žino
mas Kauno valstybinis choras, ve
damas ir diriguojamas prof. Petro
Bingelio, atliko net trylika kompozi

toriaus Stasio Šimkaus dainų.
Kas šį chorą girdėjo, žino, kad
tolygaus kito tokio choro nėra. Pet
ras Bingelis, su Dievo dovanotais
muzikiniais gabumais, subūrė šį
chorą ir per jį Lietuvos vardą su
lietuviška daina skleidė visoje
Europoje. Jo aukšta kokybė žavėjo
visus.
Šis koncertas tikrai buvo visos
šventės kulminacinis taškas. Dainos
buvo šiltai klausytojų priimtos.
Mano senas troškimas buvo išgirsti
šį chorą dainuojant ir pamatyti Pet
rą Bingelį diriguojant. Ir štai šioje
šventėje mano troškimas išsipildė.
Esu pasakęs Petrui Bingeliui: „Jei
mano tėvas girdėtų šį chorą, dainuo
jantį jo dainas, ir matytų Petrą
Bingelį jam diriguojant, būtų tikrai
patenkintas".
Choras savo koncertą užbaigė
mūsų tėvo daina „Lietuviais esame
mes gimę", kuri yra tapusi lyg ant
ruoju Lietuvos himnu. Visa publika
atsistojo tos dainos išklausyti ir tur
būt ne vieno akyse pasirodė ašaros.
Pabaigoje buvau pakviestas tar
ti kelis žodžius bažnyčioje. Iki šiol
dar nebuvau kalbėjęs bažnyčioje, bet
gal viskam yra pirmas ir paskutinis
kartas. Savo pastabose pasakiau:
„Yra gera, malonu ir tinkama
pabaigti šią šventę Dievo namuose...
Prašykime Dievo palaimos šiai do
vanai, kad ji tarnautų didesnei
Dievo garbei ir lietuvių tautos gero
vei... Dėkoju Viešpačiui, kad Jis lei
do mums tą pasiekti. Su Jo valia,
mūsų visų malda ir gerų žmonių
pagalba, ši dovana atneš visiems
džiaugsmą ir gėrį mūsų žemiškame
gyvenime".
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užaugo teritorijoje, kuri po karo tapo
socialistine Vokietijos Demokratine
Respublika. Rytų Vokietijos slaptoji
policija „Stasi" neleido jam susirasti
tėvų, primygtinai įrodinėdama, kad,
net jeigu jie ir gyvi, nenorės su juo
turėti nieko bendra. Tik griuvus
Berlyno sienai vyriškis sugebėjo rasti
motiną.
„Širdim ir siela aš esu su motina,
- sakė jis. - Ji be galo džiaugėsi, kai
mudu susiradom vienas kitą. Juk ji
irgi labai kentėjo",
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Taip dabar atrodo kompozitoriaus Stasio Šimkaus ir j o šeimos namai. Artimoje
ateityje ruošiamasi juos restauruoti.
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VVESTERN U N I O N M O N E Y TRANSFER®

Sumažintas pinigų pervedimo į

Lietuvą
mokestis - nuo

99
VVESTERN
UNION
Naudojantis „VVestern Union"
SIŲSKITE DABAR!
SIUNČIAMA SUMA

paslaugomis pinigus paprastai jau

PERVEDIMO MOKESTIS*

9,99$

0,01$ - 100,00$
100,01$ - 200,00$

10,99 $

200,01 $ - 300,00 $

16,99 $

300,01 $ - 400,00 $

21,99$

400,01 $ - 500,00 $

27,99 $

Nuo 500,01 $

|

5%

nuo pagrindinės sumos 1

po kelių minučių** galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

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

PINIGŲ PERVEDIMAS

*

PINIGINE PERLAIDA

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

Be pervedimo mokesčio JNestem Union- taip pat ima mokestj už jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą.

*• Lesų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, jskaitant agentūros darbo laiką ir laiko juostų skirtumus. Aonbojimus žt Siuntimo tormoje. Naujos mažesnės kainos galioja
dalyvaujančiose „VVestern Union" agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario 1d. įkainiai gali būti keičiami be įspėjimo.

O 2006 VVestern Union Holdings, Inc. Ali Rights Reserved.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
Drake
DM
it Againi

*£>

Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.

5 S.Prospect. Ctarendon
Mills, Illinois 60514

Office

Nemokamas

630-325-2800

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

Mobile

630-745-7593
Fax
630-325-7010

Accent
Homefinders

^fa

Eqo» Houunę OpponunMy

D R A U D I M O PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE I
I
Automobilio, namų,
I
gyvybės ir sveikatos draudimai
I
Select agentė Barbara Murray
I
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai I
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL I
I
708-423-5900

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Hlinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
F a z 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 PARDUODA
3F=^I

Bus.
Res.

^' r s * Landmark Reaity

Tel.: 630-2059262
E-mail:
amikulis@usa.com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas

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

coiouieu.
RbSIDINTlAL
BKOKfcRACt

VIDA M .
SAKEVICIUS

t&
" °"
H

* Nemokama rinkos analizė
•Pirkimas
frtfefes.
* Pardavimas
-iflBllT TuST'
* Surandame
>5§IĘSHfiP
optimaliausią finansavimą

ĮVAIRUS*
VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 100 METŲ
Mano biteliu surinktas medus iš Illinois
pievų ir miškelių yra skanus ir t u r i daug
gydomųjų savybių. Jo galima gauti PL
centre gegužinių m e t u . K. Laukaitis
Tel. 630-323-5326

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

/ vw. autotradeusa .com

Mindaugas
6 5 1 343 0 2 8 6 Cell

708-889-2148
DARBĄ

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

PASKOLOS

Real Estate Consultant
Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardautmas

SIŪLO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I s t Čhoice Real Propertys

773-590-0205
708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
_•
•
•

Audrius Mikulis

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

mmdaugas.m.bubiiauskas@we;isTargc-cc^
www.wfhm.com -vestitpa- c a n c n r r -

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL C A R E
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
Spa Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, manikiūristai,
estetikos specialistai, registratoriai.
Privalo turėti leidimą.
Reziume siųsti fax. 708-253-5944,

tel. 708-805-2696
Skubiai reikalingi
VAIRUOTOJAI-PERKRAUSTYTOJAI,
dirbti Skokie perkraustvmo kompanijoje.

N A M Ų REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Šildymas
Šaldymas
6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas
— Ucensed — Bonded— insured
fREF
tSIlMATt

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI I R ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS I Š BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
T e l . 708-430-4710, 630-774-1192

773 7 7 8 4 0 0 7
773531-1833

7 dienos
per savaite

STASYS

CONSTRUCTION

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

Tel. 847-673-3309

Nekalbantiems angliškai, atvykti 3650 Touhy

Ave., Skokie, IL. Vairuotojai privalo turėti
galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus.

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

•
•
•
•
•

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 W . A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir j v a i r u s t o r t a i
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — vvww.racinebakery.com

KAVINES
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

PASLAUGOS
Kalifornijoje, Los Angeles, savo
namuose prižiūrime senyvus, ligotus

žmones. Geros sąlygos. Nebrangu.
Jūratė Jakeliūnas 8 1 8 - 9 0 1 - 6 4 1 3
arvyjura@yahoo.com

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo

608 VV. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Romantiškos Klasikinės Unikalios Puokštės
o v Atributikos pokyliams nuoma
Ox> Gėlės visoms progoms \ Lietuvą
o&> Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
Ov Vestuvinės ir proginės kompozicijos
o^Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
c^> Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas

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

—m

Pristatymas 7 d i e n a s per s a v a i t ę
ikagoje, JAV, Lietuvoje ir v i s a m e p a s a u l y j e !

c

D a r b o vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.c.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

630 257 0339
888 594 6604

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

r.alwayswithflowers.com
wwwjiIwayswithflowers.net
teleflora. įį,

ru FuHvzrs

^y

1120 State St., Lemont, IL

8015 VY. 79th St., Justice, IL

\^M*-*

708 594 6604
www.alwayswithflowerstoo.com

teleflora
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KNYGA APIE KARALIENĘ BARBORĄ
KUN. PR. EUGENIUS
GERULIS
Knygos pavadinimas: „Kara
lienė Barbora ir jos atvaizdai". Au
torė: Marija Matušakaitė. Redak
torė: Margarita Dautartienė. Dailės
priežiūra: Vida Kuraitė.
Šią vertingą knygą išleido
„Versus Aureus" leidykla: Rūdinin
kų 10, Vilnius LT - 01135, Lithuania. Spausdinimo darbą puikiai
atliko: VAB „Petro ofsetas", Žalgirio
90, Vilnius LT - 09303, Lithuania.
Knygos turinį sudaro: Legendos;
Seniausieji portretai; Atvaizdai ir
kūriniai iš XLX a.; Nepagrįstai pri
skirti Radvilaitei; Epilogas - bai
giamoji apžvalga; Santrumpos, As
menvardžių rodyklė. Tiražas: 1000
egz. Knygoje 160 puslapių. Ji labai
gausiai iliustruota, turi apie 80
įvairių įdomių istorinių nuotraukų!
Knygos autorė nuostabiai gau
siai nurodo savo žinių šaltinius, jų
esama apie 165!

Elžbieta Habsburgaitė. Iš Žygimanto
Augusto diptiko XVI a. V deš\ (Neži
nomas dailininkas).

Įdomu, kad ši knyga išleista Vil
niuje 2005 metais - ypatinga proga:
Lietuvai tebesiruošiant švęsti 1000
metų sukaktį: 1009 - 2009 m., kai
prieš tūkstantį metų Lietuvos val
dovas - karalius Netimeras apsi
krikštijo ir tapo krikščioniu!
Po to, praslinkus 242 metams,
įvyko karaliaus Mindaugo krikštas.
1386 m. vasario 9 d. Jogaila gavo
Vladislavo vardą: vasario 18 d. vedė
vengrę Jadvygą, o kovo 14 buvo vai
nikuotas Lenkijos karaliumi.
Lenkai giriasi, kad krikštydami
Jogailą jie gelbėjo Lietuvą - skęs
tančią pagonijos tamsybėse... Atme
tant šį lenkų melą, šmeižtą, galime
jiems priminti: tuo metu, kai jie
krikštijo Jogailą, „Vilniuje jau buvo
5 katalikiškos bažnyčios ir vienas

Barbora Radvilaitė. XVIII a. II p. (Neži
nomas dailininkas).

vienuolynas bei 12 ortodoksų baž
nyčių ir vienas vienuolynas" („Drau
gas" nr. 189, 2006 rugsėjo 30 d.,
Algimantas Zolubas" „2009—tieji
Lietuvos krikšto tūkstantmetis").
Šioje knygoje rašoma, kad Bar
bora Radvilaitė gimė 1520 ar 1523
metais gruodžio 6 d. Jos tėvas Jurgis
Radvila (1480-1541) buvo plačiai
pagarsėjęs Lietuvos kariuomenės
vyriausias vadas! Jos motina buvo
Barbora Radvilienė - vaivadijos
aukšto pareigūno pilininko dukra.
Jų dukra Barbora buvo plačiai
apsišvietusi, inteligentiška, ne vien
žavi, graži, bet ir įdomi moteris. Ji
kalbėjo lietuvių, gudų, lenkų, italų
kalbomis. Žinojo lotynų posakius,
meldėsi lotynų kalba. Pramogai ji
mėgo šaudyti iš „muškietos" į taiki
nį, medžiodavo su sakalais, gražiai
siuvinėdavo. Ji savo dėmesį skyrė
aprangai, papuošalams, ypač per
lams. Domėjosi kosmetika,, bet ne
kulinarija. Ji nemėgo auskarų, ma
nikiūro, nesipuošė frizūros šukuo
senomis, dėvėdavo beretes. Jai la
biau patiko Vilniaus veido pudra ne
gu Krokuvos. Jos akys buvo melsvos.
Dailininkai, tapydami jos port
retus, puošdavo ją skirtingomis ka
rūnomis. Negalime tikėti, kad ji
turėjo tiek daug karūnų.
Apie Vilniaus Aušros Vartų Ma
donos stebuklingą paveikslą įdomiai
ir plačiai rašoma 141-153 psl. Dai
lininkai, kurių buvo daug, tapydami
Madonos veidą, pasirinkdavo mode
liu Radvilaitę. Aušros Vartų Mado
nos paveikslo matai: aukštis 200 cm,
o plotis 162 cm. Šį paveikslą pakelti
įstengia tik 12 vyrų.
Buvo daugiau negu 38 dailinin
kai, kurie kurdavo Barboros Rad
vilaitės atvaizdus. 19 dailininkų pa
vardės yra žinomos, kitų 19 pa
vardžių nežinoma. Šioje knygoje
turime 15 spalvotų ir 23 nespalvotus
portretus.
Radvilaitės vyro Žygimanto Au

gusto motina buvo italė Bona Sforca
- Milano kunigaikštytė. Jos sūnus
buvo inteligentiškas, puikiai išsila
vinęs žmogus, bet jis tikėjo astro
logija. Jam rūpėjo žinoti, ko nori
žvaigždės: „Sic astrą volunt". Jis
bendravo su burtininku Tvardovskiu, kuris jam iššaukė mirusios
žmonos vėlę.
Knygoje rašoma, kad Radvilaitė
ir Žygimantas buvo vienmečiai. Jų
vedybos įvyko 1547 metų vasarą.
Šioms vedyboms nepritarė Lenkijos
aukštoji dvasininkija, didikai ir bajo
rai, ypač Žygimanto motina kara
lienė Bona.
Karalius Žygimantas Augustas
savo žmoną Barborą Radvilaitę pa
kvietė iš Vilniaus persikelti į Len
kiją. Ji ten atvyko 1548 m. rugsėjo
mėnesį.
Karalienė Bona, nekęsdama sa
vo marčios Barboros, išsikėlė gyven
ti iš Krokuvos į Varšuvą. Ji net
Lenkijos sostinę iš Krokuvos perkėlė
į Varšuvą... Kokia milžiniška nea
pykanta lietuvaitei degė italės širdy
je!
Bet jos sunūs Žygimantas, ri
zikuodamas netekti karūnos, moti
nos spaudimui nepasidavė! Nuo
1550 m. pavasario Lenkijos seime
jau niekas nebedrįso viešai kriti
kuoti Radvilaitės.
1550 m. gruodžio 7 d. Vavelio
katedroje Barbora buvo iškilmingai
vainikuota Lenkijos karaliene! Bet
už 5 mėnesių jaunutę karalienę
pasitiko giltinė! Kas dieną ji ėjo silp
nyn, nes jos viduriuose atsirado
vėžio auglys.
Nebesikeldama iš lovos, ji pri
ėmė uošvės Bonos pasiuntinį, kuris
1551 m. kovo 31 d. atvežė laišką.
Mirštančiai Barborai uošvė Bona
pranešė, kad pagaliau ji sutinka su
sūnaus valia ir jo žmoną pripažįsta
savo marčia.
Žygimantas Augustas dieną
naktį budėjo prie sergančios myli
mos žmonos lovos. 1551 m. gegužės 8
d. karalienė Barbora baigė gyvenimą
ant vyro rankų. Tuomet ji buvo vos
28 ar 31 m. amžiaus.
Ji buvo pašarvota Vavelio pilyje.
Prie jos karsto ilgas valandas pralei-

do našlys karalius.
Gegužės 25 karstas buvo perkel
tas iš pilies į katedrą. Jos valia būti palaidota Vilniuje. Karalius jos
karstą raitas lydėjo iš Krokuvos į
Vilnių.
Vilniaus žemutinės pilies kate
droje 1551 m. birželio 23 d. jos kars
tas buvo padėtas prie Žygimanto
Augusto pirmosios žmonos Elžbietos
karsto. Karalius pageidavo, kad ir jis
būtų palaidotas prie šių žmonų.
1931 m. Vilniuje nuo didžiulio
pavasarinio potvynio šie karstai ge
rokai nukentėjo.

Prof. Vytautas Urbanavičius. Barboros
Radvilaitės dokumentinis portretas.
2001.

Kartą Vilniaus katedrą vizitavo
Danijos karalienė. Ji aplankė kara
lienės Barboros Radvilaitės karstą.
Ten buvo velionės veido baisi nuo
trauka, daryta po 1931 m. pavasa
rinio potvynio. Monsinjoras K. Va
siliauskas, viešniai žvelgiant į tą
nuotrauką, pasakė: „Po kiek laiko ir
jūs taip atrodysite". Tų žodžių pri
trenkta, Danijos karalienė tuoj
žengė porą žingsnių atgal, toldama
nuo tos baisios nuotraukos! Vėliau
monsinjoras labai apgailestavo, kad
viešniai tarė anuos netinkamus
žodžius.

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

Vyras ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
224-659-1391.
* Moteris ieško darbo žmonių priežiūroje
su gnžimu namo. Patirtis, vairuoja, kalba

angliškai. Gali būti naktinis darbas. Tel.
708-691-6996.
* 53 m. moteris, turinti patirtį slaugoje,
gali išleisti atostogųjums patogiu laiku I2 men. ar 2-3 sav Tel. 630-664-2760.
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R. VINGRO IR D. LOW KONCERTAS
Gyvenimas keistai vingiuotas,
tačiau lietuvių gyvenime tie „vin
giai" dažnai susijungia, tampa li
kimą rišančiais žiedais.
Su pianisto Rimanto. Vingro šei
ma teko susipažinti prieš daug metų,
kai padėjome Astai Buračaitei Čika
goje šefuoti iš Šiaulių į JAV koncer
tuoti pakviestą Rasos Kauneckaitės
vadovaujamą vaikų chorą „Ro-koko". Tuo metu šiaulietis Rimantas
Vingras su žmona (autizmo specia
liste pedagoge) ir sūneliu gyveno
Cincinnati, Ohio. Cincinnati univer
sitete įsigijęs magistro laipsnį, Lie
tuvių fondo stipendininkas Riman
tas tęsė mokslus doktorantūroje.
Netrukus po susipažinimo Rimantas
Vingras atliko labdaros koncertą
Lietuvos vaikų globos būreliui „Sau
lutė".
Rimantas Vingras gimė Šiau
liuose 1970 m., mokėsi Čiurlionio
menų gimnazijoje bei Maskvos Piot
ro Čaikovskio konservatorijoje, kur
įsigijo pirmąjį magistro laipsnį. Mo
kėsi ir pas Mūzą Rubackytę. Toli
mesnius mokslus tęsė Cincinnati
universitete.
1996—1999 m. dirbo Šiaulių
universiteto Muzikos katedros, vė
liau Cincinnati universiteto Muzikos
fakulteto kolegijos parengiamojo
skyriaus dėstytoju. Nuo 2002 iki
2005 m. kasmet vedė meistriškumo
kursus Omaha (JAV) universiteto
Muzikos skyriaus fortepijono spe
cialybės studentams. 2004 ir 2005
metais buvo Amerikos Muzikos stu
dijų stipendijos konkurso Cincin
nati regiono žiūri komisijos narys.
2002—2005 metais — koncertų ciklo
„Music at Covenant", Cincinnati,
meno dalies direktorius.
Rimantas Vingras kaip solistas
koncertavo Rusijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje bei
JAV. Kaip akompaniatorius ir ka
merinės muzikos atlikėjas dalyvavo
Hot Spring Music Festival, Arkansas, JAV (1998), Rising Star Fes
tival, Indiana, JAV (£001 ir 2004),
Grandin Festival, Cincinnati, JAV
(2001, 2003 ir 2004), taip pat šiuo
laikinės muzikos festivalyje „Music
2004", Cincinnati, JAV. Lietuvoje

koncertavo kartu su dainininke Audrey Luna Tomo Mano ir Pažaislio
festivaliuose 2005 m. Nuo 2001 metų
nuolat, koncertuoja su violonče
lininku David Low (JAV).
2002—2004 metais dirbo operos
akompaniatoriumi Cincinnati uni
versiteto Operos fakultete bei Sorg
operos kompanijoje. Parengė Donizetti „Viva la mama", Mozarto „Impresario", „Cosi fan Tutte", „Le nozze
di Figaro", Debussy „Pelleas et Melisande", Ravel „L'heure espagnole".
Taip pat muzikinio teatro pastaty
mus — Gilbert ir Sullivan „Patience"
bei Sondheim „A Funny Thing Happened On the Way to the Forum".
Rimanto Vingro repertuarą su
daro Bach, Mozart, Beethoven,
Brahms, Skriabino ir kitų kompozi
torių kūriniai. Rimantas Vingras
atlieka ir lietuvių kompozicijas:
Čiurlionio, Jakubėno, Banaičio, Gu
dauskienės ir kt. kūrinius.
Rimantas Vingras nesvetimas ir
Anglijoje. Šių metų birželio mėnesį
pasirodė Cambridge muzikos drau
gijos organizuotame koncerte bei
spalio mėnesį — „East Finchley" mu
zikos festivalyje, o rudenį koncertavo
Lietuvoje.
Su violončelininku David Low
Rimantas koncertuoja nuo 1999 me
tų, kasmet surengia rečitalį Omaha,
Nebraska, o 2000 m. kartu koncerta
vo Lietuvoje. Lietuvoje jų koncertai
vėl vyks 2007 metais. Jų bendradar
biavimas yra partnerystės tarp University of Nebraska at Omaha ir
Šiaulių universiteto vaisius bei
susigiminiavusių miestų (Šiaulių ir
Omaha) pasekmė. Visa tai inicijuota
Omaha lietuvių ir šiuo metu vyksta
pačiose įvairiausiose sferose.
Vingras dėkingas Omaha lietu
viams už nuolatines dideles pastan
gas nenuilstamai puoselėjant nepa
prastai naudingus ryšius. Pasak jo
— „Susigiminiavusių miestų —
Šiaulių ir Omaha — veikla yra viena
vaisingiausių Lietuvoje. Ir čia Oma
ha lietuvių nuopelnas". Jis sako, kad
jo ir David Low koncertai yra tik
maža dalis to bendradarbiavimo.
Rimantas pasakoja apie įdomų
atsitiktinumą: „Štai vienas faktas,

Labdaros koncertas

,,Aukso stygos"
2006 M.

LAPKRIČIO 18 D., ŠEŠTADIENI, 7 VAL. V.
Lietuviu dailės muziejuje, PLC,
14911 12 7th Street, Lemont
Pianistas:

RIMANTAS VINGRAS
Violončelininkas:

DAVID LOW
LITHUANIAN W O R L D C O M M U N I T Y
SUNLIGHT ORPHAN AID FOR UTHUANIA
414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, USA

Bilietus galite Įsigyti kavinėje ,,Bravo"
(238 Main Street, Lemont)
V i s u s m a l o n i a i kviečia
Lietuvos vaikų g l o b o s b ū r e l i s
„Saulutė"
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Pianistas Rimantas Vinaras ir violončelininkas David Lovv,

kuris gana iškalbingas: Man prieš
porą metų į Cincinnati parašė Šiau
lių ligoninės vyriausiasis gydytojas,
kurį vargu ar esu gyvenime matęs.
Jis prašė padėti užmegzti ryšius su
Omaha ligonine. Aš parašiau Oma
ha vyr. gydytojui. Aš, pianistas, tar
pininkauju Šiaulių ligoninei. Atėjo
atsakymas — pasirodo tas gydytojas
buvęs mūsų su David koncertuose
Omaha, žino mane, ir tas ryšys tarp
ligoninių užsimezgė".
Violončelininkas David Lovv yra
„Kayser Distinguished Professor of
Music" University of Nebraska
(Omaha). Kaip solistas jis yra susi
laukęs aukščiausių atsiliepimų,
įskaitant pasirodymus žymiajame
„Carnegie Recital Hali" (New York).
Kinijoje David grojo su Beijing Film
Philharmonic Orchestra. Šis koncer
tas buvo transliuojamas per TV viso
je Kinijoje. Lietuvoje David Lovv taip
pat nusipelnė puikių įvertinimų.
University of Nebraska David
moko groti violončele, muzikos isto
rijos, vadovauja kameriniams an
sambliams. Jis mokėsi pas Lynn
Harrel ir Lev Aronson, užsidirbo
laipsnius iš Eastman School of
Music, Stanford University ir Northvvestern University. Jo instrumentas
— ypatinga „Wiebe" violončelė, 1985
m. pagaminta specialiai jam.
David Lovv yra išleidęs du solo
albumus — „The Late Romantic
Cello" ir „Alinchino 2", bei įrašus su
„American Gramaphone", SDG ir
„American Visions". Koncertas ir,
sonata violončelei, kuriuos jam su
kūrė Jon Polifrone, buvo nominuoti
„Pulitzer" prizui 1979, 1980 ir 1994

metais.
David Lovv koncertai yra trasnliuojami per radiją ir televiziją. Apie
šį talentingą muziką rašė smui
kininkas Josef Gingold, „The New
Times", kita spauda.
Spalio mėnesį Vilniuje atsitikti
nai susitikome Rimantą Vingrą. Jis
pakvietė į už valandos vyksiantį jo
koncertą. Kūriniai buvo sudėtingi,
fiziškai ir emociškai išsemiantys, o
sužavėta publika atsidėkojo gėlėmis
ir vis prašė „bisų"! Neveltui Vytautė
Markeliūnienė apie pianistą Riman
tą Vingrą rašė, kad jis „patraukė
dėmesį ypatingu subtilumu ir precizika". O „Literatūroje ir mene" Ed
mundas Gedgaudas rašė: „Jam svar
bi muzikos esencija... Tarsi ir klau
sytojus kviestų tekstą drauge skai
tyti, neaplenkiant nė vieno garso
prasmės. Atsiranda, sakytum, už
burta erdvė mintims..."
Tą vakarą pianistą Rimantą
Vingrą aplankė mintis Čikagoje at
likti labdaros koncertą, ir surinkto
mis lėšomis paremti Lietuvos vai
kus. Čikagiečiams gal jį yra tekę su
sitikti ne tik ankstyvesniame „Sau
lutės" koncerte, bet „Dainavos" sto
vykloje, ar K. Pakšto minėjime.
„Saulutė" nuoširdžiai kviečia nepra
leisti neeilinio fortepijono ir vio
lončelės koncerto šeštadienį, lapkri
čio 18 d., 7 vai. v. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont). Didžio
sios šventės, ateinančių šv. Kalėdų
proga būkime laimingi patys ir da
linkimės ta laime su Lietuvos vai
kučiais!
Indrė Tijūnėlienė
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Mūsų mylima Mamytė

AtA
ANTANUI ZAPARACKUI
r

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai STASEI,
vaikams ŽIBUTEI ir ALGIUI bei jų šeimoms.
Vincas, Daina, Rimas ir Rachąel Lukai
Rūta ir Edmundas
Kulikauskai
Danguolė Kviklytė

AfA
JADVYGA DROBAVIČIENĖ
Mirė 2006 m. spalio 24 d., Schenectady, NY.
Nuliūdę liko: dukros Audra Philip, gyvenanti Schenectady,
NY ir Laima Drobavičiūtė, gyvenanti New York, NY, anūkė
Elizabeth Philip-Morris ir jos sūnelis Ethan, gyvenantys N.
Ferrisburgh, VT.
Norinčius pagerbti a.a. Jadvygos atminimą, aukas prašome
skirti „Saulutė", 414 Freehauf St, Lemont, IL 60439.
Liūdintys artimieji

Žemės dugnas - Mirties jūra
Vietos klimatas, jūros vanduo,
Žinoma, turistai čia nepaliekami terminiai šaltiniai, mineralų prisotin
be priežiūros. Atvykusieji - privalo tas purvas labai padeda ligoniams.
išklausyti informaciją, kaip jie turi Maudytis jiems patariama, tiesiog
elgtis ir kokie pavojai gresia. Nardyti, gulint ant vandens. Taip neskęstaškytis, šokinėti į vandenį čia griež damas, žmogus gali gulėti, kiek nori.
Laikantis maudymosi taisyklių,
tai uždrausta. Įdomu, kad čia net
pavojus
negresia, o sveikatai labai
stačias eidamas žmogus vandenyje
neskęsta: jaučia, kada po kojomis iš naudinga.
Mirties jūros pakrantėse ir saulė
nyksta pagrindas, tačiau jo kūnas
šviečia kitaip. Tai - vienintelė vieta
plūduriuoja paviršiuje kaip ...plūdė.
Žemėje, kur galima degintis kiek nori
be jokių nudegimų. Tai todėl, kad
Kodėl žmonės
ultravioletiniai saulės spinduliai, kol
rizikuoja
pasiekia šį „Žemės dugną", papildo
Šiandien Mirties jūros pakran mai dar turi pereiti 400 metrų atmos
tėse žmonės negyvena. Tačiau čia feros sluoksnį ir praranda savo stip
pastatyta daug viešbučių, kuriuose rumą.
apsigyvena atvykusieji gydytis reu
mato, artrito, jvairių odos ligų. Beje,
žmogaus odą tas vanduo veikia pa
lankiai (jei nėra žaizdų): jau po sa
vaitės maudymosi ji tampa tokia švel
ni, kaip kūdikio. Pajūrio oras priso
tintas bromo, o tai labai gerai veikia
nervų sistemą. Čia nurimsta net ir
didžiausi nenuoramos.
Apie gydomąsias jūros vandens
savybes žinojo jau Egipto karalienė Mirties jūra.
Kleopatra. Šioje vietoje archeologai
atkasė kažką panašaus į kosmetikos
Taip kadaise buvęs pats nuopriemonių fabriką, kuris, moksli dėmingiausias, net Dievo rūstybę
ninkų nuomone, ir buvo Įkurtas užsitraukęs Žemės kampelis šiandien
Kleopatros nurodymu. Šiandien, pra žmonėms teikia sveikatą. Tik skinti
ėjus dviem tūkstančiams metų, gar čia „uždraustus vaisius" - sodomos
sioji Egipto karalienė, be abejo, labai obuolius, šėlioti vandenyje užmiršus
nustebtų išvydusi, kokie kiekiai įvai pavojų, tikrai negalima.
riausios kosmetikos gaminama Mir
ties jūros mineralų pagrindu.
„Klaipėda"
Atkelta iš 9 psl.

„Still Proudly Serving Lithuanian

Families"

HILLS
(708) 598-5880
"Family Owned &

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms ir jų
šeimoms, visiems giminėms ir Tėvynės laisvės kovų
bendražygiams Lietuvoje ir Išeivijoje.
Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba

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

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
j a u daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
v

laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.
GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

1-773-523-0440;

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465
Other Locations Available
of Roseland"

AfA
KOSTUI BURBAI

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

FUNERAL HOME

Formerly

ALTo valdybos nariui

Operated

1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME
Patogioje vietoje tarp Čikagos ir
Lemonto
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. Southvvest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

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 laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 2 4 v a i .
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ČIKAGOJE

IR

• Žurnalistas Vladas Butėnas mi
rė prieš trylika (13) metų. Šv. Mišios
už jo sielą bus aukojamos lapkričio 12
d., sekmadienį, Tėvų jėzuitų koply
čioje (5600 S. Claremont Ave., Chi
cago) 10:30 vai. ryto.

APYLINKĖSE
•Lapkričio 17 d., penktadienį 7
vai. v. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte (14911 127th Street, Lemont
IL 60439) Bočių salėje bus rodomas
filmas • „Žalčio žvilgsnis" (1990) pagal
to paties pavadinimo S. T. Kondroto
romaną. Vaidina Dainius Kazlauskas,
Gediminas Karka, Vidas Petkevičius.
Lapkričio 19 d., sekmadienį, 3 vai. po
piet, Jaunimo centro kavinėje, Čika
goje (5620 S. Claremont Ave., Chi
cago IL) pirmasis lietuviškas „thriller", lietuviško kino klasika „Virto
ąžuolai" (1976). Vaidina Nijolė Lepeškaitė, Vladas Bagdonas, Jonas Paku
lis. Maloniai visus kviečiame į kino
vakarus. Susitikimuose dalyvaus ki
no režisierius Gytis Lukšas.

DRAUGO FONDAS
4 5 4 5 WEST 6 3 r d STREET
CHICAGO, IL 6 0 6 2 9
Tel.: 773-585-9500

KVIEČIAME Į DF NARIŲ SUVAŽIAVIMĄ

Metinis DF narių suvažiavimas
įvyks 2006 m. lapkričio 18 d., šešta
dienį, 9 vai. ryte Jaunimo centre,
Čiurlionio galerijoje. Draugo fondą
sudaro nariai, paaukoję 200 dol. ir
sprendimuose gaunantys po vieną
balsą. Garbės nariai yra asmenys ar
organizacijos, paaukoję 1,000 dol. ar
daugiau, kurių vardai įrašyti bron
zos lentose, kurios kabo „Draugo"
administracijos patalpose.
Nariai ir garbės nariai yra pag
rindiniai Draugo fondo šeimininkai
su balsavimo teise, pagal turimą bal
•Lapkričio 26 d., sekmadienį, 2 sų skaičių. Taipogi, metinis DF na
vai. p.p. Mažosios Lietuvos lietuvių rių suvažiavimas yra pagrindinė
draugija Čikagoje ruošia Tilžės Akto sprendžiamoji institucija, priimanti
88-erių metų sukakties paminėjimą darbo bei lėšų apyskaitas, jų kon
Šaulių - namuose, 2417 W. 43 gatvė trolę ir veiklos planus. Suvažiavimo
Čikagoje. Programoje — iškilmingoji sprendimų vykdytojai yra direktorių
dalis su vėliavų įnešimu, invokacija, taryba (9 narių), dvejų metų kaden
himnais, paskaita ir menine progra cijai, kurios narius renka suvažiavi
ma. Po programos — pabendravimas mas. Šiais metais teks išrinkti ar
ir kavutė. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti.

perrinkti šešis narius dvejų metų
kadencijai.
Draugo fondo rėmėjai yra asme
nys ar organizacijos, kurie paaukoja
mažiau kaip 200 dol. Rėmėjai tampa
nariais ar garbės nariais, papildant
įnašus vajų ar ne vajų metu.
Kvietimu į DR narių suvažiavi
mą buvo išsiųsti nariams su nario
pažymėjimais spalio mėn. 18 d. Dėl
atstumų ir išlaidų dauguma DF
narių negalės atvykti į suvažiavimą.
Jie prašomi įgalioti DF narius ar
direktorius, gyvenančius Čikagoje ar
jos apylinkėse. Suvažiavime svarbu
turėti narių balsų kvorumą, todėl
visi prašomi dalyvauti suvažiavime
asmeniškai af per įgaliotinius.
Suvažiavime taip pat kviečiama
dalyvauti ir visuomenė. Laukiame
naujų narių su įnašais.
Marija Reinienė
DF tarybos pirmininkė

Su 500 dolerių:
Mindaugas ir Violeta Gedgau
dai, garbės nariai, viso 1,700 dol.,
Newhall, CA
Su 300 dolerių:
Dr. Ona Garūnienė, garbės na
rė, viso 2,200 dol., Lemont, IL
Su 200 dolerių:
Janina Lieponienė, garbės na
rė, viso 3,000 dol., Homer Glen, IL;
Nemira Šumskienė, garbės na
rė, viso 3,000 dol., Chicago, IL;
Saulius ir Dalia Šimoliūnai,
garbės nariai, viso 2,207 dol., Detroit, MI
Lapkričio 18 d. Jaunimo centro salėje, 5620 S. Claremont Ave.,
Antanas ir Dalilė Polikaičiai,
ivyks Lietuvių operos metinis pokylis
garbės nariai, viso 1,600 dol.,
Pokylio pradžia 6 vai. v. Meninę dalį atliks operos choras ir solistė
Westlake Village, CA
Nida Grigalavičiūtė. Diriguos chormeisterė Jūratė Grabliauskienė, akom
Antanas Lembergas, viso 300
panuos Manigirdas Motekaitis. Šokiams gros „Kaukas". Choras kviečia
dol., Chicago, IL
visus Jus dalyvauti tradiciniame pokylyje ir tuo padėti sumažinti naujo
Bronius ir Janina Čikotai, viso
pastatymo išlaidas. Stalus užsisakyti galite paskambinę Rimai Urbonavi
700 dol., Alexandria, VA
čienei (tel. 708-439*6762 ar 708-429-9764) arba Virginijai Savrimienei
Ona ir Leonas Kazlauskai, viso
(tel. 630-257-6481). Auka asmeniui — 35 dol. Dalyvaukime.
650 dol., Trail Creek, IN
Su 100 dolerių:
Juozas ir Danutė Doveiniai,
Aldonos Stempužienės kompaktines plokšteles „Pasakų sakalas" ir
garbės nariai, viso 4,600 dol., Clin„Arias" galite užsisakyti paštu: 4249 Lambert Rd., Cleveland, OH 44121.
ton
Twp., MI
Vienos plokštelės kaina su persiuntimu — 20 dol., dviejų plokštelių — 30 dol.
Teklė Bogušas, garbės narė,
Čekius rašyti: Aldona Stempužis.
viso 2,200 dol., South Boston, MA
Plokšteles nusiųsime Jūsų nurodytu adresu.
Knygynai, platintojai dėt sąlygų prašome kreiptis j A. Stempužienę
Vytautas ir Ona Koliai, garbės

nariai, viso 1,700 dol., Palos Hills, IL
Paulius ir Birutė, garbės na
riai, viso 1,700 dol., Olympia, WA
Julius Matonis, garbės narys,
viso 1,500 dol., Burbank, IL
Konstancija Stasiūlienė, garbės
narė, viso 1,550 dol., Lemont, IL
Zita Žvikždienė, garbės narė,
viso 1,400 dol., Lacey, WA
Aleksas ir Danguolė, garbės na
riai, viso 1,340 dol., Palos Heights, IL
Algirdas ir Raminta Marchertai,
viso 900 dol., Lemont, IL
E. Olšauskas, viso 800 dol., Berwyn, IL
Kostas Norvilą, viso 800 dol.,
Brooklyn, NY
Romanas ir Rasutė Stropai, viso
650 dol., Lockport, IL
Emilija Kazlauskienė, ata Sta
sio Kazlausko prisiminimui, viso 300
dol., Arlington, MA
Su 50 dolerių:
Zenonas ir Stasė Obeleniai, viso
800 dol., Novelty, OH
R. John Rapšys, viso 300 dol.,
Chicago, IL
Antanas ir Alfa Minelgai, viso
450 dol., Olympia, WA
Algis ir Via Mikuckiai, viso 625
dol., La Canada, CA

•Lapkričio 12 d., sekmadienį, 3
vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje
(5600 S. Claremont Ave., Chicago)
rengiama žymios lietuvių teatro ak
torės, daugelio tarptautinių apdova
nojimų laureatės Eglės. Mikulionytės
poezijos vakaronė. Dalyvavimo auka
— 15 dol. Bus pabendravimas ir
karšti pietūs. Maloniai visus kviečia
me dalyvauti.
• R e m k i m e lietuviškas mokyk
las, remkime lietuvybę! JAV LB
Brighton Park apylinkės valdyba
ruošia pietus lapkričio 12 d., sekma
dienį, 11 vai. r. Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje (4420 S. Fairfield SU. Įėji
mas iš kiemo pusės. Visus maloniai
kviečiame dalyvauti.
•Literatūrinė vakaronė „Pava
saris rudenį" įvyks lapkričio 17 d.,
penktadienį, 7:30 vai. v. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre. Programoje:
Jurgio Jankaus ir Antano Vaičiulaičio
100-ųjų metinių minėjimas. Poetės
Irenos Norkaitytės-Gelažienės nau
jos poezijos knygos sutiktuvės. Savo
kūrybą skaitys Eglė Juodvalkė, Vio
leta Pakalniškienė, Vilimantas Zab
lockis, Sigutė Lukauskaitė. Gali būti
ir kitų programos dalyvių. Po progra
mos — vaišės. Lietuvių rašytojų
draugija maloniai kviečia į šią jaukią
vakaronę. Tel. pasiteiravimui: 773847-1693.

adresu: tevgarsal@aol.com Daugiau
wwwaildofiadlva.com

VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE:

• 2 0 0 7 metų birželio 30 - liepos 1
dienomis Lietuvoje, Klaipėdos mieste
vyks Lietuvos Jaunimo dienos. Šioms
dienoms visose Lietuvos vyskupijose
pradėta rengtis jau dabar. Kviečiame
jaunus žmones, kurie planuotų birže
lio mėnesį būti Lietuvoje ir norėtų
dalyvauti šiose Jaunimo dienose, at
siliepti ir pranešti apie save Lemonto
seselėms, kad artimiausiu metu ga
lėtų pakviesti į specialiai tam skirtą
pasiruošimo programą. Skambinti te
lefonu 630-243-1070.

informacijos rasite tinklaiapyje:

SKELBIMAI

Šias kompaktines plokšteles galite įsigyti ir „Draugo" knygynėlyje.

SKELBIMAI
• Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $300 Leo Trečiokas.
$150 Leonas Sulas. $100 Kristina
Švarcas. $50 Liucija Berzinskas,
Ona Kartanas, Algirdas ir Raminta
Marchertas. $45 Stefa Šidlauskas,
$30 Juozas Bernotas, Irena Kerelis,
$25 JAV LB Greater St. Louis apy
linkė, Kazys ir Birutė Bačanskai,
Algimantas ir Virginija Gureckas,
Ella Juodis. $20 Vytautas ir Danutė
Anoniai, Petras Gobužas, Zigmas ir
Virginia Grybinas, Salomėja Idzelis,
Vytautas Jonaitis. $15 Jonas Pleirys, Elena Purtulis. $10 Birute Biskis, Algimantas Totilas. $5 Geno
vaitė Karsokas. Dėkojame visiems
rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto

lietuvybei'', 1394 Middleburg Ct.,
Naperville, IL 60540-7011.
• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir in
validams vaikams, daugiavaikėms
šeimoms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Vilma Boyer $50, O. J.
Treška $25, dr. Romualdas ir Dalia
Povilaičiai $50, Vladė ir Bronius
Siliūnai $30, dr. Aras Žlioba $100,
First Personai Bank $50, Violeta
Fabianovich $50, Laima ir David
Braune $100, Rimas Domanskis
$100 Labai ačiū. „Saulutė" („Sunlight Orphan Aid") 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275. Aukos nurašomos nuo
mokesčių.

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Tofl free 24 hr. 888-77fr6742
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
jmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
T e l . (773) 847-7747.

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

Advokatas
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

