THE LITHUANIAN VVORLDVVIDE DAILY
ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, LAPKRIČIO - NOVEMBER 18, 2006

Kaina 75 c.

Vol. XCVII Nr. 224

Kovinga brolių užsienio politika

Broliai Lechas (k) ir Jarosiawas Kaczynskiai

Kęstutis Girnius
Bernardinai.lt

Lenkijos broliai Kaczynskiai prezidentas Lechas ir premjeras Ja-

„Reporter" nuotr.

roslawas - nebijo konfrontacijų. Lai
mėję parlamento rinkimus didesne
negu tikėtasi persvara, jie nusigręžė
nuo numatytos koalicijos partnerės
Pilietinės platformos partijos ir susi-

tarė dėl koalicijos sudarymo su kelio
mis mažomis radikaliomis dešiniųjų
partijoms.
Koalicija nėra labai pastovi, o
sekmadienį įvykę savivaldybių rin
kimų rezultatai rodo, kad ir ne itin
populiari.
Per rinkimų kampaniją broliai
žadėjo kovoti su korupcija ir buvusių
komunistų įtaka. Negalima jiems
primesti nenuoširdumo. Atėję į val
džią, jie pradėjo Lenkijoje atitikmens
neturinčią valymo kampaniją. Naujai
priimti įstatymai leidžia viešai
skelbti ir iš darbo atleisti buvusius
saugumo darbuotojus bei jų agentus.
Vieni mano, jog tai būtina, kad būtų
pašalintos komunizmo deformacijos,
kiti nuogąstauja, jog valymai skaldys
visuomenę, dėl jų nukentės nekalti
žmones. Bendradarbiavimu apkal
tinta finansų ministrė Zita Gilowska
buvo priversta atsistatydinti. Nese
niai teismas ją išteisino.
Brolių^ užsienio politika tiek pat
kovinga. Šią vasarą jie susikirto su

G. W. Bush
V. Landsbergiui norima suteikti
pradėjo istorinį
ambasadoriaus vardą
Vilnius, laDkričio 17 d. (BNS) — galvos gali būti apdovanojamas už
vizitą
ValdžioT^viršūnėse svarstoma idėja didelius nuopelnus savo valstybės
buvusiam konservatorių vadovui, eu- diplomatijai, aktyvų ir reikšmingą
Vietname
oparlamentarui Vytautui Landsber darbą užsienio politikos srityje. V
r

Hanoi, lapkričio 17 d. („Reu- giui suteikti nepaprastojo ir įgaliotojo
.mbasadorfeus rangą.
ters7BNS) — JAV prezidentas Geor
Baigęs europarlamentaro karjerą
ge W. Bush penktadienį tapo antruo
ju po karo Vietname apsilankiusiu V Landsbergis galėtų pretenduoti į
JAV prezidentu ir sakė, jog jo vizitas kurios nors Lietuvos ambasados už
praėjus 30-čiai metų po Amerikos vi sienyje vadovo postą. Tačiau asmuo,
suomenę suskaldžiusio konflikto yra kuriam suteiktas ambasadoriaus ran
įrodymas, kad abi šalys „gali susitai gas, nebūtinai turi dirbti aktyvioje
kyti ir pamiršti praeities sunkumus". diplomatinėje tarnyboje.
Kaip rašo dienraštis „Lietuvos
Jungtinėms Valstijoms įklimpus į
naują nepopuliarų karą Irake, kuris rytas", šiuo rangu asmuo iki gyvos
lyginamas su anuometiniu konfliktu
Pietryčių Azijoje, G. W. Bush sakė, jog
Vietnamo patirtis parodė, kad su lai
ku gali būti užglaistytas ir susiskai
dymas Irake.
„Visuomenės keičiasi, o santy
kius nuolat galima visiškai keisti", —
sakė G. W. Bush, kuris atvyko į Hanoi
dalyvauti Azijos ir Ramiojo vande
nyno šalių ekonominio bendradarbia
vimo organizacijos (APEC), kuriai
priklauso 21 valstybė, viršūnių susi
tikime.
JAV vadovas atvyko propaguoti
laisvosios rinkos regione, bet po res
publikonų pralaimėjimo praėjusios
savaitės rinkimuose negalėjo atvežti
Arvydas Pocius
Eltos nuotr.
vietnamiečiams planuotos istorinės
prekybinės sutarties.
Andrius Sytas
Siekdamas dar kartą patikinti
Alfa.lt
Azijos valstybes dėl savo pajėgumo
tesėti pažadus dėl prekybos libera
Valstybės saugumo departamen
lizavimo, G. W. Bush Vietnamo ko to (VSD) vadovas Arvydas Pocius sa
munistinei vadovybei sakė, kad yra ko neturintis informacijos, kad VSD
įsipareigojęs prastumti minėtą susi pareigūnai liepia užverbuotiems žur
tarimą
Nukelta į 7 psl. nalistams rašyti konkrečius politikus

Landsbergiui suteikti šį fangą pla
nuojama būtent už minėtus nuopel
nus.
Ambasadoriaus rangą užsienio
reikalų ministro teikimu savo dekre
tu suteikia prezidentas.
Dekretą pasirašo ir užsienio rei
kalų ministras. Ministrui rekomen
dacijas dėl rango suteikimo pateikia
speciali Užsienio reikalų ministerijos
komisija.

Vokietija. Pasipiktinęs dėl. iš jo besi
tyčiojančio straipsnio Vokietijos
dienraštyje prezidentas paskutinę
minutę atšaukė kelionę į Vokietiją,
kur turėjo susitikti su kanclere A.
Merkei ir Prancūzijos prezidentu J.
Chirac. Berlynas šaltai atmetė Len
kijos reikalavimą, kad jis atsiprašy
tų, nurodydamas, jog valdžia nesi
kiša į spaudos reikalus. Varšuva
gana isteriškai reagavo į Berlyne su
rengtą
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Iš ateitininkų veiklos.
•Mūsų spauda.
•Nevyk lietuviu i š
Lietuvos.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Dar galima prisiliesti
prie lietuvių šaknų
Amerikoje.
•Ligoninės ir gydymasis.
• Seniai prabėgusiais
laikais.
•Mūsų šeimose.
•LB Floridos apygardos
suvažiavimas.
V a l i u t ų santykis
1 USD — 2.70 LT
1 EUR — 3.45 LT
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kompromituojančius straipsnius.
„Aš tokių faktų nežinau, tokių
faktų aš negirdėjau. Buvau pavedęs
tokios informacijos pagrindu atlikti
patikrinimą ir tokia informacija ne
pasitvirtino", — kalbėjo A. Pocius po
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komiteto (NSGK) posėdžio,
kuriam antrą sykį davė parodymus.
Jis pabrėžė, jog nėra žinoma, ku
rie žurnalistai buvo VSD paveikti.
„Tokie motyvai — užsakinėti
straipsnius, atlikti dar kažkokius ty
rimo veiksmus — atleiskit, departa
mentui tai yra svetima", — pridėjo
jis.
NSGK vadovas Algimantas Ma
tulevičius svarstė, kad VSD bandy
mai įtakoti žiniasklaidą kenkia jo re
putacijai.
„Aš nenoriu būti detektyvu ir
įrodinėti, verbavo ar neverbavo. Bet
jei jau yra
Nukelta į 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

Pasikeitimai Jaunučiu valdyboje

Žiemos kursai
jau užpildyti
Sudaromas
laukiančiŲJŲ sąrašas
oksleivių ateitininkų sąjun
gos Centro valdyba praneša,
kad jau visos esamos vietos į
populiariuosius Žiemos kursus yra
užimtos. Dar neužsiregistravę, bet
norintys į kursus vykti, bus įtraukti į
laukiančiųjų, sąrašą parašius Lionei
Kazlauskienei elektroniniu paštu:
lione_namie@yahoo.com.

M
r

aunuč'iŲ ateitininkų sąjungos centro vaia/oc koordinuojanti :aunL.Č!w veikią \ ruoš:an*: vasaros stowK.;cs
susirinko posėdžiauti lapkričio pradžioje. Supažlnainc naujas Kooptuotus narius su p a r e i g o m i s ir atsisveiki
no su kitais, ilgus metus praleidusiais pareigose. Nuotraukoje naujas vaidybos narys, d a ž n a s ateitininkų
veiklos fotokronikininkas Kazys Razgaitis, nauja CV narė Žibute Pranckevičienė, JAS CV p i r m i n i n k ė Laima A l e k 
sienė, kelias kadencijas atitarnavusi, dabar atsisveikinanti su valdybos pareigomis Grasilda Reinytė, i l g a m e t ė
valdybos narė Daiva Kisielienė ir naujai kooptuota narė Asta Žimkienė. Nuotraukoje nėra Joiitos Kisieliūtės Narutienės, kuri ilgus metus dirbo JAS CV ir dabar atsisveikino bei perėjo j Š. Amerikos a t e i t i n i n k ų tarybos g r e 
tas.

J

ŠAAT patvirtina nau|q
ASS centro valdybą
iaurės Amerikos ateitininkų
taryba (ŠAAT) buvo paskelbusi
ASS rinkimus, kviesdama siū
lyti kandidatus iki rugsėjo 15 d. Ne
atsiradus pakankamam skaičiui kan
didatų iki nurodyto termino, ŠAAT
nominacijų komisija ėmėsi iniciaty
vos sudaryti ASS centro valdybos su
dėtį. Ypač komisijos narės Birutės
Bublienės dėka tokią sudėtį pavyko
sudaryti su b/anduoliu Detroite.
Valdybos sudėtis: Janina Udrienė
— pirmininkė (el-paštas: Udrys@sbcglobal.net), Romualdas Kriau
čiūnas — vicepirmininkas ir kores
pondentas (ei. paštas: romask@acd.net), Gražina Kriaučiūnienė —
sekretorė, Eugenijus Silgalis — iž

S

dininkas, Valentina Rauckienė —
ryšininkė su Šiaurės Amerikos send
raugių skyrių valdybomis, Ramunė
Kubiliūtė — ryšininkė su Lietuvos
ASS CV, rūpinasi sendraugių vasaros
stovykla ir studijų savaitgaliu bei są
jungos plėtra, Birutė Bublienė —
ryšininkė su ŠAAT, kun. Ričardas
Repšys — dvasios vadas. Džiaugia
mės, kad ŠAAT savo lapkričio 4 d. po
sėdyje šią ASS centro valdybos sudėtį
patvirtino trejų metų kadencijai. Tai
sveikintinas įvykis, kad po daugelio
netekties metų vėl pradės veikti ASS
centro valdyba.

ŠAAT nominacijų komisija

Čikagos jaunučių
susirinkimas
palio mėn. Čikagos Pr. Dielininkaičio/Partizano
Daumanto
kuopos ateitininkų susirinkimą
pradėjome sugiedodami ateitininkų
himną ir sukalbėdami maldą. Tada
atšventėme gimtadienius tų kuopos
narių, gimusių spalio mėnesį. Po to,
Laima Aleksienė ir Rasa Kasniūnienė pristatė susirinkimo temą — „Šei
ma". Susiskirstėme į savo būrelius.
Būrelio vadovai paprašė mūsų nu
piešti svarbų įvykį, kurį patyrėme su
savo šeima. Aš pasirinkau mūsų šei
mos kelionę į Lietuvą prieš trejus
metus. Man ta kelionė paliko malo
nius įspūdžius, kadangi mes tiek
daug laiko praleidom kartu. Po rim
tos dalies, mano būrelis išėjo į Atei
tininkų namų sodelį pažaisti ame
rikietiško futbolo. Buvo smagus susi
rinkimas.
Kovas Polikaitis

S

Lietuvoje steigiamas Ateitininkų fondas
m. spalio 22 d.
Kaune Pal. Jur
gio Matulaičio
namuose įvyko išplėstinis Ateitinin
kų federacijos valdybos posėdis, su
šauktas siekiant atlikti Ateitininkų
fondo steigimui būtinus veiksmus.
Posėdyje dalyvavo Ateitininkų fede
racijos valdybos, tarybos nariai bei
vietovių valdybų atstovai.

2006

Naujojo fondo pradinį kapitalą
sudarys lėšos, kurios yra gautos
pardavus ateitininkų turtą Palango
je. Taip pat tikimasi, jog fondo kapi
talą nuolat papildys aukotojų bei rė
mėjų padovanotos lėšos. Fondas iš sa
vo pelno galės finansuoti Ateitininkų
federacijos bei atskirų jos vienetų ar
padalinių (kuopų, vietovių, sąjungų)
veiklą, remti katalikišką spaudą, tiek
pačių ateitininkų savarankiškai, tiek
kartu su kitomis organizacijomis vyk
domus projektus, skirti stipendijas
studijuojantiems ateitininkams ir
pan. Tikimės, kad fondas bus svarbus

veiksnys, užtikrinantis ateitininkų
veiklos pastovumą, tęstinumą bei
plėtrą Lietuvoje.
Posėdžio dalyviai bendru sutari
mu patvirtino dar praėjusios kaden
cijos Ateitininkų federacijos tarybos
parengtus fondo įstatus. Taip pat
buvo išrinkti fondo valdymo bei prie
žiūros organų — valdybos ir patikė
tinių tarybos nariai.
Į Ateitininkų fondo valdybą
išrinkti: Vilmantė Borutaitė (bioche
mijos mokslų habilituota daktarė, bu
vusi JAS centro valdybos ir AF
tarybos narė) • Vytautas Dudėnas
(Kęstučio korporacijos narys senjo
ras, buvęs LR finansų ministras) •
Ričardas Kunevičius (ilgametis atei
tininkų bičiulis, informacinių techno
logijų tarptautinės bendrovės GNT
Group valdybos narys) • Arūnas
Pemkus (buvęs SAS CV išeivijoje na
rys. Verslo konsultacijų kompanijos
Integrity PR direktorius) • Dainius
Šumskas 'Kęstučio korporacijos pir

mininkas, Ark. Gabrieliaus ateitinin
kų šeimų klubo narys)
Į Ateitininkų fondo patikėtinių
tarybą išrinkti:
Arkivysk. Sigitas Tamkevičius
(Kauno arkivyskupijos ordinaras,
Lietuvos Vyskupų konferencijos pir
mininkas, buvęs AF dvasios vadas) •
Gintė Damušytė (ambasadorė, AF
tarybos narė) • Vytautas Antanas
Dambrava (ambasadorius, ilgametis
ateitininkų bičiulis ir rėmėjas) • Sau
lius Girnius (buvęs AF tarybos, AF
kontrolės komisijos narys, Lietuvių
katalikų mokslo akademijos moksli
nis sekretorius) • Laima Šalčiuvienė
(buvusi AF valdybos narė, ateitinin
kų bičiulė bei rėmėja, Ateitininkų
šalpos fondo valdybos narė)
Fondo Garbės pirmininku išrink
tas ateitininkų rėmėjas ir bičiulis
Petras Ironis Jokubka.
Vygantas Malinauskas
AF pirmininkas

MAS CV ruošiami Ideologiniai
ateitininkų žiemos kursai įvyks š.m
gruodžio 26 d. - sausio 1 d., Dai
navoje. Jie yra skirti moksleiviams,
lankantiems gimnazijos 9-12 skyrius
ir norintiems praleisti savaitę ateitininkiškoje dvasioje kartu su kitais
lietuviais katalikais.
Daugiau informacijos rasite
Moksleivių ateitininkų tinklalpyje:
www.mesmas.org.
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NEVYK LIETUVIŲ IS
LIETUVOS!
VYTAUTAS VISOCKAS
A. Vienuolio gatvėje, šalia Operos
ir baleto teatro, patyriau jau primirš
tą nuotaiką. Renkasi žmonės su vė
liavomis, plakatais. Garsiakalbis eina
iš rankų į rankas. Kalbos piktokos,
grasinančios, demaskuojančios. Daug
filmuotojų ir fotografų. Žinau, kad
susirinkusieji eis prie Vyriausybės
rūmų, o kol kas jie reikalauja už
darbą mokėti kaip Europoje, pikti
nasi, kad darbdaviai siūlo tik viršva
landžiais užsidirbti daugiau. Profsą
jungų aktyvistai įžvelgia pramo
nininkų klastą: ilgainiui gali atsitikti,
kad tik po 12 ir daugiau valandų
liedamas prakaitą darbininkas sudurs galą su galu. Ne, mes norime
dirbti normalią darbo dieną ir nor
maliai uždirbti. Mes nenorime ver
gauti, kai darbdaviai lėbauja, skendi
prabangoje, važinėja po pusantro mi
lijono kainuojančiais automobiliais.
Aš vis prisimenu mokykloje ne
kartą skaitytą, nagrinėtą Jono Bi
liūno apsakymą „Pirmutinis strei
kas". Ne, čia dar ne streikas, tačiau
gal pradžia, paskatinsianti burtis į
daugiatūkstantines demonstracijas,
mitingus, net streikus, be kurių,
atrodo, naujųjų buržujų nepriversi,
kaip sakoma, atsisukti veidu j darbo
žmogų?
Ir dar pagalvoju, kad mitinguoto
jai smerkia tuos, prieš kuriuos minio
mis ėjome 1988-aisiais - 1990-aisiais.
Iš esmės - tuos pačius, iš tų pačių
rūmų šalia buvusiosios Černiachovs
kio aikštės, šalia buvusiosios Lenino
aikštės. Pasikeitė aikščių, rūmų pa
vadinimai, tačiau jų šeimininkai liko
tie patys. Tie patys valdo tas pačias,
tik kitais vardais vadinamas, gamyk
las, pelningiausias įmones. Tie patys
arba jų vaikai, statytiniai.
Kai susirinkusieji, gal koks tūks
tantis (gaila, kad ne minia), būgnams
tratant, sirenoms kaukiant pajudėjo
Gedimino prospektu, pajutau, kokia
milžiniška jėga galėtų būti, jeigu būtų
išties milžiniška, daugiatūkstantinė.
Prieš keliolika metų valdžią užgro
busieji sudrebėtų, kaip tada sudre
bėjo Vingio parke, Baltijos kelyje.
Deja, darbininkų judėjimas, pro
fesinės sąjungos tuo tarpu menkučiai,
mizerni, teturime vos keliolika pro
centų profsąjungų narių. Ponams, važinėjantiems prabangiais automobi
liais, jie dar nebaisūs. Ponai, pėsti vaikš
čiojantys tik į karališkus, paauksuo
tus tualetus, dar begėdiškiausiai en
gia dirbančiuosius už minimalią algą.
Panašu, kad europietiškus atly
ginimus už panašų darbą gausime tik
tada. kai sugebėsime pareikalauti,
trinktelti kumščiu, ilgai ir atkakliai
ne tik po keliolika valandų dirbdami,
bet ir ilgai ir atkakliai streikuodami.
Juk tokia dalia po karo teko Vakarų
Europos „eiliniams", kurie šiandien
dešimt kartų geriau už mus gyvena,
kurie šiandien. Vilniuje sėdi praban
giausiuose, mums nepasiekiamuose res
toranuose, kurie Gedimino prospek
te stovi ir šypsosi, kai gatvės viduriu
švilpdami ir būgnais tratindami eina
„minimalistai", pragyventi sugeban
tys už keturis penkis^imtus litų.
„Įmanomi du šalies ateities sce
narijai. Vienas jų: laipsniškas, evo
liucinis kelias, ieškant kompromiso
tarp nuomonių ir interesų. Kitas
kelias - revoliucinis. Ir jeigu per pas
taruosius 5 ar 10 metų nebuvo jokių
socialinių subruzdimų, tai nereiškia,

kad ateityje jų negali būti", - jau
namie perskaičiau mitinge gautą
prof. Povilo Gylio straipsnį „Respub
lika - tai viešas reikalas!" (išspaus
dintą „Lietuvos profsąjungose").
Ką ir besakyti, evoliuciniu keliu
eidami toli nuėjome! Pusė milijono
lietuvių jau senokai pasiekė išsva
jotąją Vakarų Europą. O kiek jų dar
su lagaminais rankose! Tačiau pra
monininkams tai maža bėda. Jiems iš
paskos, iš ten, kur saulė teka, ateis
kiti, sukalbamesni, jiems mūsų mini
malusis atlyginimas tik sapnuojasi.
Ilgainiui ir Seimo darbas pagerės, nes
mažiau bus „litovcų", nesuprantan
čių, kad „Gazprom" geriau už „Orlen".
Evoliucionuodami užsiauginome
elitą (darbdavių, verslininkų, poli
tikų), kuris irgi iš esmės jau ispanijose, italijose, ten jų vilos, jachtos,
atostogos po palmėmis... O kiti dar
tik pradedame žingsniuoti Gedimino
prospektu, tikėdamiesi, kad gal pre
mjeras Gediminas Kirkilas mus išgirs
ir apgins nuo to elito, apie kurį net
prof. R Gylys - ne pačios geriausios
nuomonės: „Nenoriu 'nurašyti' viso
politinio elito, tačiau negaliu atsiste
bėti gerokai išsigimusiu 'ekskomjaunuoliškuoju' elitu - labai savimi
patenkintu, gobšiu ir agresyviu..." Ar
čia apie tuos vaikinus iš Užsienio
reikalų ministerijos, VSD?
Beje, G. Kirkilą, ko gero, laiky
sime korupcijos duobkasiu. Per me
tus jis viešai įsipareigojo aplaužyti jai,
tai visur esančiai hidrai, ragus, iš
traukti Lietuvą iš klampaus liūno.
Baisu net pagalvoti: kasmet smunkame vis žemyn ir žemyn, nes, kaip
sako „Transparency International"
Lietuvos skyriaus (TILS) direktorius
Rytis Juozapavičius, „nuo 2004 m.,
kuomet Lietuva tapo ES ir NATO
nare, valstybės mastu praktiškai
nėra vykdoma jokia rimtesnė antiko
rupcinė politika". Nuo šiol bus vyk
doma, net partijos ketina kilti į kovą,
tačiau Gedimino prospekto demon
strantai tuo nelabai tikėjo. Kalbėjo jie
apie darbdavių nesiskaitymą su
„darbo jėga", apie vergiško darbo
sąlygas, nepakeliamą psichologinį
klimatą, dėl ko daugelis meta net
neblogai atlyginamą darbą ir bėga į
užsienį. Lietuvoje lieka tik nebegalin
tys išvykti arba nedrįstantys pasi
priešinti šeimininkų savivalei. Buvo
kalbama, kad net „Mažeikių naftos"
gaisras kilo dėl darbdavio gobšumo,
didelio pelno vaikymosi.
Taigi, tik deklaracijomis, paža
dais, gerais norais grindžiame ateiti.
Evoliucionavome tiek, kad viešieji,
bendrieji, valstybės reikalai elitui jau
nebeegzistuoja, išnyko kaip Atgi
mimo laikų atgyvena. Viską „prichvatizavome". net politiką, viską parduo
dame, net valstybės saugumą. Ne tik
tą, kurį sutrumpintai vadiname VSD.
Ne veltui KGB rezervistą Arvydą
Pocių taip sutelktai gina, užtaria,
saugo nuo Seimo komisijos ir parla
mentarai, ir premjeras, ir preziden
tas. Negriaukite valstybės pamatų,
suprojektuotų dar sovietų laikais!
Šiomis dienomis garsiosios, dos
niosios ,,Dujotekanos" (finansavo
beveik du trečdalius Lietuvos partijų)
prezidentas Rimantas Stonys televi
zijos žurnalistei, klausinėjusiai apie
Įtartinus jo ryšius su Rusijos spe
cialiosiomis tarnybomis, apie pažintis
su šių tarnybų įtakingais žmonėmis
(pavyzdžiui, KGB generolą Vladimirą
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Mūsų spauda
AV ir Kanadoje priskaičiuoja
ma 545 katalikiški laikraš
čiai. Žinoma, tai yra labai di
delis skaičius. Kaip jie gali ir išsi
laikyti? Bet ir jų platinimo laukas
yra labai didelis. Juos remia mili
jonai skaitytojų. Amerikos katali
kiškoji visuomenė iki šios dienos ne
turi savo dienraščio. Galbūt tai yra
susiskaldymo ženklas, o gal tik ryž
to trūkumas imtis sunkaus darbo.
Amerikietiškoji spauda turi taip
pat savo vargų ir rūpesčių, kuriuos
nugalėti nėra taip jau lengva.
Mūsų lietuviškosios spaudos
rūpesčiai yra surišti su lietuvišku
mo išlaikymu. Emigracinė aplinka
visą laiką kalba už savosios tauty
bės praradimą. Nors mes, lietu
viai, nesame linkę, kad mus kas
organizuotų, bet dėl tos grėsmės,
kad galime prarasti savo tėvų
kalbą ir iš meilės savajai žemei,
jungiamės į organizacijas, ruošia
me įvairiausius renginius, palai
kome savo spaudą. Tokios veiklos
nerandame didžiųjų tautų emigra
cijoje. Italai, savo skaičiumi Ame
rikoje nepalyginamai gausesni už
lietuvius, betgi neturi nei tiek cho
rų, nei dainų švenčių, kurias lietu
viai taip gražiai gali suorganizuoti.
Niekas negirdėjo nė apie jų kokią
italų operą, nors jiems solistų tik
rai nestinga. Jie neturi nė tokios
gausios spaudos kaip lietuviai.
Niekas negirdėjo ir nematė jų
dienraščio.
Mūsų veikla yra, pasakytume,
kova už lietuviškumo išsaugojimą
šeimoje, jaunime, mokykloje, mūsų
visų išeivijoje. Todėl mums daug
ko reikia, ko nereikia galbūt ita
lams, vokiečiams, kurie nebijo, kad
jų tauta gali išnykti. Bet kas gi
visą tą mūsų veiklą daro gyvą ir
kas ją išlaiko? Atrodo, kad jeigu
neturėtume savo spaudos, tai ne
galėtų susiorganizuoti nė tie pa
prasčiausi susirinkimai, kurių
pranešimus mūsų dienraštis nuo
lat spausdina. Visi sumanymai
pereina per spaudos puslapius:
surengiami įvairūs vajai, pradeda
mi ir baigiami ginčai. Taigi mūsų
spauda, ypač dienraštis, yra tie
kultūriniai centrai, be kurių lietu
viškasis gyvenimas negali apsieiti.
Dienraštis tarnauja visuomenei.
Žinia, iš tūkstančių atsiranda ir
tokių, kurie karts nuo karto gali
pajusti nepasitenkinimą vienu ar
kitu klausimu ir pranešimu. Tai
natūralus reiškinys. Negalima
laukti, kad visi straipsniai būtų
pagal visų nuotaikas ir visų nuo
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Jakuniną, prezidento Valdo Adam
kaus apdovanotą Gedimino ordinu),
žavingai šypsodamasis atrėžė: „Šian
dien aš jums galėčiau nurodyti daug
įmonių, kurios yra žymiai labiau pri
klausomos nuo Rusijos kapitalo, nuo
Rusijos valstybės, valdžios, nei 'Dujotekana'".
Kad taip šį vyruką pasodinus į
Arvydo Pociaus kėdę! Algimantui
Matulevičiui ir kitiems nebūtų jokio
vargo - viską išklotų, ir mums pa
pasakotų kokiame užsakomajame
straipsnyje, kokiame „centriniame
dienraštyje" („Straipsnį tenka užsa

mones. Skaitytojas, ieškodamas
tik savo nuomonės, nieko naujo ne
atras ir nieko naujo neišmoks. Tik
dėl „komikų" skaitytojai neturi
ginčų ir nuomonių skirtumų. Visi
vienodai nusijuokia.
Dienraščio stiprybė yra skaity
tojai ir bendradarbiai. Visiems
lietuviams turėtų rūpėti, kad mū
sų spauda augtų ir stiprėtų. Ne
reikia manyti, kad, pvz., dien
raščio išlaikymo klausimas yra tik
vienos grupės reikalas ar tik kele
to žmonių prestižas. Tai yra mūsų
visų reikalas. Laikraštis spausdi
namas ne leidėjams, ne redakto
riams ar administratoriams, kurie
jį paruošia, bet visai mūsų visuo
menei. Mes spausdintu žodžiu išei
name ginti aukštųjų krikščionybės
principų, kelti savosios tautos rei
kalus, saugoti savo kalbą, žadinti
lietuviškumą jaunime, kelti ir pa
laikyti tautinę kultūrą. Šitie rūpi
mi klausimai turi mus visus su
jungti bendram darbui. Labai
skaudu išgirsti, kad jau kai kam
nebereikia lietuviško dienraščio
tik dėl to, kad jam jau pakanka
angliškų — amerikietiškų. Laik
raštis, šalia asmeninės naudos,
turi dar ir visuomeninę vertę. Ži
noma, šitai gal bus nesuprantama
tam, kuris jau nusiorientavo egoiz
mo ir naudos linkme.
Be to, mūsų lietuviškoji spau
da, palyginus su amerikietiškąja,
nėra per brangi. Argi tai retas atsi
tikimas, kad pokyliuose, apie ku
riuos buvo kalbama praėjusių me
tų Kultūros kongrese, per vieną
vakarą daug daugiau pinigų išlei
džiama, kaip atiduodama dienraš
čiui už visus metus. Jeigu mes tik
dešimtą dalį visų be reikalo pada
rytų išlaidų paaukotume lietuviš
kai spaudai, tai ji gražiai klestėtų.
Žinoma, gal tos dešimtos dalies
daug kas reikalauja, ir gali susi
daryti per daug dešimčių. Bet de
šimtoji dalis, paaukota spaudai,
visais keliais šimteriopai grįžta.
Didžiausią rūpestį kelia lietu
viškų šeimų vaikai, kurie, iš mo
kyklos sugrįžę, ant stalo randa tik
angliškas knygas ir angliškus laik
raščius. Gal tuos laikraščius įpiršo
kas su tam tikra morališka prie
varta, bet jų vertė dėl to nėra di
desnė. Lietuviškosios spaudos „prie
varta" yra tik tėvynės meilė ir iš
tikimybė savo tėvų kalbai. Jeigu lie
tuviškas laikraštis neaplankys šei
mos diena iš dienos, tai joje užsi
baigs ir lietuvių kalba, kurią gal
taip norėtum išgirsti iš vaiko lūpų.

kyti. Dauguma centrinių dienraščių
iš principo nesiryžta dėti neužsako
mojo straipsnio. Susimoki ir tada turi
teisę pasakyti, ką galvoji... Lietuvoj
kitokių laikraščių nėra". Iš „Dujotekanos" vadovo R. Stonio pokalbio su
televizijos žurnaliste). Taip atvirai
apie visiems žinomą tiesą nėra kal
bėjusi net Rasa Juknevičienė.
Todėl aš ir nuklydau į lankas iš
Gedimino prospekto, kuriuo tą dieną
žingsniavau, būgnams tratant, plaka
tams ir šūkiams rėkte rėkiant:
„Darbdavy, nevyk lietuvių iš
Lietuvos!"
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Dar galima prisiliesti prie lietuvių išeivijos
Amerikoje šaknų
persiunčiamas į Lietuvos bažnyčias.
Norint susidaryti lietuviško kul
tūrinio paveldo Amerikoje mastą
pakanka paminėti, kad čia lietuviai
buvo pastatę ar įsigiję (bet daugiau
sia statę patys) apie 150 bažnyčių,
tarp jų - ir protestantiškų. Jos veikė
ne vienu metu. Kairiųjų autoriaus A.
Michelsono knygoje „Amerikos lietu
viai" sakoma, kad 1941 m. buvo 129
parapijos. Prie jų dažniausiai buvo
statomos klebonijos, parapijų salės ir
parapijų mokyklos. 2002 m., duo
damas interviu vyskupas Paulius Bal
takis sakė, lietuviškų parapijų esama
apie 70. Per tą laiką jau užsidarė ne
viena, tarp jų įspūdingą istoriją tu
rinti Lawrenco parapijos bažnyčia.
Be to, savo namus statė ir lietu
viškos organizacijos - tiek kairiosios,
tiek katalikiškosios, tiek liberaliosios.
Deja, jų suskaičiuoti negaliu, to t i k 
riausiai negalės suskaičiuoti niekas,
nes nėra išlikusios kažkokios apiben
drinančios medžiagos - leidinių. De
ja, ir šioje knygoje daugiausia kal
bama apie krikščionišką paveldą, mat
parapija buvo toks fenomenalus or
ganas, kuris lietuviui Amerikoje tam
tikra prasme atstojo valstybę-tėvynę,
kurioje jis glaudėsi. Tai ypač aktualu
buvo senajai išeivių kartai, kuri iš
vyko iš Lietuvos XIX a. pabaigoje-XX
a. pradžioje. Mat tai buvo paprasti
lietuviai, dažniausiai kaimiečiai, ne
mokėję angliškai. Jie pirmiau sukur
davo parapiją, pastatydavo bažnyčią
ir parapijos namus ir tik tada staty
davosi sau namus, kaip yra sakęs vys
kupas R Baltakis. O parapijos jubi
liejų proga leisdavo bukletėlius su
parapijos istorija. Todėl dažnoje para
pijoje yra išlikę istorinių liudijimų.
Šiek tiek tuose leidinėliuose atsispin
di ir visos apylinkės lietuvių gyveni
mas. Tiesa, leidinėliai išlikę tik ten,
kur palanki situacija. Archyvai per
duoti arba į kitas parapijas, arba į
vyskupijas, bet parapijų istorikas
kun. Vincas Valkavičius rašo, kad do
kumentai išlikę ne visur. Kai kurie
lietuvių parapijų vėlesni klebonai
v
archyvų nesaugojo. Ypač jeigu baž
tuvių bažnyčios, tokios kaip Sv. Jur nyčia pereidavo į afroamerikiečių
gio Čikagoje, kurių jau nebėra. Liko rankas.
tik jų nuotraukos ir dar prisimenan
Šiuo metu uždarytos jau dešim
čiųjų graudūs atodūsiai. Jos, suma
žėjus apylinkėje lietuvių, vyskupijų tys parapijų. Tai, kas jau kuris laikas
buvo parduotos naujiems savinin vyksta Bostone, galima pavadinti
kams, o savininkų dažniausiai nu lietuvių kova už Šv. Petro bažnyčią,
griautos, toje vietoje pastačius nau kurią arkivyskupija, įsiskolinusi dėl
jus, modernius pastatus. Liturginiai buvusio Bostono vyskupo įsipainioji
daiktai ir istorinę ar meninę vertę mo į pedofilų skandalą, nori parduoti.
turintis inventorius kartais, jeigu tai Savo akimis teko matyti lietuvių
atsitikdavo įau šiais laikais, būdavo bažnyčia Pittsburgh, Pennsylvania

Šią vasarą JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros tarybos pirmi
ninkės Marijos Remienes iniciatyva,
pastangomis ir surinktomis lėšomis
Lietuvoje išėjo knyga „Lietuvių pėd
sakai Amerikoje" (autorė Audronė V
Škiudaitė, Vilnius, 2006, 808 psl.),
kuri apžvelgia daugiau kaip šimtą
metų trunkantį procesą. Knygos tik
slas buvo užfiksuoti-kuo daugiau
lietuviško kultūrinio paveldo - dar
stovinčių ar jau nugriautų pastatų
(bažnyčių, vienuolynų, parapijų ir ne
parapijų namų ir kt.), paminklų, kry
žių ir kt. nuotraukų, paminėti funda
mentinius leidinius, tokius kaip
„Lietuvių enciklopedija", ir kitas ver
tybes. Didžioji dalis knygos tiražo
(buvo išleista 1,100 egz.) buvo paau
kota Lietuvos bibliotekoms (netoli
700 egz.). Šiame straipsnyje autorė
nori padėti brūkšnį ir priminti Lie
tuvos žmonėms ir Lietuvos valdžiai,
kad lietuviškuoju paveldu Amerikoje,
ir ne tik šiame krašte, reikia rūpintis.
utorei Jungtinėse Amerikos
Valstijose dar pasisekė rasti
daug lietuvių pirmtakų gyveni
mo pėdsakų, bet laikas nelaukia,
baigia išeiti Anapilin pirmosios ban
gos emigrantų vaikai, kurie dar iš
tėvų lūpų girdėjo apie Amerikos at
radimo džiaugsmus ir skaudulius.
Bet jau muša paskutinės valandos,
kada dar galima prisiliesti prie išeivi
jos šaknų. Beje, išeivijai kenkia ne tik
laikas, bet ir JAV tradicijos, skirtin
gos nuo europietiškųjų. Praktiški
amerikiečiai nesaugo savo istorinių
paminklų ir nesirūpina jų įamžini
mu, todėl daug buvusių lietuvių baž
nyčių, parapijinių mokyklų, lietu
viškų klubų ir kitokių statinių, atsi
radusių iš mūsų protėvių Amerikoje
meilės savo gimtinei ir prisirišimo
prie savo šaknų, jau nebėra.
Iš tiesų, naivu tikėtis, kad šiai
milžiniškai šaliai ką nors svarbaus
galėtų reikšti toks trupinėlis, kaip
lietuvių godos?!
Kaip koks stebuklas stovi man
prieš akis katedrą primenančios lie-

A

Pr 0 * VV>s O u b n n s k a s iš K a u n o Vytauto DidžioĮO universiteto tyrinėja Jo- ;~« es :e + 'jv j kap?nes Texas valstiįoie

valstijoje, kuri jau buvo parduota ir
joje buvo ruošiamasi įrengti butus
gyventojams. Teko girdėti, kad Sioux
City, Iowa valstijoje, uždarytoje lietu
vių bažnyčioje buvo įrengtas resto
ranas, o altorius paverstas baro pre
kystaliu... Ten likusios nedidelės lie
tuvių bendruomenės, nors mažai besuprantančios lietuviškai, narių
širdys tebekraujuoja nuoskauda...
uo nenorėčiau apkaltinti Ame
rikos ir amerikiečių, tai puiki
tauta, turtinga valstybė, kurio
je gyvena nuoširdūs ir labai gailestin
gi žmonės. Jie yra tokie, ir juos tokius
reikia priimti. Tai tiesiog jauna ir jau
keli šimtai metų nesenstanti, nes
nuolat jauninama vis naujų imigraci
jos šaltinių, moderni tauta. Tai ra
cionalūs žmonės, jie nėra senienų
rinkėjai ir saugotojai, kokie yra euro
piečiai. Amerikiečiai nekenčia dulkių,
griuvenų ir puvėsių. Ten greičiau
statoma negu remontuojama. Tai
jaunos valstybės gyventojai ir jie
mėgsta viską, kas nauja ir modernu.
Praeina 20-30-50 metų, statinys
atgyvena, ir jis griaunamas, dažniau
siai tuojau pat, kai tik parduodamas
kitam šeimininkui. Nors pastaruoju
metu senosios Europos tradicijos jau
pradeda veržtis ir į Ameriką. Eina
kalbos, kad senoji architektūra jau
pradedama saugoti, bet, kaip ir kiek
vienam naujam dalykui, įsigyventi
dar reikės laiko. Tuo labiau, kad visas
turtas ten yra privatus ir privačią
nuosavybę šventai gerbianti valstybė
negali kištis į tos nuosavybės naudo
jimą.
Taigi, Amerika - moderni šalis.
Kas dieną, kas savaitę, kas metai į šią
šalį atvyksta dešimtys, šimtai tūks
tančių naujų gyventojų. Teko girdėti,
kad kasdien vien per Meksikos sieną
nelegaliai pereina 6 tūkst. imigrantų.
Argi jie atvyksta rūpintis kažkieno
istorija? Jie rūpinasi susikurti mod
ernų ir pasiturimą gyvenimą. Ir kai
tai vyksta metai iš metų ir kai senųjų
gyventojų palikuonys vis labiau
tampa krašto gyventojų mažuma,
susiklosto ir tam tikras požiūris į
žemyno istoriją. Štai šiandien Ame
rikoje nuogąstaujama, kad artimiau
siais dešimtmečiais ši valstybė taps
ispanakalbė. Jau dabar mokyklose
šalia anglų kalbos dėstoma ir ispanų
kalba, o anglų kalbos mokytojai lygia
greta ruošiami dėstyti ir ispanų
kalbą.
Tokia tos šalies specifika. Bet ko
niekur kitur neatrasi tokiu mastu tai labdaringų širdžių. Per šimt
mečius čionai atvykę žmonės visada
rūpinosi savaisiais, likusiais gimtinė
je, iš kur jie bebūtų - iš Europos,
Azijos ar Pietų Amerikos. Kadangi
imigrantai buvo ir dažniausiai tebėra
iš neturtingų šeimų, jie nori padėti
likusiems nepritekliuje, todėl per
kartu kartas amerikietis priprato
rūpintis kitais. Taigi aukoti kitiems,
kurie mažiau turi, yra kita Amerikos
specifika. Bet tai ne šios dienos tema.
O šiandien dar noriu šią temą pa
iliustruoti vienu pavyzdžiu: 43 metus
..Draugo" vyriausiuoju redaktorium
dirbusio Leonardo Simučio, beje, ir
ALTo įsteigėjo ir ilgamečio jo pirmi
ninko, archvvo istorija. Man tiesiog
nusišypsojo laimė apsilankyti Leonardo Šimučio, Jr, taip pat jau miru
sio, namus, kur buvo saugomas tėvo
daugiau kaip 40 metų vestas dieno
raštis. Taigi savo akimis galėjau iš
matuoti lentynų su archyvine me—
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džiaga, tarp jų - ir dėžėmis su dieno
raščio sąsiuviniais, ilgį. Ranka rašy
tus užrašus po tėvo mirties sūnus
Leonardas atspausdino mašinėle ir
padaugino keletu egzempliorių. Tuo
metu, kai man teko lankytis Leo
nardo Šimučio, jaunesniojo, namuo
se, šeimininkas jau keletą metų buvo
palaidojęs žmoną ir gyveno vienas.
Didelis namas buvo pilnas memo
rialinių daiktų. Viename kambaryje,
kuris buvo laikomas darbo kambariu,
buvo sukaupti dokumentai ir foto
grafijų albumai. Atskiras kompiu
teris buvo skirtas šeimos dviejų kartų
fotografijoms, kurios buvo suinventorintos. Kituose kambariuose ir
koridoriuose kabojo ir lentynose
gulėjo įvairūs memorialiniai daiktai.
Vienas kambarys tarnavo biblioteka,
kurios centrinę dalį užėmė stalas su
Leonardo, vyresniojo, dienoraščio są
siuviniais, sudėtais į specialius
foliantus. Dienoraštis užėmė apy
tikriai vieno kvadratinio metro dy
džio plotą. O Simučio rūsys, - Ame
rikos lietuvių vadinamas „beismantu", - buvo ištisas raštų pasaulis organizacijų, su kuriomis buvo susi
jęs Šimutis, vyresnysis, dokumentai,
knygos, kiti istorinę vertę turintys
daiktai. Jau vedžiodamas po šią
požemio karaliją, pedantiškai tvar
komą ir net neapdulkėjusią, Šimutis
žinojo - visa tai eis į šiukšlyną, nes
Lituanistikos tyrimo centras paims
tik svarbiausius dokumentus.
Šiandien Lituanistikos tyrimo
centro internetiniame puslapyje skel
biama, kad Leonardo Šimučio archy
vas jau atsidūrė Pasaulio lietuvių
archyvo fonduose.
eonardas, jaunesnysis, buvo
muzikos profesorius ir chor
vedys. Išėjęs į pensiją, jis daug
metų paskyrė tėvo archyvo tvarky
mui. Ir sutvarkė taip pedantiškai,
kad net 1919 metų jam ir jo broliui
išrašytų vaistų receptai rado vietą.
Kodėl, mąsčiau, Šimutis nežengė
ryžtingo žingsnio perkelti jų į Lie
tuvą, taip atsakymo ir neradau. Su
dėjęs tiek darbo ir laiko, o dar dau
giau šventos meilės savo tėvui, jis
išėjo žinodamas, kad visa tai virs
dulkėmis. Bandžiau jam įrodyti, kad
jis turi memorialinę vertę turinčius
daiktus pervežti į tėvo tėviškę Šilalės
rajone, bet jis turbūt buvo jau per
senas tokiam ambicingam projektui.
Bandžiau ieškoti organizacijos, kuri
rūpintųsi šio ir kito lietuviško kul
tūrinio paveldo persiuntimu į Lietu
vą, bet išgirdau atsakymą: „Mes ne
valstybė, o privačių pajėgų mes jau
nebeturime. Mes esame tik tiek, kiek
gyvi'\..
Šimučių palikuonys lietuvybe
nesidomi. Jiems brangūs nebent keli
dokumentai, tokie kaip JAV prezi
dento Roosevelt laiškas Leonardui
Šimučiui.
Tai štai taip palaipsniui eina i
praeitį lietuvių kultūros paveldo dalis
- išeivijos materialioji kultūra. Kol
Lietuva atsistos tvirtai ant kojų, ana
pus Atlanto jau beveik viskas bus
išvežta į šiukšlyną. Lituanistikos cen
tras ar Putnamo archyvas toli gražu
nepajėgia visko aprėpti, o ir sukaupta
medžiaga ten nepritaikyta saugoji
mui, nėra ir pajėgų ją tvarkyti. Tiesa,
iš Lietuvos pasikviečiamas muzieji
ninkas ar istorikas medžiagai siste
minti, bet tai tik menkas krepštelėji
mas, nes didžioji dauguma medžiagos
tiesiog guli dėžėse. Nukelta i 5 psl.
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Anksčiau ar vėliau tos vertybės
turės atsidurti Lietuvoje, bet ar
nebus per vėlu. Kartą, rinkdama me
džiagą apie žymų išeivijoje imtyni
ninką Karolį Požėlą, bandžiau Li
tuanistikos centre pasinaudoti „Nau
jienų" dienraščio komplektais. Deja,
spaudiniai iki 1950 metų jau buvo
nebeišduodami, popierius pageltęs ir
trupantis. Šitos senienos laukė Ame
rikos valdžios žadėto mikrofilmavimo, bet kol kas negirdėti, kad būtų
sulaukusios. Manau, kad kažką rei
kia daryti ir su „Draugo" komplek
tais, kaupiamais nuo 1909 m.
Ir vis dėlto stebuklinga, kad ir
neturėdami valstybės paramos išei
viai sugeba organizuoti tokius da
rinius, kaip archyvai, ir kad atsiran
da žmonių, kurie imasi organizuoti
intelektualių vertybių rinkimą ir
saugojimą.
O ar Lietuvoje kas galvoja apie
išeivijos kultūros vertybių "įsisavi
nimą, jų aprašymą ir būtiniausių svarbiausių pergabenimą į Lietuvą?
Manau, kad ne. Išeivijoje veikia dar
daug organizacijų, jos politikuoja,
kultūrina ir remia materialiai Lie
tuvą, labiausiai vaikus, bet apie savo
sios kultūros išlikimą ir čia niekas
negalvoja. Jų akyse išvažiuoja į šiukš
lynus jų gyvenimo prasmė, jie dėl to
kenčia, bet nieko nebegali padaryti,
kad būtų kitaip.

Tiesa, kai kurios organizacijos
savo archyvus grąžino į Lietuvos
archyvus, pritaikytus dokumentų
saugojimui ir turinčius pajėgų tvar
kyti medžiagą. Pvz., Dalios Sruogaitės, Balio Sruogos dukters, rū
pesčiu ir triūsu į Lietuvos centrinį
archyvą atkeliavo „Margučio" radijo,
jau daugiau kaip 60 metų skam
bančio Čikagoje, archyvas su daugelio
žymių žmonių balso įrašais. Arche
ologijos profesoriaus Jono Puzino
našlė, taip pat jau mirusi, į M. Maž
vydo biblioteką perdavė savo vyro
100 dėžių biblioteką ir archyvą. Lie
tuvių krikščionių demokratų sąjun
gos generalinis sekretorius Pranas
Povilaitis prel. Mykolo Krupavičiaus
ir LKDS archyvą perdavė Lietuvos
istorijos institutui Vilniuje, kur me
džiaga jau sutvarkyta ir kai kurie da
lykai paskelbti spaudoje. Vietos Lie
tuvoje ieškoma VLIKo archyvui, iki
šiol saugotam Putname.
Didelė viltis yra neseniai susi
kūręs Išeivijos institutas prie Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto, bet kol
kas čia saugoma daugiau liberalios
krypties organizacijų ir asmenų ar
chyvinės medžiagos, ir tai kelia kata
likiškų organizacijų nepasitikėjimą.
Visa tai tik atsitiktiniai epizodai,
atskirų žmonių iniciatyva, o valsty
binio projekto dar neturime.

Pasitraukęs į vieną kampą pastebėjau jau
vyresnio amžiaus žmogelį, visiškai išbadėjusi, su
kumpusį. Jis, matyt, buvo buvęs gana riebus, nes
jo pilvo oda kabojo, kaip tuščias maišas. Vienas
smogikas jį paklausė:
— Kas Tamsta?
— Pirklys!
— Už ką čia patekai?
— Už nelegalų prekių pirkimą ir pardavimą!
— Sukčius! — Nutvėręs smogikas žmogeliui
už nudribusios pilvo odos pradėjo bizūnu lupti per
ištemptą pilvo odą.
— Aš pašalinsiu Tamstai tą atsargoms suda
rinėti terbą (Hamstertasche)! — šaukė smogikas,
o žmogelis cypė verkdamas, kaip smaugiamas šuo.
Kitas smogikas klausinėjo vieną suimtąjį:
— Už ką Tamsta atvežtas?
— Buvau raudonosios Ispanijos kovotojas!
— Aha! Tamsta esi vienas tų raudonųjų
kiaulių, tėvynės išdavikų. Eikš, prieteliau, dabar
gausi nors padorų atlyginimą už savo narsumą! —
Jį sumušė, suspardė ir nugrūdo į kampą.
Girdėjosi kitur kvočiant:
— Už ką atvežtas?
— Palikau be leidimo darbovietę.
— Valkata, dykaduonis! Tokių mums kaip tik
reikia. Tokius tipus visus išmokome dirbti! Čia
kurį laiką pabuvęs pats džiaugsiesi, koks iš
Tamstos pasidarys darbininkas. — Smogiko
žodžiai buvo lydimi atitinkamų veiksmų...
— Už priešvokišką nusistatymą! — girdėti
atsakymas.
— Taip! Vienas tų, kurie dar vis knisasi po
mūsų pamatais. Sakau Tamstai, čia pas mus
išmoksi Vokietiją mylėti. Tamsta tapsi didžiausiu
Vokietijos draugu, — ir užsivertęs nelaimingą ant
stalo pradėjo mušti kėdės koja, o mušamasis rėkė,
kaip gyvulys.
mogikui smogus vienam žydui į veidą sudužo
dantų protezas. Jam smogikas įsakė kitą die
ną parašyti žmonai laišką ir paprašyti 60 markių,
tačiau įgrasiho nerašyti, kuriam tikslui pinigai
reikalingi.
Čia, dezinfekcijos skyriuje, mes galutinai ne
tekome tai, ką laisvame gyvenime v- imame as
menybe. Pavardė stovykloje nebeegzistuoja. Su
imtieji vienas antrą vadina vardais, o visuose sto
vyklos reikaluose figūruoja numeris. Jei kas mirš
ta, pranešama, kad toks ir toks numeris mirė. Jis
išbraukiamas iš sąrašo ir pasiunčiamas praneši
mas šeimai. Jei kuris paleidžiamas, raporto vir
šininkas per rytinį patikrinimą skelbdavo:
— Nr. ...pas mane!
Tada pašauktieji, kaip strėlės, lėkte lėkdavo į
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Audronė V Škiudaitė

Ruošiamasi statyti „požeminį miestą
Beijing planuoja dalį beprotiškos
savo plėtros nukreipti po žeme ir taip
palengvinti miestą kankinančius per
didelio užstatymo bei gyventojų tan
kumo ir urbanistinio augimo skaus
mus, sekmadienį pranešė valstybinė
žiniasklaida.
Miesto planuotojai parinko 17
pagrindinių miesto rajonų, tinkamų
požeminei plėtrai, ir vaizduotėje jau
piešiamas iki 2020 metų 90 mln.
kvadratinių metrų plote išdygsiantis
„požeminis miestas", praneša nau
jienų agentūra „Xinhua".
Remdamasi Shi Xiaodong, Bei
jing municipaliniu miesto planavimo
ir projektavimo instituto projektuo
toju, „Xinhua" rašo, jog pagal planą
mieste šiuo metu užimančios apie 30
mln. kvadratinių metrų naudojamos
požeminės erdvės padidės ketur
gubai.
Pasak „Xinhua", planas padės
sumažinti eismo spūstis, dėl miesto
centre esančios žemės naudojimo ky
lančią įtampą ir aplinkosaugos prob
lemas.
Tarp vietovių, kuriose numato
ma požeminė plėtra, minimas kles
tintis Vanfudzingo prekybos rajonas
ir judrus centrinis verslo rajonas.
Anot Shi Xiaodong, požeminis
miesto plotas Beijing kasmet išsi
plečia 3 mln. kvadratinių metrų ir su
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daro dešimtadalį viso kasmet mieste
įrengiamų patalpų ploto.
Maždaug trečdalis kasmet įren
giamų naujų plotų panaudojama ko
mercinėms ir kultūrinėms reikmėms,
o likusieji skiriami automobiliams
statyti ir kitiems eismo poreikiams,
nurodo „Xinhua".
Beijing išgyvena statybų pagau
sėjimą, kurį skatina kylanti ekonomi
ka ir didžiulis gyvenamojo būsto sty
gius, tad visame mieste dygsta nauji
gyvenamieji ir biurų bokštai.
Augimo įkarštis lėmė, jog miesto
gatves užkimšo transporto spūstys,
mat automobilį įstengia įsigyti vis
daugiau kinų, ir Kinijos sostinėje
pablogėjo oro kokybė.
BNS

Beijing.

drabužius, mažus pakeisti didesniais, tas su pa
šaipa atsakydavo:
— Tavo siuvėjas dar drabužių nepasiuvo. Tuo
tarpu bus ir tie geri.
Jei „naujokas" negreit spruko tolyn, atimdavo
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai
tuos pačius ir primesdavo dar blogesnius, saky
nacių koncentracijos stovyklose damas:
— Dabar išeisi visiškai, kaip iš madų saliono.
1941_1945
Toliau padalino autus, apvalią kepuraitę ir
medines klumpes arba odinius pusbačius su me
JONAS GRiGOLAmS
diniais padais. Tai buvo visa apranga. Reikia
pastebėti, kad į stovyklą atvykome gruodžio 20
Nr.9
dieną ir jau buvo gana šaltas oras.
Aprengti, kaip baidyklės, vienas kito nebevartų pusę. Reikia pastebėti, kad visais atvejais, pažinorne. Vėl sustojome prie barako, išsirikiavo
kai stovyklos vadovybė kokiu reikalu šaukdavo, me po penkis. Iš naujokų barako (stovykloje vadi
visi turėdavo bėgti ir ne darbo metu. Darbo metu namo Zugangsblock) buvo atėjęs kambario seniū
nas (štubovas) mūsų parsivesti. Patikrinęs skai
visas darbas ir judėjimas vykdavo tik bėgom.
ei kas nugabenamas į ligoninę, vadinasi, toks čių ir mus priėmęs, perspėjo tamsoje neišklysti iš
ir toks numeris paguldytas. Jei jis miršta, kelio. Jis patarė vienas kitam paduoti ranką, nes
ant krūtinės cheminiu pieštuku užrašomas jo nu kitaip galima patekti į elektros prileistas vielas ar
meris ir jis, nuogas kūnas, sudeginamas, kaip nr. x. į vadinamą „neutralią zoną", kur sargybiniai
Kaip ilgai smogikai dezinfekcijos kameroje šaudydavo be įspėjimo.
mus daužė ir kankino, niekas negalėjo pasakyti,
Sis įspėjimas mus iš naujo išgąsdino, nes vi
nes ne tik niekas neturi tenai laikrodžio, bet to sos aplinkybės liudijo, kad iš to pragaro nėra jo
kiomis aplinkybėmis laikas pasidaro labai subjek kios išeities. Mes judėjome, kaip automatai ir
tyvus.
klūpinėdami bei drebėdami atvykome per visiškai
Kaip smogikai nuo šėlimo pavargo, vienas po aptemdytą stovyklą į naujokų bloką, kur prie
kito užsirūkė, sėdo ant suolų. Mes kaip įbauginta durų pastebėjome iškabą:
avinų kaimenė grūdomės į kampą. Išbalę ir drebė
dami iš baimės. Staiga vienas smogikas paleido į
„Karantinas"
mus stiprią šalto vandens srovę.
— Reikia juos trupučiuką atvėsinti, — juoka
uo metu stovykloje siautė šiltinė, dėl to
vo jis. Taip jis, mus gerai „pakrikštijęs", nuėjo.
darbo komandos jau ilgesnį laiką nebėjo į
Pagaliau likome vieni su suimtaisiais, kurie darbus už stovyklos ribų.
dirbo dezinfekcijos skyriuje. Tie mus suvarė į
Prie bloko liepė mums sustoti ir laukti. Štubo
maudyklos prieškambarį, kur mus nukirpo, tei- vas su mūsų kortelėmis įėjo į bloką sutvarkyti
-singiau pasakius, mums nurovė visus plaukus. Iš mūsų apgyvendinimo. Dėl šiltinės iš naujokų blo
anksto reikia pastebėti, kad daugeliu atveju su ko nieko nepervedė į kitus blokus, todėl tuo metu
imtieji pareigūnai su savo likimo draugais elg naujokų bloke buvo didelis susigrūdimas.
davosi taip pat žiauriai, kaip ir smogikai, norėda
Po kurio laiko išėjo bloko raštininkas ir mūsų
mi smogikams pataikauti. (Tuo klausimu dar teks būrį padalijo į dvi dalis. Vieną būrį nuvarė į vieną
kalbėti atskirai).
galą (stovykloje vadinamą sparnu), o antrąjį — į
Nusimaudžius po dušais, davė kelis rankš antrąjį sparną. Blokų statyba buvo simetrinė.
luosčius nusišluostyti. Apipurškė kažkokiais dvo Viduryje buvo abiem sparnams bendra išeinamoji
kiančiais vaistais ir pradėjo išdavinėti pilkai mė ir prausykla. Kiekviename gale buvo gyvenamoji
lynai dryžuotus suimtųjų drabužius.
ir pačiame gale miegamoji salė. Prausykloje buvo
Prie vieno stalo davė marškinius, prie antro prie vieno Šono vandeniui dėžės su kranais kojoms
apatines kelnes. Mažo ūgio žmonėms skalbiniai plauti ir skalbti, o viduryje du fontanai. Be to, kiek
tiko, bet dideliems marškinių rankovės siekė vos vienoje prausykloje buvo vienas dušas, prijungtas
iki alkūnių, o apatinės kelnės iki pusiau blauzdų. prie šalto vandens vamzdžio. Tas dušas buvo visų
Kelnės ir švarkai buvo vienodo dydžio, tik dar suimtųjų išgąstis, nes daug likimo draugų, sta
labiau sudėvėti ir sulopyti lopas ant lopo. Kada tomų žiemos metu po šaltu dušu, ėjo trumpiausiu
„naujokai" paprašydavo suimtąjį, kuris dalijo keliu į krematoriumą.
Bus daugiau.

NACIŲ PRAGARE
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G. Beresnevičiaus našlė — nukentėjusioji
Vilnius, lapkričio 17 d. (BNS) —
Generalinė prokuratūra penktadienį
pripažino prieš tris mėnesius staiga
mirusio rašytojo ir mokslininko Gin
taro Beresnevičiaus našlę nukentė
jusiąją baudžiamojoje byloje.
Tai pranešė Auksuolės Beresnevičienės advokatas Kęstutis Čilinskas.
Organizuotų nusikaltimų ir ko
rupcijos tyrimo departamento proku
roras Rolandas Tilindis tiriantis G.
Beresnevičiaus mirties aplinkybes,
savo sprendimą motyvavo Baudžia
mojo proceso kodekso-28 straipsniu,
kuriame nustatyta, kad nukentėju
siuoju pripažįstamas fizinis asmuo,
kuriam nusikalstama veika padarė fi
zinės, turtinės ar moralinės žalos.
Nukentėjusiosios statusas vėliau
leistų A. Beresnevičienei iš vyro mir
ties kaltininkų reikalauti atlyginti
žalą.
Pagal Baudžiamojo proceso ko
deksą, nukentėjusysis ir jo atstovas
turi teisę teikti įrodymus, pateikti
prašymus, pareikšti nušalinimus; iki
teisminio tyrimo metu ir teisme susi
pažinti su byla, dalyvauti bylą na
grinėjant teisme, apskųsti ikiteismi

nio tyrimo pareigūno, prokuroro, iki
teisminio tyrimo teisėjo ir teismo
veiksmus, taip pat apskųsti teismo
nuosprendį ar nutartį, pasakyti bai
giamąją kalbą.
Nukentėjusysis privalo duoti pa
rodymus. Jis prisiekia ir atsako už
melagingus parodymus kaip liudyto
jas. A. Beresnevičienė penktadienį
prokuratūroje davė papildomus paro
dymus.
Be to, rašytojo našlė prašė proku
rorų pripažinti jos vyrą į nakvynės
namus gabenusius policininkus įta
riamaisiais bei atlikti pakartotinę
teismo medicinos ekspertizę, kurią
atliktų ne vienas, o keletas ekspertų.
Atsakymo į šiuos prašymus prokura
tūra kol kas nedavė.
Neatmetama tikimybė, kad vė
liau gali būti prašoma atlikti ir palai
kų ekshumaciją.
Advokatas pasiūlė rašytoją į nak
vynės namus iš baro gabenusius poli
cijos pareigūnus pripažinti įtariamai
siais piktnaudžiavus tarnybine padė
timi, dėl ko kiti asmenys patyrė dide
lės žalos,, arba pažeidus specialias el
gesio su asmeniu taisykles ir dėl ne
atsargumo atėmus gyvybę.

Kovinga brolių užsienio politika
Atkelta iš 1 psl.
parodą apie vokiečių ištrėmimą iš Ry
tų Europos, taigi ir iš Lenkijos poka
rio metais, ją vadino labai blogu, susi
rūpinimą sukeliančiu įvykiu.
Atrodo, kad pribrendo laikas aiš
kintis santykius su Europos Sąjunga.
Pirmadienį Lenkija vetavo Europos
Sąjungos planus pradėti derybas su
Rusija dėl naujos bendradarbiavimo
sutarties, nors Sąjungos ir Rusijos
aukščiausiojo lygio pasitarimas įvyks
kitą penktadieni. Lenkija reikalauja,
kad Rusija panaikintų apribojimus
maisto produktų importui bei ratifi
kuotų seniai pasirašytą Energetikos
chartiją, kuri leistų kitoms šalims
naudotis Rusijos naftotiekiais ir du
jotiekiais. Europos Sąjungos atstovai
dar viliasi, kad pasiseks su Lenkija
susitarti dėl bendros pozicijos.
Savo laikysena Lenkija siekia
įvairių tikslų, bet bene svarbiausias priversti Rusiją ir Europos Sąjungą
priimti Lenkiją kaip lygiateisį part
nerį, tinkamai atsižvelgti į jos intere
sus. Maskva dar linkusi elgtis, lyg
Lenkija būtų socialistinio bloko narė,
kuriai galima diktuoti sąlygas arba
visiškai nepaisyti. Varšuva mano, kad
galingiausios Europos Sąjungos šalys
nesuteikia jai to statuso, kuris jai pri
klauso kaip vienai didžiausių Sąjun
gos šalių, su ja nesitaria, per dažnai

pastato prieš įvykdytus faktus. Ir vie
nai, ir kitai pranešama, jog Lenkija
nesusitaikys su šia padėtimi. Ne
atmestina galimybė, kad Varšuva
stengiasi suteikti naująsias Europos
-Sąjungos nares ir iškovoti didesnį
vaidmenį, nustatant Sąjungos politi
ką. Be to, Lenkija veikiausiai protes
tuoja prieš tai, ką ji laiko Vakarų Eu
ropos nuolaidžiavimu Rusijai.
Šie tikslai gal ir sveikintini, bet
Lenkijos veto nelaimės jai draugų
Briuselyje. Pirma, Lenkija pažeidė
neoficialią taisyklę, pagal kurią svar
biausiais klausimais būtina rasti
kompromisą. Be kompromisų jau ir
taip neveiksminga Sąjunga negalėtų
priimti jokių sprendimų. Antra, san
tykiai su Rusija, dujų ir naftos tieki
mas yra perdėm svarbūs klausimai,
kad Briuselis leistų vienai šaliai lemti
visų kitų politiką. Jei Lenkija nenusi
leistų, kitos šalys ras būdų susitarti
su Maskva. Trečia, Europos Sąjungos
pastangų sukurti bendrą užsienio po
litiką ir iškovoti didesnį vaidmenį
tarptautinėje arenoje kol kas nelydi
sėkmė. Negebėjimas susitarti būtų
jai dar vienas labai viešas smūgis. Pa
galiau, Lenkijos laikysena tik su
stiprins euroskeptikus, kurie prieši
nasi Sąjungos plėtrai ir didesnei nau
jų narių paramai. Jei nepasiseks grei
tai susitarti, laimės tik Rusija.
i _

Trečiąjį
pralaimėjimą
ULEB Eurolygos vyrų krepšinio
t u r n y r o aštuonių k o m a n d ų C
grupės ketvirtojo turo rungtynėse
patyrė Kauno „Žalgirio" komanda,
ketvirtadienį svečiuose 75:84 nusilei
dusi pirmąją pergalę iškovojusiai
Istambul „Fenerbahce Ulker" (Tur
kija) komandai. Rungtynių baigtis
jau buvo aiški po pirmojo kėlinio, ku
rį aikštės šeimininkai laimėjo net 17os taškų skirtumu — 27:10. „Žalgi
rio" gretose rezultatyviausiai žaidė
Tanoka Beard, pelnęs 16 taškų ir po
krepšiais atkovojęs 13 kamuolių, bei
16 taškų įmetęs Jonas Mačiulis.
* Po sunkios bei ilgos ligos
penktadienį vienoje Budapešto
ligoninių mirė visų laikų geriau
sias 79-erių metų Vengrijos futboli
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ninkas Ferencas Puškasas. Pastaruo
sius šešerius metus jį kamavo Alzhai
merio liga. Tarptautinės futbolo isto
rijos bei statistikos federacijos
(IFFHS) rinkimuose legendinis Ven
grijos futbolininkas buvo pripažintas
ketvirtuoju tarp geriausių praėjusio
amžiaus pasaulio žaidėjų. Per savo
karjerą F. Puškasas Vengrijos rinkti
nės sudėtyje žaidė 84 rungtynes ir
pelnė 83 įvarčius.
* Penktadienį Australijoje
prasidėjo pirmasis 2006-2007 me
tų sezono dviračių treko pasau
lio taurės varžybų etapas. Septintąją
vietą tarp 21 dalyvės sprinto rungty
je užėmė Simona Krupeckaitė. Grei
čiausiai važiavusi kvalifikacinėse
lenktynėse jis lemiamą važiavimą
pralaimėjo prancūzei Clara Sanchez.

Troleibusams Vilniuje — 50

Balionais papuoštas troleibusas.
Vilnius, lapkričio 16 d. (ELTA)
— Ketvirtadienį sostinės savivaldy
bės įmonė „Vilniaus troleibusai" pa
minėjo 50-ties metų veiklos sukaktį.
Pirmieji troleibusai Vilniuje pra
dėjo važinėti 1956 metais. Pirmasis
maršrutas driekėsi nuo Antakalnio
iki Stoties. Plečiantis miestui daugėjo
troleibusų, kasmet atsižvelgiant į ke
leivių srautus buvo tobulinami se
nieji ir atidaromi nauji maršrutai.
1967 metais mieste jau buvo 13 mar
šrutų, kurių ilgis siekė 217 km, o tro
leibusų parkas turėjo 159 troleibu
sus.
Dabar „Vilniaus troleibusai" —
didelė du troleibusų parkus turinti
bendrovė. Joje dirba per 1,300 dar-

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

buotojų, iš jų 619 — troleibusų vai
ruotojai. Beveik 60 proc. — moterys.
„Vilniaus troleibusai" aptarnau
ja 19 maršrutų, kurių bendras linijų
ilgis 445.2 km. Darbo dienomis į sos
tinės gatves išrieda apie 260 troleibu
sų, o savaitgaliais — vidutiniškai 130
troleibusų. Per pamainą visi troleibu
sai vidutiniškai nuvažiuoja 26,800, o
per metus nurieda per 16 mln. km.
Si elektrinio transporto rūšis
šiandien perveža 56 proc. visų Vil
niaus gyventojų. Didžioji dalis kelei
vių miesto centre vežama būtent tro
leibusais. Svarbiausi maršrutai jun
gia visus pagrindinius miesto rajo
nus, į kuriuos gyventojai gali nuvykti
be persėdimų.

Vilkaviškio rajone nušau
Vilkaviškis, lapkričio 16 d.
(Alfa.lt) — Penktadienį paryčiais Vil
kaviškio rajone, Vištyčio miestelyje,
per susišaudymą kaimo turizmo so
dyboje vienas žmogus buvo nušautas,
dar du buvo sužaloti.
Pirminiais duomenimis, praneši
mą apie šūvius vienam Kauno miesto
gyventojui V. A. (gim. 1968 m.) pri
klausančioje kaimo turizmo sodyboje
policija gavo maždaug 4 vai. ryto.
Įvykio vietoje buvo rastas lovoje
gulintis nušauto kauniečio kūnas.
Mariaus Krigerio (gim. 1968 m.) gal
voje žiojėjo šautinė žaizda. Kulka jam
pataikė į ausį.
Čia pat buvo aptikti ir dar du
peršauti Kauno gyventojai - Artūras
Adomėnas (gim. 1963 m.) ir Kęstutis
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Meliauskas (gim. 1964 m.)."
Sodybos šeimininkas per inci
dentą nenukentėjo. Jis policijai teigė,
kad miegojo antrame namo aukšte.
Paryčiais į sodybą neva įsiveržė keli
asmenys ir pradėjo šaudyti.
Sužalotieji su policija bendrauti
nepanoro. Jie atsisakė ką nors aiš
kinti apie įvykusį susišaudymą ir
prašė kuo greičiau juos vežti į ligoni
nę Kaune. Abu sužeistieji nuvežti į
Kauno klinikas. Čia A. Adomėnas at
sisakė medikų pagalbos. K. Meliaus
kas gydomas ligoninėje.
Policija pradėjo ikiteisminį tyri
mą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
Kaimo turizmo sodybos, kurioje įvy
ko susišaudymas, savininkas legaliai
laiko du šaunamuosius ginklus.

A. Pocius: žurnalistams nenurodinėjame
Atkelta iš 1 psl.
tokie dalykai, tai jau negerai, tai ne
puošia departamento", — sakė jis.
Jis neigiamai įvertino ir VSD
kratą „Laisvo laikraščio" redakcijoje
bei laišką Alfa.lt, kuriame buvo pra
šoma komentarų rašytojų IP adresų.
Adresų Alfa.lt nepateikė.
„Net elementarios vadybos pras
me negerai — Pocius šiandien sutiko,
kad laišką turėtų rašyti arba direkto
rius, arba pavaduotojas, o ne koks pa
dalinio vadovas", — kalbėjo A. Matu
levičius.
Anot jo, „kartais nelabai stambūs
dalykai sudaro negerą bendrą foną".
Šią savaitę LNK „Žinios" prane| šė, kad saugumas bando diskredituoti
Į jo veikla besidominčius Seimo, ku| riam yra atskaitingas, narius.
Valstybės saugumo departamen
tas kontratakuoja jo veiklą tiriantį
Seimą. Verbuojami žmonės, turintys
; skleisti neigiamą informaciją apie
| Seimą ir kai kuriuos konkrečius par

i

lamentarus.
Mažiausiai du skirtingose žiniasklaidos priemonėse dirbantys
žurnalistai patyrė mėginimus juos
verbuoti ir pasitelkti kovai su Seimo
nariais. Slaptais bendradarbiais juos
paversti mėgino aukštas VSD 9-osios
Konstitucinės apsaugos valdybos pa
reigūnas. Šantažą patyrę žurnalistai
apie mėginimą verbuoti pranešė savo
tiesioginiams vadovams.
„Apie tai sužinojau kalbėdamas
su dviem žurnalistais, — LNK 'Ži
nioms' tvirtino žurnalistas Vladimi
ras Laučius. - Vienas iš jų privačiame
pokalbyje sakė, kad buvo verbuoja
mas dirbti saugumui, kitas, kuris jau
buvo prasidėjęs bendradarbiauti su
departamentu, vėliau atsisakė."
Žurnalistai pasakoja, kad verbuo
jant jiems užuominomis grasinta, jog
nesutikus bendradarbiauti, darbo ne
teks jų artimieji, kils problemų ir
patiems. Sutikus žadėta mokėti atly
ginimą už atliktas užduotis.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Prancūzų socialistų kandidate į
prezidentus išrinkta S. Royal

S. Royal džiaugiasi pergale.

A P nuotr.

Paryžius, lapkričio 17 d. siškai neturinti rinkimų kampanijų
(AFP/BNS) — Prancūzų socialistai organizavimo patirties.
ketvirtadienį išrinko Segolene Royal
„Tai, kad mane išrinko tokiu
kandidate būsimuose prezidento rin būdu, yra kažkas nepaprasta", — sa
kimuose, gerokai padidindami jos ga kė plačiai besišypsanti S. Royal, kuri
limybes tapti pirmąja moterimi Pran atrodė akivaizdžiai sujaudinta balsa
cūzijos valstybės vadovo poste.
vimo rezultatų.
Partijos pareigūnai pranešė, kad
„Noriu įgyvendinti permainas ir
per pirminius socialistų rinkimus S. suteikti joms patikimumo bei legiti
Royal surinko 60.62 proc. balsų, ge mumo. Ir, manau, šiandien man buvo
rokai daugiau, nei jai reikėjo gauti, suteiktas šis legitimumas", — sakė S.
kad išvengtų antrojo rinkimų turo.
Royal.
Antrąją vietą pirminiuose rin
Nors jau seniai dalyvauja šalies
kimuose užėmė buvęs finansų minis politikoje, S. Royal pavyko susikurti
tras Dominiąue Strauss-Kahn, surin sėkmingą naujos politinės veikėjos,
kęs 20.83 proc. balsų, o paskutinis li kuri puoselėja tradicines vertybes ir
ko buvęs šalies premjeras Laurent yra pasirengusi išklausyti žmonių
Fabius, už kurj balsavo 18.54 proc. problemas, įvaizdį.
socialistų.
Jos atvirumas ir žavesys patrau
Pasak socialistų pareigūnų, ket kė rinkėjus, kuriems jau įgriso iš vi
virtadienį balsus atidavė 82 proc. iš suomenės grietinėlės kilę politiniai
219,000 partijos narių, kurių daugu vadovai vyrai.
ma pademonstravo savo aiškų nusis
Įtikinama pergalė pirminiuose
tatymą, kad valstybės vadovo rinki socialistų rinkimuose yra reikšmin
muose partijai atstovautų S. Royal.
gas padrąsinimas S. Royal prieš ba
Pirminių rinkimų rezultatai vei landį vyksiančius prezidento rinki
kiausiai nutildys nemažai S. Royal mus, kuriuose ji turi nemažai galimy
kairiųjų pažiūrų kritikų, kurie tvirti bių įveikti dešiniojo sparno favoritu
no, esą ji yra neįtakinga populiste, vi- laikomą Nicolas Sarkozy.

C. W . Bush pradėjo istorinį vizitą Vietname
Atkelta iš 1 psl.
dėl prekybos su Vietnamu normaliza
vimo.
Susitarimą šią savaitę sustabdė
JAV Atstovų Rūmai, ir tai privertė
suabejoti G. W. Busb įtaka sausio mė
nesį susirinksiančiame naujajame
Kongrese, kurį kontroliuos demok
ratai.
Gatvės, kuria važiavo G. W. Bush
automobilis, pakraščiuose susirinko
tūkstančiai vietnamiečių, kurių kai
kurie šypsojosi ir mojavo, o kai kurie
— abejingai stebėjo.
G. W. Bush žurnalistams sakė,
kad jam buvo ypač skaudu važiuoti
pro Hanoi ežerą, į kurį karo metais
nukrito pašautas buvusio karo be
laisvio, respublikonų senatoriaus
John McCain, kuris 2008-aisiais gali
tapti kandidatu į prezidentus, naikin
tuvas.
G. W. Bush buvo sutiktas labai iš
kilmingai, su karine sargyba ir or
kestrais, sugrojusiais JAV ir Vietna
mo himnus, kuriuos jis ant rūmų

-

laiptų išklausė kartu su Vietnamo
prezidentu Nguyen Minh Triet.
Po to JAV vadovas rūmuose susi
tiko su Vietnamo komunistine vado
vybe. Būtent komunistinei vyriausy
bei JAV pajėgos bandė sutrukdyti
ateiti į valdžią per 1965-1973 metų
karą, kuris pareikalavo 56,000 ame
rikiečių gyvybių ir baigėsi žeminamu
pralaimėjimu, kai komunistų pajėgos
nugalėjo JAV remtą vyriausybę Saigone.
Vienu metu G. W. Bush buvo nu
lydėtas į kambarį, kuriame jam teko
sėdėti prie didelio Vietnamo revoliu
cijos vadovo Ho Chi Minh biusto.
Aiškiausią Vietnamo karo primi
nimą G. W. Bush pamatys šeštadienį,
kai apsilankys Jungtinėje karo belais
vių ir dingusiųjų per kovos veiksmus
surašymo vadovybėje (Joint POW
/MIA Accounting Command), kurioje
dirbantys Jungtinių Valstijų ir Viet
namo ekspertai dar nebaigė identifi
kuoti per karą žuvusių amerikiečių
palaikų.

EUROPA
MADRIDAS
Augant tarptautinės bendrijos
nerimui dėl naujausių incidentų tarp
Izraelio ir palestiniečių, Ispanija,
Prancūzija ir Italija pristatė naują
Artimųjų Rytų taikos planą, kuris
nustebino Londoną ir buvo skubiai
atmestas Izraelio. Šios iniciatyvos
autorius Ispanijos premjeras Jose
Luis Rodriguez Zapatero pristatė
penkių punktų planą ketvirtadienį
per susitikimą su Prancūzijos prezi
dentu Jacąues Chirac. Plane ragina
ma nedelsiant konflikto regione pa
skelbti paliaubas, suformuoti palesti
niečių nacionalinės vienybės vyriau
sybę, surengti Izraelio ministro pir
mininko ir palestiniečių prezidento
derybas.
VARŠUVA
Lenkija penktadienį tvirtai lai
kėsi savo pozicijos nenusileisti ginče
su Rusija dėl prekybos ir pakartojo,
kad pasinaudos savo veto teise stra
teginei Europos Sąjungos (ES) ir Ru
sijos partnerystei blokuoti, jei Mask
va nepanaikins draudimo importuoti
lenkiškus maisto produktus. Varšu
va, protestuodama dėl šio Rusijos
draudimo, blokuoja susitarimą Euro
pos Sąjungoje dėl derybų mandato
naujam susitarimui, kuris turi būti
inicijuotas per ES ir Rusijos viršūnių
susitikimą. Pastarasis lapkričio 24
dieną įvyks Helsinkyje.

JAV
FORT CAMPBELL
JAV kariui, kuris prisipažino kal
tas dėl kaltinimų, susijusių su 14-metės irakietės išžaginimu bei nužudy
mu ir jos šeimos išžudymu, ketvirta
dienį buvo paskirta kalėjimo iki 90
metų bausmė. Jaunesnysis puskari
ninkis James Barker pagal susita
rimą su kaltintojais dėl kaltinamojo
pareiškimo išvengė mirties bausmės
ir galės prašyti lygtinio atleidimo nuo
bausmės prieš terminą. Be to,
nuosprendį galės peržiūrėti aukštes
nė karinė valdžia. J. Barker yra vie

nas iš keturių JAV karių, apkaltintų
dėl Abeer Qassim ai Janabi išžagini
mo ir nužudymo.
WASHINGTON, DC
JAV Kongreso demokratams
ketvirtadienį vienbalsiai išrinkus
Nancy Pelosi Atstovų Rūmų pirmi
ninke, ji tapo pirmąja moterimi, pa
skirta į šį postą, taip pat — parei
gūnu, kuris prezidentui ir viceprezi
dentui negalint eiti pareigų, perimtų
prezidento įgaliojimus. California
valstijai atstovaujanti N. Pelosi, kuri
iki šiol buvo Atstovų Rūmų mažumos
vadovė, Rūmų pirmininke oficialiai
taps sausio mėnesį susirinkus nauja
jam Kongresui, kur demokratai pir
mą kartą po 12 metų pertraukos tu
rės daugumą.

JAV Senatas ketvirtadienį pa
tvirtino įstatymo projektą, kuris yra
svarbus žingsnis JAV ir Indijos ben
dradarbiavimo branduolinėje srityje
link. Po to, kai respublikonų domi
nuojamas Senatas atmetė kelias pa
taisas, kurios, Indijos teigimu, būtų
sužlugdžiusios šį susitarimą, už įsta
tymo projektą balsavo 85, o prieš jį —
12 senatorių. Tarp atmestų pataisų
yra reikalavimas Indijai nutraukti
karinį bendradarbiavimą su Iranu.
Kad susitarimas įsigaliotų, jį dar turi
pavirtinti visas Kongresas, Tarptau
tinė atominės energetikos agentūra
(TATENA) ir 45 valstybes vienijanti
Branduolinių tiekėjų grupė (NSG).
SAN FRANCISCO
Ketvirtadienį,
eidamas 95uosius, mirė Milton Friedman, lais
vosios rinkos procesų žinovas, 1976ųjų metų Nobelio ekonomikos premi
jos laureatas, vienas žymiausių pa
saulio ekonomistų, pranešė velionio
šeimos atstovė. M. Friedman propa
gavo laisvą privatų verslą, išplėtojo
kiekybinę pinigų teoriją, jo tyrimai
paskatino monetarizmo atsiradimą.
MIAMI
Mažiausiai septyni žmonės žuvo,
o dar 20 buvo sužeisti per ketvirta
dienio tornadą North Carolina valsti
joje. Tornadas nusiaubė namelių ant
ratų bendruomenę netoli Wilmington miesto. Viesulas sunaikino de
šimtis namelių ant ratų, 100,000
žmonių vienu metu neturėjo elek
tros. Alabamoje apgriovus pramogų
centrą buvo sužeisti 2 vaikai.
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centarfonurgetyanclareKtheafth.cor

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

(262) 9 4 8 - 0 9 0
Chiropraktika ir
manualine terapija
Amber

Telefonas (708)239-0909

H e a l t h • Manualinė terapija
C e n t e r • Chiropraktika
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R.

Kerelytė

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

Dr. Vida (.Puodžiūnienė

V

Heaithy Connection
Cttropractk & Renab dnic

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

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

Širdies ir kraujagyslių
ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 7 9 t n St.
Burbank, IL 60459

Tel. 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D
KARLXX.OGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAILE SABALIAUSKAS, M.D
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th St Ste 200

Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, M D SC
Obstetrics & Gynecolotjy
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

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

Šeimos d a k t a r a i ir chirurgai

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

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

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

KAD GYDYMASIS NETAPTŲ
KOŠMARU

Ko gero nė vienas iš mūsų ne patikrinti paciento tapatybę, prieš
imtų teigti, jog su malonumu lankosi duodant jam vaistus ar atliekant pro
ligoninėse bei prisimena ten praleistą cedūras. Ligoninės aplinka ne vi
laiką, kaip vieną geriausių savo pa suomet yra tokia sterili, kaip atrodo,
tirčių. Kaip bebūtų, turiningas laiko todėl saugokitės infekcijų — neim
leidimas ir pasilinksminimai neįeina į kite į rankas jokių nešvarių daiktų,
gydymo įstaigų pareigas, todėl ne prašykite lankytojų nusiplauti ran
Sandra Rasa Valaitis, MD nuostabu, jog, pasveikus ir sugrįžus kas ir pan. Išrašant iš ligoninės, gy
iš jų, dažną apima palengvėjimo, o ne dytojas privalo jums (ir/ar jūsų įga
Šlapimo pūsles mkontinencija,
ilgesio jausmas. Nerimą kelia kitkas: liotam asmeniui iš artimųjų tarpo)
gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas,
gydymas bei chirurgija
ne per seniausiai „Time" žurnalo smulkiai paaiškinti, kaip turėsite
Priklauso University of Chicago,
atliktoje apklausoje daugelis ap gydytis namuose - kiek ir kokių
MacNeal, Hinsdaie ir La Grange Hospital
klaustųjų — profesionalių gydytojų, vaistų turėsite vartoti, kada vėl apsi
Tel. 7 7 3 - 8 3 4 - 8 6 2 2
pažįstančių ligoninių gyvenimą ne iš lankyti pas gydytoją, kokių užsiė
Valandos pagal susitarimą
nuogirdų, prisipažino su baime galvo mimų ar kokio maisto vengti, kol nejantys apie tai, jog kada nors ligo pasveiksite ir pan.
Stuburo ir skausmo ligos ninių paslaugų gali prireikti jiems
Nors neįtikėtina, tačiau atvejų,
patiems ar jų artimiesiems.
kuomet chirurgai išoperuoja ne tai,
JONAS V.PRUNSKIS, M D
Nepaisant didelių gydymo įkai ką privalėjo, pasitaiko gana nemažai.
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D
nių, gydymo įstaigos toli gražu ne Prieš operaciją, chirurgui pasirašius
M A U N A K V . RANA, M D
visuomet gali būti siejamos su pato ant specialaus blanko, kuri kūno da
Illinois Pain Institute
gia ir saugia sveikatai aplinka. To lis bus operuojama, paprašykite, kad
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
priežastis - gana dažnai pasitaikan Jūsų įgaliotas asmuo patikrintų, ar
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai
tys nesusipratimai, neapsižiūrėjimai viskas surašyta teisingai. Svarbu,
bei gydymo klaidos, kurių kartais kad tiek tas asmuo, tiek jūs (jei esate
Elgln: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
neįmanoma kompensuoti jokiomis sąmoningos būsenos), tiek chirurgas
McHenry: 815-363-9595
draudimo išmokomis. Atliekami tyri visiškai sutiktų dėl to, kas, kaip ir
Ele Grove: 847-718-1212
mai rodo, kad panašios klaidos visose kodėl turės būti atlikta.
www.lllinoispain.com
JAV kasmet nusineša nuo šimto iki
Daugybė nesusipratimų sveika
dviejų
šimtų
tūkstančių
gyvybių
(the
Akių ligų specialistai
tos apsaugos srityje įvyksta dėl su
Institute of Medicine, 1999, the
painiotų geriamų vaistų ar neteisingo
HealthGrades, 2004). Medicinos per
jų vartojimo. Todėl, jei gydytojas iš
LINAS SIDRYS, M.D.
sonalo klaidos gali būti įvairios - nuo
rašė jums receptą, įsitikinkite, kad
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
laiku neatnešamų vaistų ir pamestų
9830 S.Ridgeland Ave. i
galite perskaityti, kas jame parašyta.
ligų istorijų, iki „pamirštų" alerginių
Chicago Ridge
Jei raštas visiškai neįskaitomas, gali
Tel. (70Ą 636-6622
reakcijų, ligonių gydymo netinka
būti, kad vaistinėje gausite ne tuos
Holy Cross Hospital, #410S
momis priemonėmis (supainiojus
vaistus, kurių jums reikia. Nesidro
Tel. (773) 884-7960
vaistus, procedūras ar pan.) ir netei
vėkite paprašyti gydytoją perrašyti
singų ligos diagnozių.
receptą spausdintiniu šriftu, o, atsi
Dr. EUGIJUS LEUS
Vis atsinaujinantys skandalai dėl imdami vaistus vaistinėje, dar kartą
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont, IL 60439 gydymo klaidų atkreipia tiek visuo perklauskite, ar tai iš tiesų vaistai,
menės, tiek - atitinkamų valdžios kurie jums buvo išrašyti. Būtinai išsi
1051 Essington Rd. #200
institucijų dėmesį, todėl gal ir įma aiškinkite, kaip turite vartoti vaistus
Joliet, IL 60435
noma tikėtis, jog gydymo paslaugų (pvz., jei rašoma „gerti 4 kartus per
Tel. 815-723-1854
sritis privalės tobulėti. Tačiau, kol tai parą", paklauskite, ar svarbu, kad
gertumėte juos kas šešias valandas
įvyks, privalome būti budrūs.
visą parą, ar tik nuo ryto iki vakaro),
Jei susirgote ir lankotės pas gy kokie1 gali būti pašaliniai jų poveikiai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
dytoją, ar prireikė gultis į ligoninę, bei kada turėtumėte pradėti jausti
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
pasirūpinkite, kad, kiek tik galima, pagerėjimą. Pasitikrinkite, ar galėsite
219 N. Hammes Avenue
šalia būtų kas nors iš artimųjų. Bent gerti išrašytus vaistus drauge su
Joliet, IL 60435
vienas asmuo turėtų būti teisiškai kitais vartojamais vaistais bei maisto
Tel. 815-741-3220
įgaliotas žinoti bei sekti viską, kas papildais ir ar tie vaistai Jums ne
vyksta — kaip su jumis elgiamasi ir trukdys užsiimti įprasta veikla (pvz.,
Vidaus ligos
kaip esate gydomi. Geriau, jei tai vairuoti automobilį).
būtų žmogus, nebijantis uždavinėti
Klaidų atsitinka visur ir vi
klausimus medicinos personalui ir
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
kritiškai vertinantis visa, kas vyksta suomet, o sveikata - pernelyg bran
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
aplink. Jei jums reikia operacijos ar gus ir lengvai netenkamas turtas.
5540 S. Pulaski Road,
kokių nors sudėtingų procedūrų, Todėl, jei iškilo kokių įtarimų ar
Tel. 773-585-2802
atidžiai rinkitės ligoninę bei gydyto neaiškumų gydantis, nesidrovėkite
Valandos pagal susitarimą kasdien,
ją. Jūs ar jūsų artimieji privalo pa teirautis gydytojo, medicinos seserų
išskyrus sekmadieni
sidomėti gydytojo patirtimi reikalin ir kitų specialistų apie savo būseną,
goje srityje, ligoninės praktika (ar ligos prognozę bei gydymo priemo
SURENDER LAL, M.D.
procedūra/operacija atliekama daž nes. Iš anksto teiraudamiesi, kokių
Specialybė - vidaus ligos
nai, ar visi įrengimai patikimi bei tyrimų Jums reikia ir kodėl, galbūt
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
šiuolaikiški ir pan.), taip pat - kitų be kai kurių procedūrų nuspręsite iš
Tel. 773-434-2123
pacientų atsiliepimais. Jei patekote į viso apsieiti, dėl kitų jausitės ramiau,
Valandos pagal susitarimą
nežinomą ligoninę po staigaus ligos nuodugniai aptarę jas su gydytoju.
paūmėjimo ar nelaimingo atsitikimo, Nesijuskite nepatogiai, jei prastai
pasirūpinkite, kad gydytojai žinotų nusimanote medicinoje ar nesupran
EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
apie visus jūsų vartojamus vaistus, tate gydytojų vartojamų terminų Kalbame lietuviškai
alergines reakcijas bei įvairius nega savo pačių labui, aktyviai dalyvaukite
6918 W . Archer Ave. St. 5 Ir 6
lavimus, kurie, nors ir nėra tiesiogiai gydymo procese, dalindamiesi su
Chicago, IL 60638
susiję su jūsų liga, bet labai svarbūs. gydytojais tiek pasiekimais kovojant
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą
Jei gydotės ligoninėje ir turite pa su liga, tiek — atsakomybe už priim
kankamai jėgų kontroliuoti tai, kas tus sprendimus. Stiprios Jums svei
vyksta aplinkui, nesidrovėkite kelis katos!
SKELBIMŲ SKYRIAUS
kartus perklausti slaugės, kokius
TEL. 773-585-9500
vaistus ir nuo ko ji jums atnešė. Me
Pagal amerikiečių žiniasklaidą
dicinos personalas teisiškai privalo
parengė Vaida Maleckaitė
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

9

DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 18 d., šeštadienis

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

Geriausia kalėdinė dovana
DRA UGO prenumerata! *

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

Tel. 708-598-8101
Valandos pagal susitarimą

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms
ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime
pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote
DRAUGĄ
jų vardu.

Dr. L M A POŠKUS
"
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chkago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kkigery Hvvy, Wiowbrook
Tel. 630-323-5050

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

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

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
Willowbro6Tc, IL 60527

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

D r . D A L I A JODVVALIS
Dantų g y d y t o j a
15543 W . 1 2 7 t h S t .
Suite 1 0 1 , L e m o n t , IL
Tel. 630-243-1010

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 70&-59&-2131
Valandos pagal susitarimą

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ

Valandos susitarus
Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
TRYLIKOS METŲ PATIRTIS
persikėlė į naują kabinetą
318 W. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

Dr. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 708-598-4055
Valandos pagal susitarimą

Siųskite:
Vardas, pavardė-

EUGENE C DECKER, DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kafoeti angliškai arba letuviškai

Adresas

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

Miestas, valstija, zip code

www.parkridgesmiles.com

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

Dovanoja:

Odos ligų specialistai

Vardas, pavardė
Adresas

Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjaunini m a s

Miestas, valstija, zip code

RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D

L

;

D r . K. J U Č A S
i Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 VV. 111 St Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Išrinktas miręs demokratų kandidatas
JAV i apygardos tarybą išrinktas
demokratų kandidatas, kuris jau
mėnesį yra miręs. Negyvėlis, kuris
savaitę prieš rinkimus buvo afišuoja
mas laikraščių puslapiuose, surinko
12 tūkst. rinkėjų balsų, praneša
„CBS News".
Apygardos rinkimų komisija
žinojo, kad kandidatas Sam Duncan
yra miręs, tačiau apie tai rinkėjų
neinformavo. Atstovė teisinosi, kad

tai ne jų darbas.
Demokratų partijos rinkimų šta
bo atstovai, spausdinę informaciją
apie kandidatą laikraštyje bei rekla
miniuose lankstinukuose, teigė ne
žinoję apie jo mirtį.
Kalbinamas vienas iš balsavu
siųjų už velionį apgailestavo, kad pra
leido laidotuves.
BNS

VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI
įvairių

FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš

JA V miestų. Grupės ir pavieniai

keliautojai.

PIGIAUSIOS KAINOS!!!

OTSTOU^

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS

PAGUODOS TELEFONAS
1 -866-438-7400
Konfidencialumas
garantuojamas

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

Skambinkite nemokamai

Fax. 718-423-3979

kiekvieną ketvirtadienį,
n u o 6 v a i . v. i k i 9 v a i . v. (Čikagos laiku)

E-mail: vyttours@earthlink.net
Web slte: www.vytistours.com

ĮVAIRUS
* Ieškome anglų kalbos mokytojos
Lombard rajone. TcC 630-915-1891.
* Išsinuomosiu kambarį Lemont. Tel.
630-863-3379.
* Nebrangiai pirksiu automobilį. Tel.
630-863-3379.

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones ir gyventi kartu. Mėgsta ga
minti valgyti, anglų kalba buitinė, geros
rekomendacijos. Tel. 773-512-6875.
* Siūlykite gerai apmokamą darbą pas
senus žmones po šv. Kalėdų. Tel. 630915-6062.

•

v

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

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

DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 18 d., šeštadienis

10

ANAIS, SENIAI
PRABĖGUSIAIS LAIKAIS
Kun. Antanas Milukas (1871— kas ir Silv. Ragaišis (Rokosz) abudu
1943), pasikliaudamas V. Račkausko iš Vištyčio pėsti atėjo iš New Yorko į
„Amerikoje" paskelbta statistika, Danvill, PA, netoli Shamokin'o ir
rašė, kad nuo 1899 iki 1911 metų j dirbo prie Delaware ir Laokamanna
JAV atvyko 255,591 lietuvis emi and Western gelžkelio tiesimo".
grantas. Tarp jų buvo apie pustrečio
Šioje knygoje yra daug pirmųjų
šimto profesionalų. Tai yra, advo lietuvių ateivių gyvenimo ir jų veik
katų, architektų, inžinierių, muzi los aprašymų. Siūlyčiau pasiskaityti
kantų, kunigų, redaktorių ir kt. knygoje aprašytas mūsiškių pažiū
Beje, tų pačių šaltinių žiniomis, tuo ras į pasirodžiusius lietuvių kalba
metinių lietuvių emigrantų skaičiuje leidinius.
122,717 buvo analfabetai, o 11,352
Nekeičiant anuometinių lietuvių
mokėjo skaityti, bet rašyti nesuge rašybos, knygoje taip rašoma: „Gabėjo.
zieta Lietuviszka, raszta paszwestas
dėl Lietuwninkų Amerikoje", tai pir
mutinis lietuvių laikraštis, ėjęs 1879
metais iš New York'o miesto, leidžia
mas Miko Twarausko, padedant
New York'o šv. Kazimiero draugijai,
taipogi kunigui Končiui, pran
ciškonų vienuoliui Zeytz ir kt.
Dar 1874 m. Shamokine tebegy
vendamas, Twarauskas rengėsi leis
ti „Lietuviška Gazieta", bet, gavęs
tik porą prenumeratorių, išleido
keliolika arkušų angliško ir lietu
viško žodyno. Veik sudegus jo spaus
tuvei, turėjo kraustytis iš Shamo
kin'o į New Yorką ir dirbo čia tūlą
laika vario, paskius blekinių išdirbi
nių dirbtuvėje pas Newtown upelį,
netoli Maspeth'o".
„N.l. „Gazietos Lietuviškos" raš
to pašvęsto dėl Lietuvninkų Ame
rikoje apsiskelbė svietui subatoje 16
Kun. A. Milukas
-d. rugpiūčio 1879 m. Naujame YorKun. A. Milukas, ilgesnį laiko ke. Pirmame numeryje randama
tarpą klebonavęs Maspeth, NY, gana ilga įžanga, kurioje įtalpa su
plačiai reiškėsi kultūrinėje veikloje. trumpinta tokį parodo turinti kanJis skaitė, rašė ir gyvu žodžiu švietė duoli. Mes visi palikdami savo gim
tinę, mažu ant visados turėjome
savo tėvynainius.
Julė Pranaitytė surinko kun. A. verksmingą širdį. Juk ir šiandien
Miluko paskaitų tekstus ir juos, visi tebelaukiame išliuosavimo savo
atitinkamai sugrupavusi, išleido tėvynės nuo deguto, kuriuomi per
knygoje. Spaudos darbus atliko kun. šimtą metų prisigėrusi buvo. Gana
A. Miluko redaguoto žurnalo mūs brolių gaišo kariaunose ir na„Žvaigždės" spaustuvė, Philadel- mėj — tikėjimą persekiojant. Mes-gi
Amerikoje esame laisvus, užtai gali
phia, PA.
Mano rankose knyga „Pirmieji me įsitaisyti ir laikraštį, kuris mus
Amerikos lietuvių profesionalai ir sulygintų su kitomis tautomis; o tai
kronika" (tomas I). Knygoje 250 pus juk 1. ir mums išeiviams garbę pa
darys, kad svetur išmokę skaityti ir
lapių.
•
Vienoje vietoje rašoma: „1868 m. sunkiai dirbdami darbus įgyjome
pirmieji lietuviai išeiviai atvyko dvasišką įrankį, ir 2. mes čia gau
Amerikon. 1869 m. (sausio mėn.) sime pamokinimą, tapsime akylesSilv. Bruožas su kitais draugais neis, nes daugiau patyrsime žinių...
„Lietuviškojo Balso" pirmas
atvežtas iš New York dirbti prie tie
numeris
pasirodė New York'e 2 d.
simo Philadelphia ir Reading geležkelio Shamokin'e, pametęs tą darbą, Liepos 1885 m. „Tas laikraštis yra
pradeda dirbti angliakasyklose Ex- turtu Lietuvos Mylėtojų. Rėdytojas
celsior, čia jau prie Shamokin'o Pen- Jonas Šliupas... „Lietuviškas Bal
nsilvanijos valstybėje — tai pirmieji sas" iszeina Naujame Yorke Ketwerge kožna Nedele. Adr. 42 Spring
lietuviai angliakasiai.
1869 m. pavasarį Juozas Černi- Str." Vedamame straipsnyje redak-
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CLEVELAND LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
kviečia jaunimą, tėvelius ir pagyvenusius i

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 2007
gruodžio 3 1 , sekmadieni, 8 v.v.
Marriott Downtown Key Center, Cleveland, OH

NEMOKAMAS BARAS — PUIKI VAKARIENĖ
PASILINKSMINIMAS — ŠOKIAI — GERA MUZIKA
P e r k a n t bilietus prieš lapkričio 2 7 d . — kaina $ 1 0 0 asmeniui;
n u o lapkričio 2 7 iki g r u o d ž i o 17 — $ 1 1 0 asmeniui;
n u o g r u o d ž i o 18 iki g r u o d ž i o 31 — $ 1 2 5

PIRKITE IŠ ANKSTO — UŽSITIKRINKITE VIETĄ IR SUTAUPYKITE!
Informacija ir registracija:
Tinkiaiapyje www.clevelandijs.org — ei. paštu clevelandljs@gmail.com
arba skambinti REGINAI MOTIEJŪNAITEI tel. 216-289-5336

torius, pakalbėjęs apie knygų įtaką
ir abelnai apie laikraščius, pami
nėjęs trumpai iki tol ėjusius lietu
viškus laikraščius: „Keleivį", „Nemu
no Sargą", „Aušrą", „Gazietą Lie
tuvišką", teippat „Uniją", rašo:
„Uzduotė lietuviško laikraščio
turi būti rodymas kelio gyvenime,
mokinimas brolių ir jų švietimas,
gaivinimas meilės vienas kito, didi
nimas vienybės lietuviškos ir sutiki
mo. Mūsų „Balsas" žada eiti tuomi
keliu, ir jeigu Dievas suteiks pajiegų, bene bus galima svetur, toli
nuo tėvynės, iš tos sėklos užauginti
brandingą ir tėvynei naudingą vai
sių. Reikia tik vieno daikto: reikia
idant broliai nepasigailėtų ant metų
dviejų dolerių".
1880 metų pabaigoje M. Tw-arauskas išspausdino „Praractwos
Michaldos Karalienes isz Sabbos"
N.Y. 1,000 egz. Tos knygelės buvo la
bai godžiai skaitomos pirmųjų emi
grantų ir, Lietuvon parvežtos, ėjo iš
rankų į rankas.
„1882 m. Tvarauskas išleido
„Morfeuša arba Išguldymą Sapnų".
Minėtina iš knygos vieta, kur sako
ma, kad „Andrius Tepliušis 1869
metų vasarą iš Alvito parapijos at
vykęs į Ameriką, buvo Pittson, PA,
lietuvių naujokyno įkūrėjas. Jis buvo
ir vietos lietuvių parapijos, gi 1886
m. jis daugiausiai padėjo sukurti
Susivienijimą Lietuviškų Katali
kiškų Draugysčių Amerikoje". Ta
organizacija, vėliau pasivadinusi
Lietuvišku Susivienijimu Amerikoje,
dar vėliau — Susivienijimu Ame
rikos Lietuvių ir iki šiai dienai tebe
gyvuoja, pasidalinusi į dvi šakas:
Susivienijimą Lietuvių Romos Kata
likų Amerikoje ir Susivienijimą
Lietuvių Amerikoje. A. Tepliušis
buvo pirmuoju Susivienijimo L.R.K.
prezidentu, persiskyrimui įvykus
1901 metais".
Tenka pridurti, kad maždaug
3-4 metus L.R.K. susivienijimas pa
sitraukė iš Amerikos lietuvių tarpo
ir įsijungė į panašaus užmojo Ame
rikos slovėnų organizaciją. Šiuo
metu SLA neberodo didesnio veiki
mo, nors neseniai skelbė užsimojimą
atnaujinti savo organo „Tėvynė" lei

v"'

doleris

%

.com

£;

l

dybą.
Kun. Antanas Milukas savo
paskaitose daugiausia kalbėjo apie
JAV Rytiniame pakraštyje įsikūru
sių lietuvių ateivių veikimą. Tačiau
jis nepraleido ir čikagiškių. Pavyz
džiui: „1870 atvyksta Chicagon pir
mieji lietuviai: Juozas ir Baltrus
Spokevičiai, J. Barkauskas, J. Mo
liuską, Raulas Azukas, Simas Le
lešius ir kiti. Kitų šaltinių žiniomis,
jie buvo kilę iš Suvalkijos. Atvykę į
Čikagą, apsigyveno miesto šiaurinė
je dalyje".
Būtina paminėti, kad vienu me
tu pasireiškęs gana artimas kun.
Antano Miluko ir Jono Šliūpo ben
dravimas, didėjant nuomonių skirtu-,
mams, ilgainiui jis nutrūko. Kun.
Antano Miluko darbai, o ypatingai jo
paskaitos ir užrašai, yra itin vertin
ga mūsų ankstyvosios išeivijos is
torijos dalis.
Kokie buvo, kokie nebuvo tie
mūsų pirmieji išeiviai, jų apibūdi
nimui tiktų nežinomo autoriaus
ketureilis, kuris, aprašant „Gazietos
Lietuviškos" pirmojo Amerikos lietu
vių laikraščio pasirodymą, buvo išs
pausdintas 1885 m. Prūsuose lei
džiamoje „Aušroje":
„O mes galim linksmai šokti
Ir ant nieko neatboti,
Mes turim savo gudrybę
Tai yra gazietos šviesybę".
Ne pro šalį būtų ir Miglovaros
eilėraštuko pakartojimas, kurį 12
metų amžiaus Marė Sasnauskaitė
deklamavo 1886 m. New Yorko lietu
vių susibūrime:
„Mes ne lenkai, ne maskoliai,
Ne vokiečiai, ne totoriai
Mes lietuviai sulyg šioliai,
Visad elgiamės padoriai".
P.S. Rašant buvo pasinaudota
Lituanistikos tyrimo ir studijų cen
tro archyve saugojama knyga „Pir
mieji Amerikos lietuvių profesio
nalai ir kronika". Šios knygos pusla
piuose aiškiai matomas M. Krupa
vičiaus parašo antspaudas. Ši knyga
kadaise priklausė a.a. prel. Mykolui
Krupavičiui. Ne per seniai jo palai
kai iš Čikagos buvo nuskraidinti ir
palaidoti Lietuvoje.
Petras Petrutis

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 j Apolonija

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

PIGIAUSI AVI ABI METAI Į LIETUVĄ IR EUROP/t
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER i

Sumažintas pinigų pervedimo į

Lietuvą
mokestis - nuo

Naudojantis „VVestern Union"
.

»

•

M&HM;

SIŲSKITE D A B A R !

SIUNČIAMA SUMA

0,01$ - 100,00 S
100r01 $ - 200,00 $
200,01 $ - 300,00 $
300,01 $ - 400,00 $

PERVEDIMO M O K E S T I S '

9,99 $
10,99$
\ 6,99 S
21,99$

400,01 $ - 500,00 $
Nuo 500,01 S

paslaugomis pinigus paprastai jau

$

5°/co

nuo pagrindinės sumos

po kelių minučių** galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite
' > Alfa. 4*.

U-o£0-f3

M*.

— * iff & įs
I I
i W s*. .2* - J^ « J į*,
i? U

www.westernunion.com
PINIGŲ PERVEDIMAS

*

PINIGINĖ PERLAIDA

MOKĖJIMO PASLAUGOS

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

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

** Lė5ų prieinamumą temia paslaugos sąlygos, įskaitant agentūros darbo laiką ir laiko juostų skirtumus Apribojimus žt Siuntimo formoje Naujos mažesnės kainos galioja
dalyvaujančiose .VVestern Union* agentūrose Čikagoje nuo 2006 m. vasario 1d. įkainiai gali būti keičiami be įspėjimo.

© 2006 VVestern Union Holdings, Inc. Ali Rigbts Reserved.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
Drake
DkJ

2

I
Office
630-325-2800
Mobile

630-745-7593

Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.

Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant

Fax
630-325-7010

i

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

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

£qu4 Houiing Oppoffuntty

S S.Prospect, Clarendon
HMIs, Illinois 60514

p

Accent
Homefinders

QnM&

lt Again!
f^}

D R A U D I M O PASLAUGOS
I
I
I
I
I
I
I
I

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMIJ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

ASTA T. MIKUNAS

ar perkant,
kreipkitės į
Drake Reartor

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

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

GREIT PARDUODA
W-r==s"!
Bus.
Res.

^' rs * Landmark Realty

A u d r i u s Mikulis
~TeL:630-205-9262~
E-mail: amikulis@usa.com
įvairus nekilnojamas turtas:

RIMAS
STANKUS
•
•
•
-•
•

ĮVAIRUS*

l s t Choice Real Propertys

773-590-0205
708-425-7160

MIGLINAS TV

* Nemokamas Įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
|* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

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

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

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

SIŪLO DARBĄ
PASKOLOS
SIŪLOME DARBUS!
\KL~I.*

Gail. seserų padėjėjoms
k o m p a n i o n ė m s ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
E m p l o y m e n t Agency
T e l . 773-736-7900

mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
www.wfhm.com/weststpaulbranchmn

N A M Ų REMONTO IR
STATYBINES PASLAUGOS

Šildymas
Šaldymas
6556 S. Kedzte Chkago, IL 60629

tel. 708-805-2696

Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas
Ucensed — Bonded—- Insured
fREE
ISTIMATl

24
v a i . p e r para

Skubiai reikalingi
VAIRUOTOJAI-PERKRAUSTYTOJAI,
dirbti Skokie perkraustvmo kompanijoje.

Tel. 847-673-3309

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

773 7 7 8 4 0 0 7
773 5 3 1 1833

7 di«nos
per savaite

Nekalbantiems angliškai, atvykti 3500 Janis
Ave., Skokie, IL. Vairuotojai privalo turėti
galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",pTokšti ir
„shingle'' stogai; cementas,
dažvnas". Turiu aarbo draudimą.
S/Benetis. tel. 630-241-1912

IŠNUOMOJA

Waukegan, IL,
privačiame name
išnuomojamas atskiras butas.
Kreiptis

•
•
•
•
•

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

|
I

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

* Moteris, gerai žinanti anglų kalbą
(dirbusi vertėja teisinėse firmose, anglų
kalbos dėstytoja), ieško darbo. Turi ža
lią kortą, vairuoja, dirba su kompiuteriu.
Tel. 312-565-7203.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607

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

Romantiškos Klasikinės Unikalios Puokštės
o ^ A t r i b u t i k o s p o k y l i a m s nuoma
c ^ ' G ė l ė s visoms p r o g o m s j Lietuvą
cw Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
<^v Vestuvinės ir p r o g i n ė s kompozicijos
o&?Laidotuvių k r e p š e l i a i , vainikai, vazoninės gėlės
oww Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „iay-away" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.
D a r b o vai.*, k a s d i e n n u o 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

ĮVAIRUS*

tel. 1 - 8 4 7 - 6 6 2 - 4 7 0 8

8 v.r. iki 4 V . D . D . ;

wwv^auToTraaeusa.com

Mindaugas
651-343-0286 Cell

Spa C o n s t a n t i n e g r o ž i o salonui
reikalingi terapistai, manikiūristai,
estetikos specialistai, registratoriai.
Privalo t u r ė t i leidimą.
Reziume siųsti fax. 7 0 8 - 2 3 3 - 5 9 4 4 ,

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

I maut

jca

Pristatymas 7 dienas per savaite
Čikagoje, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje!

/{uotu/s tffi&L FuHpers fįir
^/

1120 Slale S1., Lemont, IL

sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

630 257 0339
888 594 6604

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

wMrw.alwayswithflowers.com
www.alwayswithflowers.net

teieflora. j

/ute&rs
^/

HUZTSTOO

H015 VV. 79th St., Justfce, IL

708 594 6604
www.alwayswithflowerstoo.com

teieflora.
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Nepavargstanti mokytoja
Dalilė Polikaitienė
Su Dalile Polikaitienė pirmą
kartą susitikau prieš penkerius me
tus, JAV LB tarybos sesijoje, vykusio
je Washington, DC. Man, mokytojai iš
Lietuvos, buvo malonu susitikti ir
pabendrauti su vietine mokytoja. Per
tuos keletą metų mes susitikdavom
posėdžiuose, sesijose, renginiuose.
Manau, kad ir skaitytojams bus
įdomu sužinoti daugiau apie šią
moterį - šešerius metus išbuvusią
„Švietimo ministre"— JAV LB
Krašto valdybos Švietimo tarybos
pirmininke, Dalile Polikaitienė.
Dalilė Valančiūtė gimė Lietuvoje,
Klaipėdoje. Ji — iš garsios vyskupo
Valančiaus giminės. Lietuvoj, Nasrė
nų kaime, kuris visai šalia Kretingos
miestelio, Valančiai vyskupo atmini
mui pradėjo sodinti ąžuolų giraitę.
Toje giraitėje auga ir Dalilės ąžuolas.
Taip garsi ir gausi Valančių giminė
sumanė įamžinti savo giminę. Tėvelis
Gregorius Valančius buvo baigęs
ekonomikos mokslus Vienoje ir apgy
nęs daktaro laipsnį. Lietuvoje jis
dirbo valstybiniuose bankuose. Ma
ma Bronė buvo labai gabi kalboms,
kurias ir studijavo. Turbūt ir vien
turtė dukra paveldėjo polinkį kal
boms ir tapo mokytoja.
Kaip ir dauguma to meto in
teligentijos, Valančių šeima iš Lie
tuvos pasitraukė į Vakarus ir pragy
veno Vokietijoje veik penkerius me
tus. Per tą laiką Dalilė pramoko vo
kiečių kalbą. Į Ameriką - New Orleans, Louisiana, jie atvyko 1949 m.
balandį. Dalilė pasakojo, kad jie jokių
giminių Amerikoje neturėjo, tad
iškvietimą į šią šalį padarė katalikų
organizacija, todėl jie ir atsidūrė
Louisiana valstijoje. Dalilė puikiai
atmena tėvelio ištartus žodžius:
„Keista ta Amerika - namus ant van
dens stato". Jie atvyko pavasarį, kai
Mississipi upė buvo gausiai išsiliejusi
iš krantų ir apsėmusi upės žiotyse
pastatytas gyvenvietes. Valančių šei
mą priglaudė prancūzų ūkininkas tėvelis turėjo padėti dirbti žemės
ūkio darbus. Tie darbai truko tik pu
santro mėnesio. Valančiai surado pa
žįstamų Čikagoje, tad ir išvyko į pačią
didžiausią lietuvių susibūrimo vietą.
Čikagoje tėvelis dirbo skerdyklose,
kur prarado savo sveikatą.
Sėkmingai baigusi gimnaziją,
Dalilė toliau tęsė mokslus. Jau 1956
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metais, baigusi University of Illinos,
Urbana, ji įgijo pedagogikos bakalau
ro laipsnį su teise dėstyti ispanų ir
vokiečių kalbas. Dar būdama gimna
ziste, Dalilė aktyviai išjungė į ateiti
ninkų organizacijos veiklą, gausiai
dalyvavo jos stovyklose, susibūrimuo
se. Ten susipažino su savo išrinktuo
ju Antanu Polikaičiu. Ir dabar ji
veikli sendraugė ateitininkė, moks
leivių ateitininkų vadovė. Nepailstanti moteris aktyvi ir Sv. Kazimiero
bažnyčios parapijos taryboje, taip pat
„Lietuvos Vaikų vilties" komiteto
darbe.
Besisukdama darbų sūkuryje,
Dalilė su Antanu užaugino gražią
lietuvišką šeimyną - tris vaikus, turi
šešis anūkus. Tad dabar prisidėjo ir
močiutės pareigos.
Persikėlusi su šeima į California,
Dalilė toliau tęsė studijas University
of California, Los Angeles, kur įsigijo
šios valstijos teisę dėstyti pradinėse
ir aukštesniosiose mokyklose. 1982
metais mokytoja Pepperdine Univer
sity įsigijo magistro laipsnį mokyklos
administravimo srityje. Net 29 metus
Dalilė dirbo pedagoginį darbą amerikietiškose mokyklose.
Bet didžiausias jos darbas ir nuo
pelnas — jau trisdešimt metų, kiek
vieną šeštadienį ji atveria Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos duris.
Iki tolei mokiusi šeštokus, šį rudenį
mokytoja pradėjo mokyti istorijos ir
geografijos 7, 8, 9 klasių mokinius.
Dalilė daug ruošiasi pamokoms, rūpi
nasi, kad mokomoji medžiaga būtų
mokiniams įdomi.
Per tuos šešerius metus, kai
Dalilė Polikaitienė vadovavo JAV LB

1
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SVEIKINAME!
buvusį ilgametį
Lietuvių operos valdybos
pirmininką ir solistą,
Jaunimo centro tarybos
pirmininką,
„Draugo" leidėjų —
Lietuvių katalikų spaudos
draugijos narį,
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos choristą bei
solistą

I
I
1

I

i
i
i
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VACLOVĄ MOMKŲ,
šią savaitę sulaukusį 80-ojo gimtadienio.

<J&

Linkime dar daug daug
metų darbuotis
lietuviškos veiklos
dirvonuose,
toliau mus džiuginant
į savo daina ir giesme

1I

„Draugo" leidėjai,
redakcija
ir administracija.
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ŠAUNIOS VESTUVES

v

Švietimo tarybai, gerokai išaugo litu
anistinių mokyklų skaičius, suak
tyvėjo bendradarbiavimas su Lietu
vos institucijomis. Pirmenybę savo
veikloje Dalilė visada atiduoda glau
džiam mokyklų ir mokytojų bendra
darbiavimui (apie jos ir JAV LB Švie
timo tarybos darbus buvo galima pa
siskaityti dienraštyje „Draugas").
Dalilė mėgsta gėles — savo dar
želyje ji praleidžia laisvalaiki. Ju ra
mų aplinka džiugina ne viena kai
nyną.
Baigiant noriu pasveikinti Dalile
su artėjančiu gimtadieniu ir palinkėti
visada išlikti tokiai nepavargstančiai'.
Sigita Šimkuvienė

Audrė Koklytė ir Robert Plummer.

JAV LB Švietimo tarybos pirmininke Dalile Polikaitie^o
k r a š t o valdybos vicepirmininke Vida Stanevičiene

^ ' - o i e 1 'r Kanados

Audrės Koklytės ir Robert Plum
mer sutuoktuvės įvyko Lietuvoje,
Vilniuje, 2006 m. rugsėjo 2 d., Šv.
Jonų bažnyčioje. Apeigas atliko kun.
Vidmantas Šimkūnas. Į apeigas
palydėjo dvi poros liudininkų, jau
nųjų draugų, atvykusių iš Amerikos.
Vaišėse, kurios vyko Norviliškių
pilyje, Dieveniškėj, dalyvavo tėvai,
giminės ir svečiai iš įvairių JAV
miestų bei Lietuvos. Vaišės buvo
nuotaikingos, o vestuvės šaunios, su
visom lietuviškom tradicijom.
Audrė yra Jūratės ir Vito Kok
lių, gyv. Californijoje, dukra ir Kazi-

mieros Laikūnienės, gyv. Clevelande, OH, anūkė. Ji baigusi Šv. Ka
zimiero lit. mokyklą Los Angeles,
priklausė sporto klubui „Banga" ir
vyr. skautėms „Palangos" tunte. Ro
berto tėvai gyvena Hattiesburg, MS
ir Floridoj.
Jaunieji povestuvinei kelionei
išvyko į Italiją. Grįžę gyvens Oakland, California, kur Audrė dirba
„Pixar Animation" studijoje direk
tore, Robertas yra architektas
„Gen§ler Design Firm", San Franciseo.
J. K
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SIEK TIEK PAMĄSTYMŲ APIE
JAV LB FLORIDOS APYGARDOS SUVAŽIAVIMĄ
Nesu įpareigota rašyti apie lap
kričio 4-5 dienomis vykusį JAV LB
Floridos apygardos suvažiavimą, nes
tam išsirinkome spaudos atstovę, bet
pasidalinti kai kuriomis mintimis no
risi, juolab, kad mes, Floridos Piet
vakarių apylinkės atstovai, tokiame
renginyje dalyvavome pirmą kartą.
v

Šįkart viskas vyko Palm Beach
apylinkėje, tad ankstyvą šeštadienio
rytą iš Meksikos įlankos pakrantės
pasukome link Atlanto" vandenyno.
Vykome trise, tiksliau, keturiese Zita Siderienė, mūsų apylinkės valdy
bos, o dabar jau ir JAV LB tarybos
narė, aš ir Giedrė Avellino, viena
Floridos Pietvakarių apylinkės įkū
rėjų, su savo mažyle dukrele. Lyg ir
viską buvome tiksliai paskaičiavusios
ir* išvažiavome anksčiau, bet netikė
tai pasiklydome, tad šiek tiek pavė
lavome - mums atvykus, lituanisti
nės mokyklos „Saulėtas krantas"
mokinukai jau sveikino suvažiavimo
dalyvius.
Tyliai sugužėjusios į vidų, atsi
prašėme, pasisveikinome, užsiregist
ravome. Tuomet smalsiai ėmėme dai
rytis aplinkui. Gerai nuteikė tai, kad
vyresnio amžiaus lietuvių tarpe ma
tėsi ne tik jaunesnių, bet ir visai jau
nų veidų, o pirmoje eilėje sėdintis
JAV LB Krašto valdybos pirmininkas
Vytautas Maciūnas mįslingai šypso
josi. Mums pasirodė keista, kad jo net
į prezidiumą nepakvietė, bet, matyt,
tokia tvarka.
Įprasta suvažiavimo pradžia ir
praėjusiais metais mirusių bendruo
menės narių pagerbimas. Suspaudė
širdį - toks ilgas ilgas sąrašas.
Prasidėjo apylinkių ataskaitos.
Atvykusieji jas pristatė patys, o at
siųstas perskaitė apygardos pirmi
ninkė Loreta Kynienė. Tiesa, čia aš
persistengiau - savo ataskaitą buvau
pasirašiusi, o to, pasirodo, visai ne

reikėjo, užteko tik užpildyti metų
ataskaitos lapą. Dar blogiau, vos tik
nukrypau nuo įprastų dalykų ir
ėmiau kalbėti apie tai, kas neduoda
ramybės ir trukdo dirbti, paaiškėjo,
kad mano ataskaita dar ir per ilga...
Pasidarė liūdna, nes tiek nemiegotų
naktų į ją sudėta.
Gavau per nosį ir už tai, kad pa
siūliau savo - lituanistės - pagalbą.
Dar pagalvojau, kad gal be reikalo aš
į tą suvažiavimą ir važiavau - tik
trukdau ko gero metų metais nusis
tovėjusią ramybę... Na, gyveni žmo
gus ir mokaisi.
Po pertraukėlės prasidėjo disku
sijos, ir mano liūdni pamąstymai tie
siog garuote išgaravo. Susirinkusieji
tarsi atgijo - siūlė, diskutavo, kėlė
problemas. Paaiškėjo, kad visai Flo
ridos apygardai tiesiog trūksta infor
macijos, paprasčiausio susižinojimo
vieniems su kitais. Cia pat „Saulėto
kranto" mokyklos vedėja Jūratė Barkauskaitė-Meister pasisiūlė internetiniame puslapyje sudaryti renginių
kalendorių, į kurį kiekviena apylinkė
surašys savo būsimus renginius. Tuo
met panorėję galėsime nuvykti vieni
pas kitus. Apylinkių vadovams beliks
pasirūpinti, kad ta informacija laiku
pasiektų visus besidominčius bend
ruomenės veikla lietuvius. Jūratė
Miklienė iškėlė dar vieną visiems rū
pimą problemą - kad JAV LB Kul
tūros taryba, koordinuodama koncer
tines keliones, neaplenktų ir Flori
dos. Nors apylinkės ir nėra gausios
narių skaičiumi, bet laukiamus sve
čius priimti lietuviškai tikrai mokė
sime. Tuo iškart pažadėjo pasirūpinti
V Maciūnas. Beje, vėliau savo pasi
sakyme jis pažadėjo apygardose or
ganizuoti ypač populiariais ir naudin
gais tapusius telefoninius pasitari
mus, aptariant įvairius JAV LB klau
simus.

Startuoja pilietinė akcija
už galimybę balsuoti internetu
Aktyvūs, iniciatyvūs, atsakingi ir
šiuolaikiški piliečiai kviečiami pri
sidėti prie visuomeninės akcijos,
kuria Lietuvos valdžia būtų paragin
ta šalyje įteisinti galimybę rinkimų
metu balsuoti internetu. Gyventojai
kviečiami pasirašyti elektroninę peti
ciją, kuria Seimo ir Vyriausybės būtų
pareikalauta taisyti reikalingus įs
tatymus ir numatyti galimybę rinkė
jams naudotis internetinio balsavimo
teise.
Akcijos iniciatoriai - visuomenės
veikėjų, pramogų verslo atstovai,
politikai, - teigia, jog elektroninis
balsavimas leistų padidinti balsuo
jančiųjų per rinkimus skaičių, skatin
tų susidomėjimą modernia balsavimo
forma ir pačiais rinkimais, paspartin
tų informacinių technologijų plėtrą
šalyje; palengvintų ir padarytų efek
tyvesnį balsų skaičiavimą bei rin
kimų ar referendumo rezultatų nus
tatymą.
Įteisinti balsavimą internetu
būtų ypač naudinga išeiviams, kurių
skaičius nuolat auga. „Tai padėtų
išlaikyti mūsų ryšį su Lietuva, nes
netgi gyvendami svetur, mes gyve
nam Lietuva ir domimės, kas joje
vyksta. Išeiviams balsavimas interne
tu būtų daug lengviau prieinamas
būdas balsuoti", - sako vienas akcijos

iniciatorių, šiuo metu Airijoje gy
venantis dainininkas Darius MilerisNojus.
Pritariantys balsavimui interne
tu pasirašyti e-peticiją internete gali
adresu
www.culture.lt/e-balsavimas.
Pasirašiusiųjų sąrašas bus įteik
tas Lietuvos Seimo nariams, prezi
dentui Valdui Adamkui, ministrui
pirmininkui Gediminui Kirkilui,
Vyriausiosios rinkimų komisijos pir
mininkui Zenonui Vaigauskui.
Akciją inicijavo ir jai pritaria
nemažas būrys žinomų visuomenės
veikėjų. Tarp jų yra Seimo nariai
Vytautas Grubliauskas ir Petras
Auštrevičius, Lietuvos studentų są
jungos prezidentas Jonas Okunis, TV
prodiuseris ir laidų vedėjas Martynas
Starkus, filosofas, eseistas bei kul
tūros kritikas Leonidas Donskis,
dainininkas Darius Mileris-Nojus,
asociacijos „Infobalt" prezidentas
Vytautas Vitkauskas ir Žinių eko
nomikos forumo direktorius Edgaras
Leichteris. Informacinis e-peticijos
partneris - naujienų portalas „Delfi".
Papildoma informacija:
Paulius Jankauskas
Mob. +370 686 61644.
Tel. +370 5 275 74 13 arba
paulius.jankauskas(a manifesto.lt

Buvusi Floridos apygardos pirmininkė Loreta Kynienė, JAV LB tarybos narė
Dalia Augūnienė, JAV LB Krašto vaidybos pirmininkas Vytautas Maciūnas, JAV LB
tarybos narė Zita Siderienė ir naujai išrinktas JAV LB Floridos apygardos
pirmininkas Kęstutis Miklas.

Kalbėjomės apie besiruošiančias
užsidaryti ir naujai besikuriančias
apylinkes, apie lituanistinių mokyklų
problemas, kurių pagrindinė - patal
pų nuoma ir nedidelis besimokan
čiųjų skaičius. Netrūko ir priekaištų
vieni kitiems - trečiabangiai, kaip
juos čia kai kas vadina, skundėsi, kad
bendruomenė jiems nepadeda, labai
nenoriai priima į savo tarpą, o vyres
nieji aiškino, kad atvykusieji visko tik
prašo - darbo, lėšų ir pan., bet patys
niekur nedalyvauja, niekuo neprisi
deda. Sakėsi daug kur kvietę naujai
atvažiavusiuosius, net specialiai or
ganizavę renginius, bet atgarsio ne
sulaukė.
Mano galvoje vėl užvirė minčių
maišyklė. Pagalvojau - kai kuriose
apylinkėse jau vyksta diskusija tarp
vienų ir kitų, tad, manau, rezultato
ilgai laukti nereikės ir jis bus būtinai
teigiamas, nes geranoriškai bendrau
jant viską galima išsiaiškinti. Kitur
bus daug sunkiau, nes vyresnieji nie
ko savo įprastiniame gyvenime keisti
nenori, o atvykusieji nesutinka būti
tik svetimos valios vykdytojais, pak
lusniais dalyviais. Be to, neretai nese
niai atvykusiems žmonėms būna tie
siog per brangu arba paprasčiausiai
netinkamas laikas. Man pasirodė
keista, kad 10 dol. metinis solidaru
mo mokestis daug kam atrodo per di
delis, o pvz., 35 dol. už įėjimą į rengi
nį - visai normalu. Žinoma, jei į tą su
mą Įeina mokestis už maistą, muziką
ar pan., tai nėra labai daug, nes vis
kas kainuoja, bet kiekvienas neseniai
atvykęs į JAV lietuvis gerai pamąstys
prieš paklodamas tokią sumą, ypač,
jei jis norėtų dalyvauti su šeima, o to
kių tarp trečiabangių - daugiausia.
Aišku, šita diskusija tarp Įvairių ban
gų lietuvių kol kas be pabaigos, bet,
manau, laimės tos apylinkės, kurios,
kažką darydamos, organizuodamos,
pirmiausia galvos apie žmones, o tik
po to, koks iš to bus pelnas.
Iš tiesų daug diskutavome ir net
ginčijomės, daug kas pasisakė, bet la
biausiai atmintin Įstrigo naujai iš
rinkto JAV LB Krašto valdybos pir
mininko V Maciūno kalba. Jis papa
sakojo apie JAV LB Krašto valdybos
ateities viziją ir pabrėžė, kad atei
nančius trejus metus dėmesio centre
bus ŠVIETIMAS ir JAUNIMAS.
Kalbėjo apie kompiuterines lietu

vių kalbos pamokas, apie mokymo
tęstinumą išėjus iš lituanistinės mo
kyklos, stiprius lituanistinius kursus,
profesines stažuotes Lietuvoje tiems,
kurie pajėgs laisvai lietuviškai bend
rauti ir apie sąlygų sudarymą naudo
tis internetu visiems. Jis palietė daug
lietuvių bendruomenei svarbių temų,
ir buvo aišku, kad šis žmogus žino, ko
siekia ir kaip tuos siekius įgyvendin
ti, kaip jis pats sakė: „padaryti taip,
kad lietuviai jaustų trauką likti lietu
viais". Nuoširdžiai linkiu ir tikiu V
Maciūno ir naujosios valdybos sėkme
ir noriu pasakyti, kad mūsų, Floridos
Pietvakarių apylinkė, yra labai pa
tenkinta ir buvusios JAV LB Krašto
valdybos, kuriai vadovavo Vaiva Vėbraitė-Gust, darbu. Jeigu ne šios
valdybos žmonių geranoriškumas,
dalykiškumas ir nuoširdumas, mes
daug ko nebūtume padarę ir daug ko
ir šiandien dar nežinotume. Drau
giškas tautiečio petys - tai taip svar
bu atsidūrus kitoje šalyje.
Darbas suvažiavime sparčiai rie
dėjo toliau. Visiems norintiems išsa
kius savo nuomones, įvyko trumpi
naujos JAV LB Floridos apygardos
valdybos rinkimai. Iš tiesų iš vieno
pasiūlyto kandidato išrinkome tik
pirmininką - Kęstutį Miklą, o valdy
bą jis turės suformuoti pats. Manau,
kad tai - puiku, nes vadovui sutei
kiama galimybė sudaryti tikrai dir
bančią komandą. Įdomiausia šioje si
tuacijoje tai, kad Lietuvių Bendruo
menės Floridos apygardos centras,
daug metų buvęs St. Petersburg, per
sikelia į Palm Beach.
Dar nutarimai, keli baigiamieji
suvažiavimo akcentai ir - Lietuvos
himnas.
O vakaro sutemoms užklojus
miestą, smagi vakaronė itališkame
restorane su šauniu artisto iš St.
Petersburg suvaidintu spektakliuku
ir galimybė pabendrauti ne tik su su
važiavimo dalyviais, bet ir su visais
Palm Beach apylinkės lietuviais.
Namo grįžome kupinos Įspūdžių,
jausdamos dėkingumą už puikų su
važiavimo darbo organizavimą ir šiek
tiek susirūpinusios - ateinančiais me
tais Floridos apygardos suvažiavimas
vyks mūsų apylinkėje.
Danutė Balčiūnienė
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AtA
RIMAS JONAS BRIZGYS
Mirė 2006 m. lapkričio 12 d., sulaukęs 65 metų.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marąuette P a r k apy
linkėje.
Giliam liūdesyje liko: brolis Eugenijus su žmona Irena;
sūnėnai Martynas ir Leonardas bei kiti giminės Amerikoje ir
Lietuvoje.
A.a. Rimas Jonas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 18 d.
nuo 9 v.r. iki 11 vai. ryto Brady Gili laidojimo namuose, 2929
W. 87th St. (kampas 87th ir Ridgeway Ave.), Evergreen Park.
Šv. Mišios bus aukojamos 11:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
N u l i ū d ę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

15

AtA
Inž. ANTANAS ALMINAUSKAS
Mirė 2006 m. lapkričio 2 d. 5:20 vai. p.p., sulaukęs 79 metų.
Anksčiau gyveno Wilmette, Glenview, IL ir Bloomington,
IN.
Gimė Kretingoje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 58 metus.
Nuliūdę liko: žmona Ramutė Nasvytytė, 3 sūnūs — Vai
devutis su žmona Loreta; Saulius ir Vytautas; anūkai Gabrie
lius ir Marija; svainis Vytautas Nasvytis, Eugenija Nasvytytė
bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
A.a. Antanas dirbo WSNS — TV 44 kanale ir 26 kanale
inžinieriumi; priklausė filatelistų draugijai „Lietuva", veteranų
oganizacijoms; Šv. Rašto studijoms.
Lapkričio 7 d. velionis buvo pašarvotas Cherry Hill Christian Center, Bloomington, IN. Pastorius Kim Norris ir pastorius
Chad Bollhorst pravedė atsisveikinimą. Lapkričio 8 d. 12 v. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse atsisveikinimą pravedė pastorius
Kim Norris ir pastorė Lenea Norris. Giedojo Kęstutis Nasvytis
ir pastorė Lenea Norris. Atsisveikino žmona Ramutė, sūnūs Vy
tautas ir Vaidevutis.
Liūdintys artimieji

(PATIKSLINIMAS)

„Still Proudly Serving Lithuanian Families"

KETURIASDEŠIMTIES METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

HILLS
FUNERAL HOME

1966 metais Viešpats pasišaukė pas save mūsų Motiną,
senelę, anytą ir prosenelę

AtA
PAULINĄ RAULINAITIENĘ
Už jos vėlę šv. Mišios bus aukojamos 2006 m. gruodžio 3 d.,
10:30 v.r. Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje Los Angeles ir Sas
navos parapijos bažnyčioje Lietuvoje.
Kviečiame kartu pasimelsti už jos vėlę.
Sūnus Algis R a u l i n a i t i s ir artimieji

SIELOS
Į festivalį „Sielos 2006" išsiruo
šiau netikėtai. Seniai norėjau jį pa
matyti - viliojo artimas širdžiai pava
dinimas ir pažadas, kad jame gros
krikščioniškos grupės. Festivalis vy
ko jau penktąjį kartą. Šį kartą jis
surengtas Marijampolėje.
Renginys truko net dešimtį va
landų. Žmonių buvo gausu. Daugiau
sia tai buvo jaunimas - čia galėjai
pamatyti daug originalių asmenybių
ir - tikėkimės - bręstančių talentų.
Gera buvo stebėti renginio ve
dėją - kiekvieną pasirodantįjį jis
sutikdavo su tokia meile, kokią pa
prastai rodome tik brangiausiems
žmonėms.
Dar prie durų kiekvienas žiūro
vas gavo balsavimo kortelę, kurioje
turėjo išrinkti ir pažymėti savo sielos
grupę, savo sielos dainą, savo sielos
muzikantą, savo sielos įvaizdį, savo
sielos debiutą ir savo sielos balsą.
Balsavimas tęsėsi iki pat renginio
pabaigos.
Šio renginio globėjas - vyskupas
Rimantas Norvilą — šiltas ir mielas
žmogus, kuris nuoširdžiai džiaugėsi
dabartiniu jaunimu, ypač siekiančiu,
kuriančiu, žengiančiu priekin.
Festivalyje dalyvavo daugybė
grupių iš visos Lietuvos. Daugelis jų
buvo tikrai įspūdingos. Kai kurie
atlikėjai - itin stiprios charizma
tiškos asmenybės, savo talentu val

dančios publiką. Toks buvo, pavyz
džiui, dainininkas Arnoldas. Buvo ir
silpnesnių grupių, bet jas visas vieni
jo meilė Dievui.
Renginyje buvo apstu sunkiosios
muzikos. Keista ir nuostabu, kad
žmonės būtent taip šlovino Dievą - iš
pačios savo esybės gelmės, iš kančios
gilumos. Tai buvo klyksmas į naktį,
klyksmas iš tuštumos, beprasmybės
gelmių. Tai malda savo Dievui - pati
tikriausia ir nuoširdžiausia.
Buvo ir atlikėjų, kurių kūryba
Viešpačiui buvo švelni ir skaidri nuo jų atsigavo širdis ir pradžiugo
siela. Dievas yra didis ! - kartojo ir
kartojo visi - kiekvienas savaip,
kiekvienas naujai, netikėtai, kiek
vienas iš savo skaudžios ir džiugios
patirties. Nuostabu buvo tai matyti jaunus žmones, kurie skelbė Kristų.
... Išvargusi sėdėjau mašinoje.
Laikrodžio rodyklės artėjo prie vidur
nakčio, o mes dar turėjome pasiekti
Kauną. Mašina tiesiog plaukė per lie
tų - nieko nebuvo matyti, tik šmėkš
čiojo pro šalį šviečiantys pakelės
stulpeliai ir kartais pasitaikančių
mašinų šviesos. Mano bendrakelei
viai tyliai kalbėjosi, aš pusiau snaus
dama tyliai meldžiausi. Namo - tik
viena mintis sukosi galvoje. Namo iš šitų begalinių klajonių ir ieško
jimų.
Eglė Perednytė

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465
Other Locations Available
(708) 598-5880
Formerly of Roseland"
"Family Owned & Operated

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE.
ALL PHONES

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

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

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

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home s
9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS
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APYLINKĖSE
gruodžio 3 d., sekmadienį, 2 vai. p. p.
kviečia į užsiėmimus visus norinčius
išmokti padaryti šiaudinukus Kalėdų
eglutei. Užsiėmimus ves didelę patir
tį turinčios meistrės Albina Savickas
•Lapkričio 23-24 dienomis dien ir Irena Karaliūnas. Atsineškite žirk
raščio „Draugas" redakcija nedirbs. les, liniuotę ir pieštuką, o mes aprū
Dienraščio numeris po Padėkos die pinsime šiaudeliais, siūlais ir instruk
cijomis. Įėjimo mokestis: suaugu
nos išeis lapkričio 28 d.
siems 12 dol., vaikams - 5 dol. Daly
• Kun. A n t a n a s Gražulis, S J, viai taip pat galės lankytis muziejuje
aukos šv. Mišias lapkričio 19 d. 1 vai. ir pažiūrėti filmą apie Lietuvą. Regist
p.p. Beverly Shores Šv. Onos baž racija tel. 773-582-6500. Muziejus ati
nyčioje. Giedos choras, kuriam vado darytas kasdien nuo 10 vai. r. iki 4
vauja ir vargonuoja Revita Rudze vai. p.p. Papildomos medžiagos šiau
dinukams daryti namie galėsite įsi
vičienė. Visi kviečiami.
gyti muziejaus parduotuvėje. Renginį
•Lapkričio 26 d., sekmadieni, 2 remia: Illinois Arts Council, Chicago
vai. p.p. Mažosios Lietuvos lietuvių Department of Cultural Affairs ir
draugija Čikagoje ruošia Tilžės akto ECPC.
88-erių metų sukakties paminėjimą
Saulių namuose, 2417 W. 43 gatvė • J A V LB Socialinių reikalų ta
Čikagoje. Programoje — iškilmingoji ryba (SRT) ir vyresniųjų lietuvių cenv
dalis su vėliavų įnešimu, invokacija, tras Čikagoje kviečia visus į kasme
himnais, paskaita ir menine progra tinį labdaros vakarą š. m. gruodžio 9
ma. Po programos — pabendravimas d. 5 vai. p.p., kuris vyks „Seklyčioje"
ir kavutė. Visuomenė maloniai kvie (vakarienė — 6 vai. v.). Jūsų lauks
čiama dalyvauti.
šauni vakarienė bei tradicinė prel.

• Mieliems skaitytojams prane
šame, kad „Draugo" administracijoje
galite nusipirkti Kalėdaičių. Tel. pa
siteiravimui: 773-585-8284.

• L B Lemonto apylinkės valdyba
lapkričio 26 d. 12 vai. p.p. maloniai
kviečia į susitikimą PLC didžiojoje
salėje su Yale universiteto Muzikos
bibliotekos stažuotoja Egle Stalnioniene. E. Stalnionienė dirba Vilniaus
Muzikos ir meno bibliotekoje, akty
viai dalyvauja Pasaulinės bibliotekų
asociacijos veikloje, tarptautinėse
konferencijose skaito pranešimus
apie Lietuvos Muzikos bibliotekų
veiklą. Kartu atvyksta ir Yale univer
siteto profesorius Kelndall Crilly.
•Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Čikaga,

Prunskio premijos įteikimo ceremo
nija. Meninėje programoje — nuotai
kingos dainos, muzika bei pasi
linksminimas. Bilietus galite įsigyti
SRT būstinėje, 2711 W. 71st St.,
Chicago, IL. Tel. pasiteiravimui: 773476-2655 (darbo laikas — nuo 9 vai. r.
iki 4 vai. p. p., nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio). Auka: 35 dol. Visi
maloniai kviečiami.
• V i s u s visus, norinčius prekiau
ti tradicinėje Kalėdų mugėje, kuri kaip
ir kasmet vyks Pasaulio lietuvių cent
re (Lemont) gruodžio 2-3 dienomis,
kviečiame užsisakyti stalus prekybai.
Skambinti Aldonai tel. 708-448-7436.
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Advokatas
jonas Cibaitis
Criminal cases,*
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Ton free 24 hr. 888-776-6742
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
^mokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas
padėti našlaičiams, beglobiams ir
invalidams vaikams, daugiavaikėms
šeimoms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Nijolė ir Stasys Bikulčiai
$20 a.a. Stepo Laukausko atm., dr.
Palmira Janušonienė $1,000 a.a.
Vytauto Janušonio atm., Kathy
Stanley-Ralston $25 a.a. Jadvygos
Drobavičienes atm., Marytė Černiūtė $25, Daila ir Juozas Liubinskai $100, Stanley Balzekas $50,
Irena ir Rimantas Blinstrubai $50
(Centric Co.), Celina's Deli $50,
Always with Flowers $25. Labai
ačiū. „Saulutė" (Sunlight Orphan

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

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P . Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435. Aukos nurašomos
nuo mokesčių.
* A.a. Janinos Baronaitienės
atminimą pagerbiant, jos brolis Vin
ce Derenčius atsiuntė „Saulutei"
$150, kuriuos suaukojo Z. Griganavičius, I. Wallenciej, Ona Ado
maitis, D. J. Sudžius, A. Peckaitis,
R. Slaitaitė, R. Derenčius, M. V. De
renčius. „Saulutė" nuoširdžiai dėko
ja už aukas ir reiškia nuoširdžią
užuojautą a.a. Janinos Baronai
tienės šeimai bei artimiesiems.

DRAUGO F O N D A S
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Šių metų rudens vajus jau
įpusėjo. Rudens vajaus laiškai buvo
išsiuntinėti visiems „Draugo" skaity
tojams. Dalis jau atsiliepė, bet dar
kai kurių „Draugo" prenumeratorių
iki šiol Draugo fondas įnašų nesu
laukė. Šio rudens vajaus proga
Draugo fondas, atsidėkodamas už
aukas, skelbia naujovę: kiekvienas,
atsiuntęs Draugo fondui 200 dol.
įnašą, gaus kuponą, kuriuo galima 6
mėnesiams užprenumeruoti „Drau
gą" jo dar neskaitančiam. Šis kupo

nas galioja tik JAV ir tik asmenims,
kurie iki šiol „Draugo" neprenume
ravo. Jeigu tokio asmens nežinote,
kuponą galima atsiųsti Draugo fon
dui, kuris atras šios dovanos vertą
asmenį. Tad labai kviečiame ir
prašome dalyvauti Draugo fondo
įnašų vajuje, tuo pačiu padidinti
„Draugo" prenumeratų skaičių.
Nuoširdžiai dėkojame už j a u
atsiųstas aukas Draugo fondui.
Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO FONDE
Su 500 dolerių:
Prelatas Jonas Kučingis, gar
bės narys, iš viso 6,600 dol., Los
Angeles, CA;
Su 200 doleriu;
Dr. Palmyra Janušonis, garbės
narė, iš viso 2,500 dol., Dousman,
WI;
Aldona Zailskaitė, garbės narė,
iš viso 1,250 dol., Oak Lawn, IL;
Agnės Bigelis, garbės narė, iš
viso 2,000 dol., Three Oaks, IL;
Rimvydas ir Dalia Jakai, iš viso
600 dol., Blue Bell, PA;
Su 100 doleriu:
Juozas ir Marytė Vizgirdai, gar
bės nariai, iš viso 2,700 dol., Putnam, Ct.
Paulius ir Birutė Gyliai, garbės
nariai, iš viso 1,700 dol., Oiympia,
WA;
Antanas ir Aniceta Januškai,
garbės nariai, iš viso 1,700 dol.,
Milton, MA;
Aleksas ir Danguolė Vitkai, gar
bės nariai, iš viso 1,340 dol., Palos
Heights, IL;
Jonas ir Izolda Gyliai, garbės na
riai, iš viso 1,100 dol., "VVayland, MA;
Vanda Vebeliūnas, iš viso 400
dol., Locust Valley, NY;
Jonas ir Giedrė Stankūnai, iš
viso 250 dol., Cos Cob, CT;
Su 50 doleriu:
Algimantas ir Teresė GeČiai,
garbės nariai, iš viso 1,550 dol.,
Huntington Valley, PA;
Balys ir Elena Kondratai, gar
bės nariai, iš viso 1,325 dol.,
Quaker Hill, CT;
Vaclovas Laukaitis, iš viso 900
dol., Baltimore, MD;
Birutė Kasperavičius, iš viso 800
dol., St. Petersburg, FL;
Antanas Osteika, iš viso 800
dol., Warren, MI;
Ona Skardienė, iš viso 625 dol.,
Thompson, CT;

Henrikas Laucius, iš viso 590
dol., Union Pier, MI;
Su 30 doleriu:
Emily Geštautas, iš viso 30 dol.,
Justice, IL;
Antanas ir Dana Klimai, iš viso
100 dol., Rochester, NY;
Bruno ir Marilyn Jaselskis, iš
viso 75, dol., Evanston, IL;
Kazys ir Martha Januliai, iš viso
50 dol., West Palm Beach, FL;
Dr. Algis Norvilas, iš viso 70
dol., Oak Lawn, IL;
Nuo 20 iki 25 dolerių:
Karolina Bružienė, garbės na
rė, iš viso 2,275 dol., Homewood, IL;
E. Kolupaila, iš viso 875 dol.,
Chicago, IL;
Danguolė Banevičienė, iš viso
345 dol., West Hartford, CT;
Egidijus Žilionis, iš viso 255 dol.,
Parkville, MD;
Dr. Al Baltch-Gravrockas, iš
viso 345 dol., Menands, NY;
Antanina Šalčius, iš viso 195
dol., Manchester, CT;
Andrius Butkūnas, iš viso 375
dol., Farmington, MI;
Birutė Zuyovich, iš viso 20 dol.,
Anaheim, CA;
Marija Arštikienė, iš viso 220
dol., N. Riverside, IL;
Stasys ir Mary Erlingiai, iš viso
170 dol., Dearborn Heights, MI;
Algis Petrulis, iš viso 20 dol.,
Troy, MI;
Vaidotas ir Rima Baipšiai, iš
viso 70 dol., Costa Mėsa, CA;
Leonas Daukus, iš viso 285 dol.,
Chicago, IL;
Jonas Mežinskas, iš viso 70 dol.,
Oak Lawn, IL;
Algirdas ir Sofija Palioniai, iš
viso 255 dol., Mėsa, AZ;
Rasa MorkeviČiutė, iš viso 40
dol., South Boston, MA;
Ray Gajauskas, iš viso 335 dol.,
Shell Beach, CA;
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• Karaliaučiaus krašto lietu*
viškų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $200 Arvidas Trumpjonas. $100 Laima Ardickienė, Victoria Karaitis, Zelma Noreikienė, Pijus
Pažerūnas, Rota Šakienė, Rita Švar
cas, Vytenis ir Audrey Veitas. $50
Jonas ir Anelė Gumbelevičius, To
mas Venclova. $25 Wiliiam Buri-

maukas, Jonas J. Kaunas, Ona Michelevičienė, dr. G. J. Pauliukonis.
$20 Jurgis ir Gerda Leskauskas. $15
Jonas ir Valeria Juodvalkiai. $10
Vladas Gedmintas, Eugenijus ir Ire
na Slavinskas. Dėkojame visiems
rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto
lietuvybei", 1394 Middleburg Ct„
Naperville, IL 60540-7011.

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

