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Prezidentui rupi šalies sveikatos politika 

Prezidentas Valdas Adamkus Kupiškyje buvo gerai nusiteikęs. Eltos nuotr. 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 
Kupiškyje trečiadienį apsilankęs pre
zidentas Valdas Adamkus sako pasi
gendantis nuoseklaus požiūrio į vi
suomenės sveikatos politiką, kriti

kuoja menką dėmesį sveiko gyvenimo 
būdo propagavimui. 

Kupiškyje vykusioje apskritojo 
stalo diskusijoje „Kokia politika rei
kalinga Lietuvai, siekiant ugdyti har

moningą žmonių fizinę, psichinę, 
socialinę, dvasinę sveikatą" dalyva
vęs prezidentas pabrėžė, jog nepai
sant dedamų pastangų gydyti ligas, 
visuomenės sveikata negerėja, tad 
norint spręsti šią problemą būtina 
kalbėti apie asmens sveikatos siste
mos pertvarką. 

„Šiandien susiklosčiusi padėtis 
akivaizdžiai liudija, kad Lietuvoje 
trūksta nuoseklaus požiūrio į sveika
tos politiką", — prezidento spaudos 
tarnybos pranešime cituojamas V. 
Adamkus. 

Jis pažymėjo, kad vis blogėjantys 
visuomenės sveikatos rodikliai liudi
ja, jog žmonės per mažai žino apie 
sveiką gyvenseną, nesuvokia jos nau
dos ir esmės bei nejaučia atsakomy
bės už savo pačių būklę. Prezidentas 
pabrėžė, kad tai yra iki šiol vykdytos 
sveikatos politikos pasekmė, kuri iš
skirtinai orientuota į ligų gydymą. 

Jo manymu, Lietuvoje per mažai 
dėmesio skiriama sveiko gyvenimo 
būdo propagavimui, sveikos gyvense-

Amerikiečio filme - lietuvių istorija 
Vilnius, gruodžio 6 d. (Alfa.lt) — 

Gruodžio 11 d., pirmadienį, 7 vai. v. 
Skalvijos kino centre įvyks jauno 
amerikiečių režisieriaus Cy Kucken
baker vaidybinio filmo „Našlaičiai" 
(„The Orphans") premjera. 

Filmo istorija apie du senus bi
čiulius Erviną ir Romą, kuriuos liki
mas suvedė per karą. Dabar jie gyve
na Vilniuje. Gavę iš Vokietijos laišką, 
kuriame pranešama apie jų trečiojo 
draugo Mindaugo mirtį, nusprendžia 
vykti į Berlyną, pagerbti mirusįjį. 
Vaikščiodami po miestą, jie pamato 
visiškai pasikeitusį miestą. Tačiau 
kapo paieškos tampa bergždžios. Pri
simindami Mindaugą, draugai prisi
pažįsta vienas kitam savo seniai sau
gotas paslaptis. 

Kino režisieriumi Cy Kucken
baker apsisprendė tapti ne gimtaja
me Hollyvvood, bet su Taikos korpusu 
atvykęs į Lietuvą. Prieš keletą metų 
jis Kupiškyje dirbo anglų kalbos mo
kytoju. Gyvenimas provincijoje iš 
pradžių atvykėlį stipriai prislėgė. Ta
čiau per porą metų gyvenimas Lietu
voje Cy Kuckenbaker labai pakeitė. Jį 
sudomino šalies istorija, ypač partiza
nų judėjimas. Dar čia gyvendamas, 
Cy Kuckenbaker ėmėsi kameros. Iš 
pradžių filmavo kino dienoraštį, vė
liau sukūrė filmą apie seną lietuvišką 
amatą - tošininkystę. 

Grįžęs į Ameriką Cy Kucken
baker Hollyvvood apsigynė kino ma
gistrą. Gavęs stipendiją, grįžo į Lietu
vą kurti filmo. 

Policija apklausė krepšininką 
Klaipėda, gruodžio 6 d. (BNS) 

— Klaipėdos policija apklausė krep
šininką Gintarą Einikį, kurio visu
reigis sukėlė avariją ir sužalojo žmo
gų. G. Einikiui pateikti Įtarimai dėl 
saugaus eismo taisyklių pažeidimo, 
dėl kurio buvo sutrikdyta žmogaus 
sveikata, praneša Lietuvos radijas. 

G. Einikis buvo apklaustas kaip 
Įtariamasis. Tačiau apklausa kol kas 
nedetalizuojama. Ar krepšininko au
tomobilyje rastos tabletės ir milteliai 
yra narkotinės medžiagos, paaiškės 
atlikus ekspertizę. 

Praėjusio sekmadienio vakarą 
Klaipėdoje krepšininkui priklausan
tis visureigis, išvažiavęs į priešprie
šinio eismo juostą, trenkėsi i automo
bilį BMW. Avarijoje nukentėjo pas
tarojo automobilio vairuotojas. Tuo 
metu visureigį vairavęs asmuo pa-

Gintaras Einikis 
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr. 

spruko iš Įvykio vietos. 
Kitą rytą į policiją paskambinęs 

G. Einikis pranešė, kad pavogtas jo 
visureigis. Po to pareigūnams dvi pa
ras nepavyko rasti krepšininko. 

G. W. Bush 
susitiko su Irako 

studijų grupe 
Washington, DC, gruodžio 6 d. 

(AFP/BNS) — įtakingos Irako studi
jų grupės nariai trečiadienį Baltuo
siuose rūmuose susitiko su JAV pre
zidentu George W. Bush ir perdavė 
jam ataskaitą dėl Irako karo strategi
jos, pranešė šaltinis Baltuosiuose rū
muose. 

Irako studijų grupei vadovauja 
buvęs valstybės sekretorius, respub
likonas James Baker ir buvęs Ats
tovų Rūmų narys, demokratas Lee 
Hamilton. 

Šios grupės, kurioje dirba 10 
abiejų pagrindinių partijų veteranų, 
neįpareigojanti ataskaita parengta 
praėjus pusketvirtų metų po JAV va
dovaujamos invazijos į Iraką Saddam 
Hussein nuversti. 

Ataskaita paskelbta kitą dieną 
po to, kai kandidatas Į gynybos sek
retorius Robert Gatės pripažino, kad 
JAV nelaimi karo Irake. 

Irako studijų grupė ragina keisti 
Irake dislokuotų amerikiečių pajėgų 
vaidmenį, kad jos dalyvautų ne kovos 
veiksmuose, o paramos misijose, ta
čiau pajėgų išvedimo grafiko nesiūlo. 

Ataskaitos ištraukos rodo, kad 
Irako studijų grupė rekomenduoja 
platesnį, regioninį požiūrį stabilumo 
Irake užtikrinimo klausimu ir ragina 
parengti išsamų Artimųjų Rytų tai
kos planą. 

Nors pajėgų išvedimo grafikas 
nesiūlomas, Washington neturi prisi
imti neterminuotų Įsipareigojimų 
laikyti Irake dideles savo pajėgas, sa
koma ataskaitoje. G. W. Bush neatsa
kė, ar vadovausis patarimais. 

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

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

nos įpročių ugdymui. 
Diskusijoje taip pat buvo kalba

ma apie sveikatos problemas Kupiš
kio rajone. Pokalbio dalyviai pabrė
žė, kad savivaldybėms skiriamas ne
pakankamas finansavimas sporto 
aikštynų tinklo plėtrai, esamų sporto 
objektų remontui ir vaikų sveikatos 
užtikrinimui. 

Prezidentas taip pat domėjosi, 
kaip formuojasi sveikatos politika sa
vivaldos lygyje. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Nulietuvinama Lietuva. 
•Savivaldos tribūna 
pradėjo antrąjj 
dešimtmetį. 
•Vysk. V Borisevičius — 
drąsos pavyzdys. 
•Įamžintas mons. K. 
Vasiliausko atminimas. 
•Nauja Valdovu rūmų 
paramos fondo valdyba. 
•Naujametinis žvaigždžių 
lietus. 
•Dovanos Kalėdų proga, 
•Miesto panorama. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VOKIETIJA 

Susitikimas su lietuvių rašytoju 
Vasario 16-osios gimnazijoje 

dirbti galima ir rašant. Dabar jis tei
gia darantis viską, kad tik galėtų ir 
toliau dirbti mėgstamą rašytojo 
darbą, o ne vėl sugrįžti į žurnalisto 
vietą. Į Vokietiją M. Ivaškevičius at
vyko pagal rašytojų mainų progra
mą tarp Lietuvos ir Vokietijos. Trum
pą laiką gyvendamas Vakarų Euro
pos valstybėje, rašytojas turi pabaigti 

2006 metų lapkričio 15 dieną 
lietuvių Vasario 16-osios gimnaziją, 
esančią Vokietijoje, Huettenfeld 
miestelyje, aplankė jaunosios kartos 
lietuvių rašytojas, prozininkas ir dra
maturgas Marius Ivaškevičius. 

Rašytojas gimė 1973 metais Mo
lėtuose. Vilniaus universitete studija
vo žurnalistiką ir lietuvių filologiją. 
Išleido novelių rinkinį „Kam vaikų", 
romanus „Istorija nuo debesies" ir 
„Žali". 1998 metais Marius Ivaške
vičius debiutavo kaip dramaturgas. 
Keletas jo novelių yra išversta ir į 
užsienio kalbas. Kūryba - ne vienin
telė M. Ivaškevičiaus veikla. Jis taip 
pat stato teatro vaidinimus, režisuoja 
filmus. Šiuo metu rašytojas savo nau
ją romaną rašo, gyvendamas Vokie
tijos mieste Wiesbaden. 

Keli M. Ivaškevičiaus prozos kū
riniai pasiekė ir Vasario 16-osios gim
naziją. Sulaukus daug diskusijų, 
nuostabos ir pasipiktinimo šūksnių, 
buvo nuspręsta netoliese gyvenantį 
rašytoją pakviesti apsilankyti lietu
viškoje mokykloje. Susitikime su M. 
Ivaškevičiumi dalyvavo vyresniųjų 
klasių mokiniai, mokytojai, taip pat 
ir susidomėję vokiečiai, nekalbantys 
lietuviškai. Dėl to buvo paskirtas 
vertėjas ir susitikimas vyko dviejomis 
- vokiečių ir lietuvių - kalbomis. 
Susirinkusieji uždavė M. Ivaškevičiui 
klausimų, kurie neapsiribojo vien tik 
jo kūryba. Rašytojas pareiškė nuomo
nę ir apie Europą bei Vakarų kultūrą. 

Rašytojas Marius Ivaškevičius, ver tė ja Daine Šmitaite ;r pokalbio modera to rė 
Edita Gariaite. 

M. Ivaškevičius teigė, kad jau ga
na jaunas pajuto potraukį rašyti ir 
žinojo, kad šia veikla nori užsiimti 
ateityje. Pirmuosius savo kūrinius jis 
parašė, būdamas maždaug dvylikos 
metų. M. Ivaškevičiaus nuomone, jis 
tikėjo savo kaip rašytojo sėkme, ta
čiau kartais pasitaikydavo ir nusivy
limų. Po studijų jis pradėjo dirbti žur
nalistu, tapo „Respublikos" šeštadie
nio priedo vyrams „Julius" redakto
riumi. Tačiau, pasak paties M.* Ivaš
kevičiaus, tokia veikla jo per daug 
nedžiugino. Visuomet manęs, kad bū
ti rašytoju nėra tinkamas darbas, no
rint pragyventi ir užsidirbti pinigų, 
po filologijos studijų M. Ivaškevičius 
vis dėlto suprato, kad duoną užsi-

paties M. Ivaškevičiaus, tėvynės mo
tyvas, lietuviška kultūra bei tradici
jos tik retkarčiais atsispindi jo kūri
niuose. Rašyti jį skatina ne tam tikra 
tematika, o į galvą atėjusi įdomi min
tis. Diskusijoms įpusėjus, pokalbio 
tema pakrypo labiau į politinę pusę. 
Tiek mokytojai, tiek mokiniai klau
sinėjo M. Ivaškevičiaus nuomonės 
apie vakarietiškąją kultūrą. Didelį 
susidomėjimą rašytojo žodžiais rodė 
ne tik jo tautiečiai, bet ir lietuviškai 
nekalbantys klausytojai. M. Ivaškevi
čius teigė, kad Lietuva labai sparčiai 
vejasi Vakarų Europą tiek architek
tūriniu, tiek kultūriniu atžvilgiu. 
Pasak rašytojo, užsidariusi nuo Va
karų kultūros įtakos, Lietuva liktų 

Nauja meno galerija Hiutenfelde 
Šių metų spalio 8 d. Hiutenfelde 

buvo atidaryta meno galerija „Mei
lė". Galerijos iniciatorė yra mūsų 
apylinkės narė Meilė Veršelienė ir jos 
vyras Petras. Parodos atidaryme 
buvo eksponuojami mūsų apylinkės 
narių darbai: Meilės Veršelienės, 
Jūratės Batūraitės-Lemkienės, Izol
dos Zacharias ir Marytės Dambriū-
naitės-Šmitienės. Taip pat buvo iš
statyti Lietuvos skulptoriaus Ričardo 
Vainos bei Hiutenfelde gyvenančių 
vokiečių — dr. Viliaus Hanfo ir Alek
sandro Breithaupto darbai. 

Galerijos atidaryme dalyvavo 
Lietuvių kultūros instituto suvažia
vimo dalyviai, tarp jų prof. Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos ambasadorius 
Vokietijoje Evaldas Ignatavičius, 
Vokietijos ambasadorius Lietuvoje 
Volkeris Heinsbergas, Lampertheimo 
meras Erichas Maieris, Hiutenfelde 

Naujosios meno galerijos ..Meilė" Hiutenfelde atidarymo iškilmės spalio S d. 
^ v o * ' : . < : * A a ryt ė s Da^b-'ij^aitss-S.-rsit'.enės 

viršaitis Valteris Šmitas ir kiti. Atei- kietijos ir Lietuvos menininkų kūri-
tyje galerijoje bus eksponuojami Vo- niai. Inf. 

Vėlinės Vasario 1 6-osios gimnazijoje 

stovėti vietoje ir nesivystytų taip 
sparčiai kaip tai daro dabar. Jo 
nuomone, Lietuva turi plačiau atver
ti šalies sienas ir įsileisti darbo jėgą iš 
užsienio. Priešingu atveju šalis rizi
kuotų tapti muziejumi be tolimesnių 
pasikeitimų ir pažangos. 

Kalbant apie tolimesnius M. 
Ivaškevičiaus ateities planus buvo 
paminėtas naujai surežisuotas, ta
čiau dar neįgarsintas filmas. Tai įgy
vendinti rašytojas planuoja artimiau
siu metu. { faktą, kad dauguma rašy
tojų rašo vien tik tokius kūrinius, 
kurie patinka ir įtinka plačiajai skai
tytojų masei, M. Ivaškevičius reagavo 
skeptiškai. Jo teigimu, jis pats nie
kuomet nerašytų pačiam sau priešta
raujančios knygos vien tik tam, kad ji 
būtų perkama ir liaupsinama skaity
tojų daugumos. Rašytojas prisipaži
no, kad jo knygos yra skirtos labiau 
skaitytojams - gurmanams, o ne pa
prastumo ieškotojams. J teiginį, kad 
jo kūriniuose nėra estetikos, rašyto
jas atsakė: „Jeigu žmogus estetikos 
ieško tik žydrame danguje ir žalioje 
žolėje, mano kūriniuose jis jos tikrai 
neras". 

Po pokalbio M. Ivaškevičius dar 
trumpam pasiliko Vasario 16-osios 
gimnazijoje, apžiūrėjo jai priklausan
čią Romuvos pilį, berniukų bei mer
gaičių bendrabučius, mokyklos pas
tatą, šalia esantį parką ir pasirašė 
gimnazijos svečių knygoje. 

Edita Garlaitė 
13 klasės mokinė 

Pasibaigus rudens atostogoms, 
lapkričio 13 dienos vakarą, pilies 
koplyčioje susirinkę moksleiviai ir 
mokytojai uždegė žvakutes, kvie
čiančias prisiminti amžinybėn išėju
sius artimuosius, gimines, gimnazi
jos mokytojus bei geradarius. Ateiti
ninkai skaitė prasmingas eiles, skir
tas Vėlinių vakarui. Mokyklos kape
lionas kunigas J. Dėdinas aukojo šv. 
Mišias. Po šv. Mišių visi kartu aplan
kėme šalia esančias kapines, kuriose 

K - U , 

Vasario 1 6-osios gimnazija pagerbia mirusius lietuvius Hiutenfeldo kapinai
tėse. Nuobrauka Marytes Dambriūnaites-Smitienes 

pagerDčme amžinam poilsiui atgulu
siu.- lietuvius ant ju kapu uždegdami 
Žvakutes ir skaitydami Vėlinėms 
skirta poezija 

Inf. 
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SAVIVALDOS TRIBŪNA 
PRADĖJO ANTRĄJĮ DEŠIMTMETI 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Lietuvos savivaldybių asociacija 
(LSA) įsisteigė 1996 m.birželio 22 d., 
kai buvo minimos 55-osios Tautos 
sukilimo metinės. Asociacijos įsikūri
mo dienos ir Sukilimo jubiliejinių 
metinių sutapimas ta r tum simbo
liškai pabrėžia itin svarbaus įvykio 
reikšmę savivaldos istorijoje. Jau 
steigiamojo suvažiavimo metu buvo 
kalbama apie poreikį turėt i savi
valdybių gyvenimo problemas nu
šviečiantį laikraštį. Konstitucinė 
savivalda neturi likti bebalsė, negali 
neturėti savo tribūnos. Tų pačių me
tų spalio 25 d. LSA taryba nutarė 
leisti laikraštį „Savivaldybių žinios". 
Pirmojo naujo leidinio redakcinės ko
legijos pirmininko pareigos buvo pa
vestos man. Pirmasis šio leidinio nu
meris pasirodė tų pačių metų lapkri
čio 14 d. 

Lietuvos Respublikos Konstitu
cijos 120 straipsnis byloja, kad „Vals
tybė remia savivaldybes", o „savival
dybės pagal Konstitucijos bei įsta
tymų apibrėžtą kompetenciją veikia 
laisvai ir savarankiškai". Taigi vi
siškai aišku, kad valstybės parama 
bet kuriuo atveju bus teikiama ar ri
bojama vadovaujantis įstatymais ir 
kitais teisės aktais. Čia nederėtų 
įžvelgti teisės normų kolizijos ar 
prieštaravimo, tačiau nuolatinis aky
las dėmesys savivaldos teisinei bazei 
tiesiog būtinas. Ydingi įstatymai 
taisytini, o naujieji - neturėtų siau
rinti savivaldybių teisių, o atvirkš
čiai jas plėsti ir stiprinti. Tokia nuos
tata lėmė LSA veiklos kryptį ir laik
raščio tematiką. 

LSA įstatuose buvo įvardytas pir
masis siektinas tikslas - dalyvauti 
rengiant ir tobulinant savivaldos 
teisinę bazę bei rūpinantis jos įgy
vendinimu. Šioje srityje pažanga pa
stebima, tačiau kai kurie principi
niai klausimai nesulaukė teigiamo 
sprendimo. Tuojau pat po savivaldy
bių- tarybų rinkimų atsirado apskri
tys. Jų kompetencijai Įstatymas pri
skyrė agrarinės reformos, nuosavy
bės gražinimo klausimus. Šie reikalai 
dar vis nedrįstama patikėti savival
dybėms, nors jos ir tik jos optimaliu 
būdu galėtų spręsti reikalus vietoje, 
tenkindamos gyventojų ir bendruo
menių poreikius. 

Kokią viziją plėtojo pirmoji laik
raščio redakcinė kolegija ir kiek pa
vyko ją Įgyvendinti? Pirmiausia, buvo 
tikėtasi, kad laikraštis turėtų tapti 
vienu iš populiariausių, labiausiai 
skaitomų periodikos leidinių. Tai 
plaukia iš jo prigimties. Savivalda 
yra arčiausiai gyventojų esanti rink
toji valdžia, geriausiai žinanti ir su
prantanti bendruomenių ir atskirų 
gyventojų poreikius bei galimybes. 

Vienas iš didžiausių kliuvinių 
savivaldos sėkmės kelyje buvo savi
valdybės tarybos kadencijos dviejų 
metų trukmė. Didesnis, sudėtinges
nis projektas per tokį laiką sunkiai 
galėjo būti įgyvendintas. Padėtis 
pasitaisė, kai kadencijos trukmė buvo 
prailginta iki trejų metų. 

Laikraštis skyrė daug dėmesio 
savivaldos plėtrai ir jos stiprinimui. 
Buvo skatinama lygia greta rūpintis 
bendruomenių ir paskirų gyventojų 
pilietinio ugdymo reikalais. Soviet
mečiu susiformavusi nuomonė, kad 
valdžia turi viską duoti, buvo rimta 
kliūtimi savitvarkai diegti. Bendruo
menės palaikoma savitvarka leidžia 

optimaliu būdu tvarkyti būstą, ap
linką, spręsti daugybę socialinių rei
kalų. Per dešimt metų pažengta į 
priekį, tačiau toli gražu ne visų pri
vačių daugiabučių namų reikalus 
tvarko savininkų bendrijos. Tai ne 
tik savivaldos organizacinė, o ir tei
sinė problema. Savininkų atsakomy
bė už savo turtą sietina su savivaldy
bės parama. 

„Savivaldybių žiniose" skiriama 
daugiau dėmesio kaimo seniūnams. 
Tai jie tikrieji kaimo šeimininkai, 
remdamiesi savo autoritetu ir kaimo 
bendruomenės parama, sprendžia 
daugybę reikalų. Pradžia buvo ne
lengva, nes senasis tradicinis Lietu
vos kaimas buvo sugriautas iš pa
matų. Prievartinė kolektyvizacija ne 
tik atėmė žemę, pastatus, padargus, 
gyvulius, bet ir suardė kaimo socia
linę sanklodą, kuri buvo kaimo gy
ventojų tautinės - pilietinės savimo
nės bei moralės pagrindas. Vietos 
bendruomenė buvo ir išlieka ta terpe, 
kurioje ugdoma pagarba tautos tradi
cijoms, atsakomybė už šeimą. Tauti
nė kultūra, tikėjimas, pilietiškumo 
vertybių ugdymas ir puoselėjimas 
suteikia bendruomenės gyvenimui 
prasmę ir turinį. Padėtis keičiasi pa
lengva, suvokiant, kad atkurti buvu
sio kaimo tradicijų jau nepavyks. 

Išplėtota savivalda yra ryškus 
brandžios savivaldos požymis. Nie
kam ne paslaptis, kad pradžioje buvo 
stokojama ir vieno ir kito. Tai aktu
alu ir nūdien. Pirmieji savaldybių 
rinkimai iš tikrųjų buvo neišvengia
mas ir būtinas žingsnis Į savivaldą, 
neturint jokio tikro, praktiško savi-
valdybinio darbo patyrimo. Tačiau 
tik tokiu būdu buvo atvertos durys į 
pirmąją savivaldos „mokyklą". Po to 
sekusieji rinkimai išryškino kai 
kurias posovietinei visuomenei bū
dingas tendencijas. Visa tai rasdavo 
nevienodai ryškų atspindi savivaldy
bių savaitraštyje. 

Savivaldos sėkmę ir raidos spartą 
didele dalimi lemia rinkimai. Prieš 
dešimtį metų į savivaldybių tarybas 
buvo išrinkti aktyvūs sąjūdininkai 
ir vietinės sovietmečio nomenkla
tūros atstovai, su jiems būdinga 
patirtimi ir išlikusiais ryšiais. De
šimtmečio patirtis rodo, kad ši „mo
kykla" dar nėra baigta. Opi tema 
prašosi atidžios ir geranoriškos žur
nalisto plunksnos. 

Išryškėjo keli savivaldos „mo
kyklos" pamokų rezultatai. Savi
valdybės darbo efektyvumas ženkliai 
padidėja, jei rinkimus laimėjusiai 
valdžiai oponuoja konstruktyvi opozi
cija. Daug lemia Tarybos gebėjimas 
efektyviai pasinaudoti administraci
jos darbuotojų intelektu ir specialistų 
darbo patirtimi. Patirtis rodo, kad 
savivaldos politiko mandatas neretai 
tarybos nariui išminties neprideda, o 
atsakomybės užkrauna daug. 

Labai svarbus veiksnys savival
dos sistemoje - mero asmenybė. Me
ras turi gebėti dirbti komandos prin
cipu, mokėti taktiškai bendrauti su 
tarybos nariais bei administracijos 
specialistais, turėti tvirtą pilietini 
stuburą. „Savivaldybių žiniose" vi
sais išvardytais aspektais buvo rašo
ma ir dabar skelbiama vertingos 
informacijos. 

Pageidautina būtų matyti perio
dinę antraštę, skirtą savivaldos rink
tų politikų, paskirtų pareigūnų ir 
administracijos specialistų bei tar
nautojų etikos klausimams. Nagri-

DANUTE BINDOKIENE 

Nulietuvinama Lietuva 
Užsienio tur is ta i , apsilankę 

Lietuvoje, ja susižavi ir tikisi vėl 
aplankyti. Plečiamas kaimo turiz
mas, svečiams siūloma daugybė 
pramogų ir paslaugų — tai žen
klas, kad mūsų tautiečiai jau pra
deda suprasti: niekas veltui nieko 
neduos, jeigu patys neprisitaikys 
prie naujų gyvenimo sąlygų ir ne
pasistengs pasirūpinti savo gerove. 
Kuriems tokios pastangos atrodo 
per didelės ar nepriimtinos, skuba 
iš savo gimtosios žemės išsprukti, 
pasiteisindami, kad Lietuvoje jų 
niekas „negerbia", kad iš uždarbių 
negalėtų pragyventi taip, kaip no
ri. Tiesa, pastaruoju metu jau retai 
girdime nusiskundimus, kad Lie
tuvoje darbų stoka. Tačiau darb
daviai pradeda skųstis, kad savoje 
šalyje neberanda darbo jėgos ir tu
ri dairytis į užsienius, ypač į Ry
tus: Ukrainą, Baltarusiją, Rusiją, 
gal dar toliau... 

Sunku įsivaizduoti, kad kai 
kurios agentūros medžiote medžio
ja darbo jėgą tuose kraštuose ir 
veža į Lietuvą! J u k panašiai anks
tesniais laikais darydavo Šiaurės 
ar Pietų Amerikos darbdavių pa
samdyti agentai, siūlydami Lietu
vos jaunimui „geriausias sąlygas 
ir aukščiausius uždarbius", jeigu 
pasirašys ilgalaikę sutartį dirbti 
tose šalyse. 

Į Lietuvą kasmet atvyksta vis 
daugiau ir daugiau darbininkų iš 
užsienio. Tiesa, jie daugiausia juo
dadarbiai: vairuotojai, uosto darbi
ninkai, statybininkai ir pan., bet 
jau pradeda trūkti ir įstaigų tar
nautojų, ir kasininkų parduotuvė
se, ir įvairių darbuotojų namų ruo
šoje, restoranuose.. . Amerikoje 
šias vietas dažnai taip pat užpildo 
užsieniečiai: meksikiečiai bei kiti 
imigrantai, tarp kurių nemažai ir 
lietuvių... Mūsų tautiečiai mielai 
prisiima .juodadarbio" dalią, nes 
čia už tokį darbą gauna didesnį at
lyginimą. Užsieniečiams, įsidarbi
nusiems Lietuvoje, tenykščiai atly
ginimai atrodo labai patraukliai, 
nes jie daug didesni nei jų šalyje. 

Tas dirbtinis gyventojų mai-
šymasis didelėms tautoms galbūt 
nėra pavojingas, bet mažoms gali 
būti labai nuostolingas. Koks skir
tumas tarp okupacijos metais at

vežtų rusų (ar kitų rytiečių) kolo
nistų ir atvykusių uždarbiaut i 
kitataučių? Turbūt nedidelis. Kaip 
dabar matome, rusai nelabai sten
gėsi prisitaikyti prie valstybės, ku
rioje apsigyveno: neišmoko kalbos, 
nesilaikė papročių, negerbė jos is
torijos bei įsitikinimų. Nėra abejo
nės, kad ir dabartiniai atvykėliai 
elgsis panašiai . Žinant lietuvių 
pernelyg didelį tolerantiškumą ki
ta taučiams, daugiau galimybių, 
kad mūsiškiai stengsis mokytis 
imigrantų kalbos, jiems pataikauti 
ir sudaryti gyvenimo sąlygas „vi
sai, kaip namie". Kad dėl tokio 
nuolaidumo lietuvių gyventojų 
tautinė tapatybė bus vis daugiau ir 
daugiau „atskiedžiama", didelio 
rūpesčio nekelia nei eiliniams pi
liečiams, nei valdžios žmonėms, o 
juo labiau darbdaviams, kuriems 
svarbu turėti darbininkų, nepai
sant, iš kur jie atsiradę. 

Lietuviškas prisitaikėlišku
mas ir pataikavimas, ypač „didie
siems" pastaruoju metų pasireiš
kia dar vienoje valstybinio gyveni
mo srityje. Seime žadama svarstyti 
pasiūlymą įstatymu nustatyti ge
rokai platesnį Europos Sąjungos 
vėliavos naudojimą, net iškeliant 
ją visuomet kartu su Lietuvos tris
palve virš Seimo rūmų, prezidento 
rezidencijos, Vyriausybės, ministe
rijų, teismų, Lietuvos banko ir kitų 
valdžios institucijų pastatų. ES vė
liavos turėtų būti matomos salėse, 
kabinetuose, patalpose, kur vyksta 
įvairūs oficialūs renginiai. Siūloma 
ES vėliavas įsigyti apie 300 įvairių 
valstybės institucijų ir jas nuolat 
vartoti. Vienintelė kliūtis (kol kas) 
— išlaidos, nes viena vėliava kai
nuoja iki 250 litų! O gal netrukus 
bus įvestas įstatymas, kad iš es
mės (žinoma, taupant laiką ir pini
gus) galima apsieiti be trispalvės 
tik su ES vėliava... Žinant, kad 
Konstitucinis Teismas nuo š.m. 
lapkričio 13 d. panaikino teisę į 
dvigubą pilietybę, norėtųsi primin
ti, kad visi lietuviai Lietuvoje da
bar yra ir Lietuvos, ir ES pilie
čiai. Gal jiems bus pasiūlyta atsi
sakyti Lietuvos pilietybės, taip pri
taikant naują įstatymą, ir pasilikti 
tik ES piliečiais? Taigi, Lietuva pa
mažu nulietuvinama... 

nėtinų temų spektras platus: kyšio ir 
dovanos santykis, naudojimasis as
meniniams reikalams savivaldybės 
nuosavybe ir laiku, interesų konflik
tai, nepotizmo atvejai, lobizmo klau
simai. 

Palaikytina iniciatyva „Stabdyk 
nusikalstamumą". Labai aktualu 
burti piliečius, pasiryžusius savo 
jėgomis, bendradarbiaujant su polici
ja ar šauliais, kovoti su nusikalsta
mumu seniūnijose, bendrijose, kai
muose, gatvėse, daugiabučiuose na
muose. Tos kovos rezultatų periodi
nis nušvietimas veiktų kaip akstinas, 
raginantis bendruomenes imtis sa-
vitvarkos. 

Teigiamai vertintinos naujos 
savaitraščio puslapiuose atsiradusios 
rubrikos. Rašiniai apie Krašto apsau
gos sistemos aktualijas išryškina ne 
tik kovinės technikos, gynybos, bet ir 
žmogiškojo veiksnio vaidmenį. Visa 
tai padeda formuoti skaitytojų pilie
tinę savimonę. Budėjimas Nepriklau

somybės sargyboje niekada negali 
nutrūkti. 

Lietuvai tapus gynybos sąjungos 
NATO nare ir įstojus į Europos Są
jungą, atsirado poreikis, pasinaudo
jant demokratinių šalių patirtimi, 
patobulinti ir savivaldybių darbą. 

Savaitraštis skelbia žinias apie 
TEO teikiamas paslaugas ir naujovių 
taikymą savivaldoje. Kompiuterinės 
technikos ir interneto galimybėmis 
dar ne visur ir ne visada racionaliai 
pasinaudojama. 

Savaitraštis pasižymi išskirtiniu 
bruožu: nesivaikoma sensacijų, sie
kiant padidinti laikraščio tiražą, ne
siekiama ieškoti skandalingų vienpu
siškų informacijų, kurios iškreiptų 
tikrovės vaizdą. 

Šiomis pastabomis nesiekiu ap
rėpti viso plataus spektro temų ir 
problemų, kurias nagrinėja savait
raštis. 

Nuke l t a i 9 psl . 
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VILNIUJE ĮAMŽINTAS MONS. K. VASILIAUSKO 
ATMINIMAS 

EDVARDAS SULAITIS 

Atidengta paminklinė lenta 

Minint mons. Kazimiero Vasi
liausko 5-ąsias mirties metines, prie 
namo, Pylimo g. Nr. 6, spalio 15 d. 
buvo atidengta šiai tauriai asmeny
bei skirta paminklinė lenta (jos auto
rius — skulptorius Romas Kvintas). 

Tame name, gavęs kompensaciją 
už Sibiro šalčiuose praleistus metus, 
monsinjoras galėjo įsigyti kuklų 
vieno kambario butelį (jame. jis gy
veno nuo 1990 iki savo mirties — 
2001 m.). 

Atminimo iškilmės, kurias su
rengė mons. K. Vasiliausko labdaros 
fondas, prasidėjo spalio 15 d. anks
tyvą popietę šv. Mišiomis Vilniaus 
arkikatedroje, kur jas aukojo vysk. 
Juozas Tunaitis, pagerbęs šį pirmąjį 
atkurtos Katedros kleboną. Gražų 
pamokslą apie monsinjoro gyvenimą 
bei jo darbus pasakė dabartinis 
arkikatedros klebonas kun. Ričardas 
Doveika. 

Po pamaldų, buvo susirinkta 
prie Pylimo gatvėje esančio namo 
Nr. 6 ir čia vyko paminklinės lentos 
atidengimo iškilmės. Kalbėjo Vil
niaus miesto vicemeras Vitas Kar
čiauskas, monsinjoro K. Vasiliausko 
fondo valdybos pirm. poetas Justinas 
Marcinkevičius, kun. Gintaras Pet
ronis, kitų visuomeninių organizaci
jų atstovai. 

Pagerbimo ir susikaupimo 
valanda kapinėse 

Paskutinis programos punktas 
buvo surengtas Antakalnio kapinėse 
prie mons. K. Vasiliausko kapo. Prie 
gėlėmis ir žvakutėmis papuošto kapo 
susirinkus didokam būriui tautiečių, 
buvo ne vien meldžiamasi, bet gie
damos giesmės, skaitomi eilėraščiai. 

Kaip pareiškė mums elektro
niniu paštu žinią apie iškilmes at
siuntęs bičiulis — tai buvo nuošir
džios meilės ir pagarbos ženklai 
monsinjorui, kuris visada liks gyvas 
mūsų tautiečių širdyse. 

Mons. K. Vasiliauskui atidengta pa
minklinė lenta. 

Labiausiai ap ra šy t a s 
dvasininkas 

Mons. K. Vasiliauską galima 
vadinti labiausiai aprašytu dvasi
ninku: po jo mirties jau pasirodė 4 
stambokos knygos, kuriose atsispin
di įvairūs šios retos asmenybės bruo
žai. Jose sudėti jo prasmingi laiškai, 
prisiminimai, iškalbingos mintys, 
kitų žmonių atsiliepimai, nuotrau
kos ir kt. 

Vėliausia — Viktorijos Daujoty
tės Pakerienės sudaryta knyga 
„Žmogus ir jo kalnas" — pasirodė 
pernai gruodžio mėnesį. Joje autorė 
monsinjorą lygino su Biblijos laikų 
sėjėju, sakydama: 

„Kai sėja grūdą, vienur jis 
sudygsta, kitur sunyksta. Sėjėjas juk 
nesirūpina. Taip man monsinjoras 
— sėjėjo figūra. Kai jis šventina ban
kus, dalyvauja nežinia kur ir nežinia 
su kuo. Jeigu sudarytume sąrašą, 
kur lankėsi monsinjoras, būtų įspū
dingas. Ne jo reikalas, ar ten dygsta 
sėkla, ar ne. Ar ji kris ant akmens, 
ar į dūšią, kur ji niekada nepra
sikals. Jis nesidomėjo nei vardais, 
nei pavardėmis. Kiekvieną akimirką 
buvo pasiruošęs kalbėti su kiekvienu 
lyg būtų seni pažįstami. Jis sėja, ir 
sėja, ir sėja". 

Dar norisi paminėti vieną — pir
mąją knygą apie K. Vasiliauską, 
kurios vardas buvo „Monsinjoras". 
Jos sudarytojas rašytojas Antanas 
Drilinga, išleista 1994-siais Vil
niuje. 

Iš jos čia norime pateikti mon
sinjoro minčių, kurios daug pasako 
apie Jo gyvenimo filosofiją: 

„Mane visada ramina ir guodžia 
meilė. Man gražūs žmonės, kurie 
eina per gyvenimą, mylėdami ir 
gerbdami kitus. Vaižganto siekis — 
ieškokime deimančiukų — visada 
man buvo artimas. Ieškokim žmo
gaus tarp žmonių. Sugebėkime rasti 
gerą ir mylintį žmogų, pažadinkime 
žmoguje meilę. Man žmonės — kaip 
bitės, kurios ieško žieduose nektaro 
ir neša jį į avilius. Nepriimu žmonių 
kaip vapsvų, piktai geliančių, ar 
kaip karkvabalių, ropinėjančių po 
šiukšlynus. Teisūs tie, kurie sugeba 
įžvelgti šventąsias gyvenimo puses. 
Kiek sutikau žmonių, degančių ne
apykanta, visada jie būdavo netei
sūs. Mylintis žmogus pasaulyje daug 
daugiau mato, pastebi pasaulio spal

vas ir atspalvius. Piktas žmogus 
aptinka pasaulyje tik nešvarumus". 

Asmeniniai ryšiai su 
mons. K. Vasiliausku 

Šių eilučių autorius turėjo laimę 
glaudžiai bendrauti su šiuo retu 
dvasininku. Pirmą kartą susitikus 
1994-aisiais m. Bostone, kur bičiulis 
Gintaras Karosas buvo surengęs jam 
pagerbimą, buvo proga bent porą 
dienų diskutuoti įvairiais klausi
mais. 

Monsinjorui pareiškus norą 
apsilankyti Čikagoje, teko ir tuo 
pasirūpinti, ir sudaryti sąlygas pla
čiai pakeliauti po vietinius lietuvių 
telkinius, susitikinėti su tautiečiais. 
Kartu dalyvaujant įvairiuose lietu
vių susibūrimuose, iš arti teko ste
bėti monsinjorą ir gėrėtis jo mo
kėjimu bei sugebėjimu bendrauti su 
įvairių nusiteikimų žmonėmis. 

Vėliau teko jį ne kartą sutikti 
Vilniuje, lankantis jo kukliame bute 
Pylimo gatvėje, kalbėtis telefonu, 
susirašinėti laiškais. 

Mons. Kazimieras Vasiliauskas (kairėje) ir žurn. Edvardas Šulaitis. 

Metų tolerantiškiausias žmogus tapo ir Lietuvos šviesuoliu 
Filosofui, Vytauto Didžiojo uni

versiteto Politikos mokslų ir diplo
matijos instituto direktoriui, Lie
tuvos televizijos laidos „Be pykčio" 
vedėjui, „Klaipėdos" laikraščio ap
žvalgininkui, profesoriui Leonidui 
Donskiui savaitgalį buvo įteiktas 
Metų tolerancijos prizas. 

Tolerantiškiausią metų žmogų 
renka „Klaipėdos" žurnalistai. Pir
muoju tolerantiškiausiu žmogumi 
tapo Seimo narys Vaclavas Stanke
vičius, kuris buvo pagerbtas pernai 
lapkritį per 60-ąjį laikraščio „Klai
pėda" gimtadienį. 

Beje, lapkričio 16 - Tarptautinė 
tolerancijos diena. 

Tolerancijos prizo, skulptūros 
„Sparnai", autorius - dailininkas 
Vytautas Karčiauskas. 

Menininkas, pastebėjęs, jog šian
dienos gyvenime daug nervingumo ir 
arogancijos, pykčio ir nepakantumo, 
prieš porą metų apdovanojo „Klai
pėdos" dienraštį, kaip tolerantiš
kiausią spaudos leidinį. 

Dienraščio redakcija ir V Kar
čiauskas nusprendė kasmet rinkti 
Metų tolerantiškiausią žmogų. 

,.Sparnai - polėkis. Jei su viena 

koja dar gali judėti, tai su vienu spar
nu nepaskrisi. Tolerancijai reikia 
dviejų sparnų, tai yra ne monologo, o 
dialogo", - paaiškino savo skulptūros 
idėją menininkas. 

Tolerancijos prizas L. Donskiui 
buvo įteiktas galerijoje ..Pėda". 

Laikraščio ..Klaipėda" vyriausia

sis redaktorius Valdemaras Puodžiū
nas sakė: „Paradoksas - kuo daugiau 
pasaulyje civilizacijos, tuo daugiau 
absurdo. Gerai kad turime švie
suolių, kurie, gindami tikrąsias ver
tybes, padaro gyvenimą prasminga". 

..Tolerancija - atvirumas dialogui 
ir drąsa klysti. Tu gali būti ir netei-

. i v ; ' - - *^.-**"y*,;-->t4|^|5J^^r" 

Prof. Leonidas Donskis 

sus, bet svarbiausia, kad nemeluo-
tumei pats sau. 

Turėtumei drąsos kritikuoti, ne-
įžeisdamas pašnekovo, ir būti atviru 
jo atsakymui", - sakė profesorius L. 
Donskis. 

Jis tvirtino, kad Metų tolerantiš-
kiausio žmogaus vardas yra geriausia 
ir didžiausia dovana, kurią jis galėjo 
šauti iš savo gimtojo miesto. 

Praėjusių metų tolerantiškiau
sias žmogus Vaclavas Stankevičius 
mano, kad po kelerių metų teks kurti 
tolerantiškiausių žmonių klubą. 

Tokių žmonių nuomonė gali būti 
labai svarbi, sprendžiant visuomenės 
problemas. 

Ne vien tik Klaipėdoje šiemet 
pagerbtas profesorius. Kasmetėje 
Lietuvos televizijos akcijoje „Daugiau 
saulės, daugiau šviesos" Leonidas 
i)> nskis pelnė šalies Šviesuolio var
na Tai lėmė televizijos žiūrovų sim
patijos. 

Šviesuoliai buvo pagerbti Kauno 
muzikiniame teatre. Ceremoniją rodė 
Lietuvos televizija. 

Vigantas Danilavičius 
„Klaipėda" 
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Dovanos Kalėdų proga: 
turiningai praleistas laikas ir elektronikos stebuklai 

Pusbalsiu, o kartais gal garsiai 
murmėdami, jog vartotojų visuomenė 
baigia užgožti tikrąją Kalėdų prasmę, 
apsisukę skubame į prekybos centrus 
pirkti kalėdinių dovanų. Kam, ką ir 
už kiek dovanoti — kiekvieno as
meninis reikalas, priklausantis nuo 
santykių su konkrečiu žmogumi, pi
niginės storumo, nuotaikos ir įsitiki
nimų. Sutikime: sunku įsivaizduoti 
Kalėdas be dovanų. Vieni kitus Kalė
dų proga stengdavosi pradžiuginti 
net ir Sibiro tremtiniai —jei ne „pa
čiupinėjama" dovana, tai bent jau ge
ru žodžiu ar sutaupyta duonos rieke
le. 

Anądien girdėjau pagyvenusią 
praeivę skundžiantis draugei, jog 
dabar išrinkti dovanas sunkiau nei 
bet kada: parduotuvės prigrūstos 
visokiausių gėrybių — nuo madingų 
drabužių iki tarsi iš fantastinės lite
ratūros atkeliavusios elektronikos. 
Laikraščiai bei žurnalai spausdina 
daiktų, kuriuos „būtina turėti" ar 
„rekomenduojama dovanoti" sąra
šus, vaikai tempia iš interneto at
spausdintas norimų žaislų nuotrau
kas tėvams ant jų darbo stalo. Išties 
ar nepagauname savęs svarstant: „O, 
kad pasirinkimas būtų mažesnis!" 

Žinoma, skurdas niekur neišny
ko, dažnaijis tikrąja to žodžio prasme 
ranka pasiekiamas ir norintys padėti 
pagalbos reikalingiems visuomet gali 
rasti kaip ir kam. Tačiau sukdami 
galvą, ką artimiesiems ar pažįsta
miems nupirkti dovanų per Kalėdas 
neretai susiduriame su problema: šie 
žmonės visko turi; sunku, o gal ir neį
manoma juos nudžiuginti naujais 
daiktais. Tad žemiau — keletas (ne 
vien) daiktiškų idėjų, kam ir ką pado

vanoti Kalėdų proga. 
Jei žinote, kad daiktais šių žmo

nių nenustebinsite, patariama sugal
voti išradingų būtų, kaip šis žmogus 
galėtų turiningai ir maloniai praleisti 
laiką. Kitaip tariant, turint omenyje 
konkretaus žmogaus pomėgius bei 
galimybes, verta įsijausti į laiko pla
nuotojo vaidmenį. 

Vyrui, vaikinui ar geram drau
gui, kuris mėgsta gaminti, bet nie
kuomet ar jau ilgą laiką netobulino 
savo kulinarinių sugebėjimų, galima 
nupirkti maisto ruošimo pamokas. O 
gal jaučiate, kad jis galėtų būti pui
kus virėjas, bet niekuomet nelavino 
šių sugebėjimų? Dar geriau! 

Buena Park apylinkėje įsikūrusi 
„Heat and Špice Cooking School" 
(925 W Cullom Ave.) mokykla siūlo 
išmokti gaminti įvairiausių pasaulio 
virtuvių maistą. 2.5 valandos truk
mės pamoka kainuoja 75 dol. Neabe
joju, kad panašių mokyklų esama 
įvairiose Čikagos ar jos priemiesčių 
vietose. 

Jei pasiilgote miesto šurmulio, 
savo vyrui ar žmonai galite padova
noti netikėtą kelionę į dar nepažintą 
Čikagą. Nusiveskite jį ar ją į Hancock 
Tower 96-ojo aukšto restoraną „Sig-
nature Lounge". Turbūt sunku būtų 
surasti Čikagos apylinkių gyventoją, 
kuris nebūtų buvęs Hancock apžval
gos aikštelėje, tačiau ne kiekvienam 
šovė į galvą ne tik išvengti įėjimo mo
kesčio, bet ir dar daugiau pamatyti. 
„Signature Lounge" yra aukščiau nei 
plačiai išreklamuota apžvalgos aikš
telė. Be to, pro restorano langus gali
ma pamatyti daug įdomesnę miesto 
panoramą, ypač sutemus vakare. Ga
liausiai, pritemdytos šviesos ir su

kuria jaukią ir romantišką žiemos 
šventėms tinkamą aplinką. 

Ieškote dovanos tėčiui? Galbūt jo 
nedomina triukšmingas miestas, ta
čiau jis mėgsta architektūrą? Nupir
kite jam bilietą į Frank Lloyd Wright 
suprojektuotą namą Hyde Park rajo
ne^ (5757 S. Woodlawn Ave.; pagyve
nusiems žmonėms bilietas tekainuoja 
10 dol.), o apžiūrėję 1910 m. architek
tūros šedevrą, kartu su tėčiu apsilan
kykite „Seminary Co-op" knygyne 
(5757 S. University Ave.). Tai bene 
geriausias Čikagos knygynas, kuris 
ypač džiugina istorijos, literatūros, 
biografinių pasakojimų ar meno bei 
kultūros mėgėjus. Jei palikę tėtį na
muose į „Seminary Co-op" žadate už
sukti vieni, nupirkite jam knygyno 
dovanų sertifikatą. 

Kiekvieno mėnesio pirmą sekma
dienį 10 vai. ryto prie „Art Institute" 
sustoja pilkosios linijos ekskursijų 
autobusas (Gray Line Tours' Anti-
ąuing and Flea Marketing Bus), ku
ris įvairiausias antikvarines vertybes 
ar šiaip smulkius didžiuosiuose pre
kybos centruose neprieinamus maž
možius mėgstančią jūsų mamą gali 
nuvežti į St. Charles priemiestį. St. 
Charles garsėja savo Kane County 
„blusų" turgumi bei gausybe mažų 
antikvariatų, kuriuose nebūtina pirk
ti brangių daiktų, bet užtat galima iki 
soties į juos prisižiūrėti ir nusipirkti 
keletą širdžiai mielų smulkmenų. 

Galbūt Kalėdų laikotarpiu su
lauksite svečių iš mažesnių JAV mies
tų ar iš Lietuvos? „Chicago Architec-
ture Foundation" (CAF) kasdien 10 
vai. ryto organizuoja Dangoraižių 
ekskursiją. Vos už 14 dol. galima ap
važiuoti visus žymiausius Čikagos 

dangoraižius, o kompetentingas gi
das papasakos jų visų istoriją. Rinktis 
reikia prie CAF kavinės (224 S. Mi-
chigan Ave.). Bilietus taip pat galime 
įsigyti internete: www.architec-
ture.org. 

Na, o save laikantiems šiuolai
kiškais naujausių technologijų mėgė
jams ir pasiryžusiems už Kalėdines 
dovanas mokėti nemažus pinigus, 
dėmesio verta naujovė — rėmelis 
skaitmeninėms nuotraukoms. Sis 
elektroninis įrenginys atrodo kaip 
klasikinis rėmelis, skirtas ant stalo 
pasidėti artimųjų nuotraukai. Skir
tumas tik tas, kad jis yra lyg mini-
kompiuteris. Į skaitmeninių nuotrau
kų rėmelį galima iš asmeninio kom
piuterio perkelti iki 100 nuotraukų ir 
jas keisti. Nuotraukų vaizdo kokybę 
bei ryškumą galima reguliuoti prik
lausomai nuo apšvietimo bei asmeni
nių pageidavimų. 

„Philips Digital Photo Frame" 
parduotuvėse kainuoja apie 200 dol., 
internete šį elektronikos „stebuklą" 
galima įsigyti už 170 dol. 

Monika Bončkutė 

Vieną rytą, tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų, ga
vome makaronų sriubos. Tai buvo gana re

tas davinys, nes šiaip visus mums skirtus geruo
sius maisto produktus smogikai pasiimdavo sau, 
pvz., makaronus, ryžius, žirnius, konservus ir 
pan. Mus už tai šerdavo jiems skirtais kopūstais ir 
sėtiniais. Tik retkarčiais mums duodavo mums 
skirtų maisto dalykų, kad niekas negalėtų sakyti, 
jog mes visiškai negavome tų produktų. 

Smogikas, matyt iš pavydo, kad mums duoda 
tokią „gerą" sriubą, rytą atėjo į bloką, vos pradėjus 
dalinti pusryčius. Priėjęs prie dalijančio paklausė: 

— Ką turite pusryčiams? 
Dalintojas atsakė: 
— Makaronus su pienu! 
Smogikas, nosį suraukęs suniurnėjo: 
— Tokį š... jūs dar valgote?! — ir spyrė į kati

lą. Visa sriuba išsiliejo asloje. Apsisukęs smogi
kas išėjo. Mes likome be pusryčių ir dar turėjome 
greičiausiai plauti grindis, nes reikėjo manyti, 
kad jis gali ateiti antrą kartą pasižiūrėti, ar vis
kas tvarkoje. Ir iš tikrųjų, vos buvom grindis iš
plovę, tas pats smogikas vėl atėjo ir eidamas per 
bloką vogčiomis žiūrėjo į aslą, ar viskas švariai 
išvalyta. Pastebėjęs, kad neliko jokių jo nusikalti
mo pėdsakų, paklausė: 

— Pavalgėte? 
— Taip, — atsakėme jam vienu balsu. 
— Ar buvo skanu? 
— Taip, pone blokfiureri! 
— Ar jūs visi sotūs? 
— Taip, pone blokfiureri! 
— Tai puiku! — suniurnėjo ir išėjo šypso

damasis. 
Jei sugrįžęs jis būtų radęs nešvariai baraką 

švalytą arba nebūtų visi vienu balsu jam į jo 
dausimus teigiamai atsakę, jis būtų visus bai
siausiai terorizavęs. Visi supratome, kad ten, kur 
įėra teisės, galima gelbėtis vien tik klasta. 

Kitą kartą jis vėl pasitiko suimtuosius nešant 
)ietus. Sulaikęs valgio nešėjus, paklausė lyg 
ležinodamas: 

— Ką gražaus čia nešate iš virtuvės? Valgis be 
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galo puikiai kvepia! 
Suimtieji atsakė nežiną, kas duodama pie

tums. Tada blokfiureris liepė jiems atidaryti ka
tilą ir parodyti, ką „gražaus" jie neša. Kai tik 
suimtieji katilą atidarė, jis paspyrė koja ir išliejo 
visą 50 litrų sriubos katilą, sakydamas: 

— Ką? Jūs norite tokią smarvę dar nešti į 
bloką? — ir nuėjo sau švilpaudamas. 

Mes vėl likome be valgio ir turėjome alkani 
bėgti į darbą. Kai pasirodydavo smogikas, reikė
davo jam rodyti linksmą veidą, nes kitaip tuoj 
smogdavo į veidą. 

Ir naktimis neduodavo mums ramybės. Vieną 
naktį, kai jau buvo šauniai pasnigę, po pasku

tinio skambučio atėjo blokfiureris patikrinti, ar 
visų kojos švariai nuplautos. Visiems reikėjo kojas 
iškišti iš po antklodžių ir padėti ant lovos krašto. 
Smogikas pradėjo žiūrinėti ir, žinoma, rado neš
varių. Kelis išvarė sniegu švariai nusitrinti kojas, 
bet susigalvojęs suriko: 

— Visi laukan ir bėgom tris kartus apie 
baraką! 

Visi šoko iš lovų. Kas galėjo, spruko pro duris, 
bet didžiajai daliai reikėjo šokti pro langus, nes 
jau pradėjo šokinėti pagalys. Keli bėgdami per 
gyvenamąją salę spėjo užsimauti nors kokius 
batus, bet dauguma išbėgo visiškai basi, nes su 
kojinėmis miegoti buvo griežčiausiai draudžiama. 
Bėgdami apie baraką mes griuvome vienas per 

kitą, nes kiekvienas skubėjo greičiau apibėgti, kad 
galėtų vėl grįžti į bloką, kol kojos dar ne visiškai 
sušalusios. Vienas turėjo kojos protezą ir bebėg
damas jį pametė. Jis turėjo ropoti, o kiti per jį 
virto, jį trypė. Tam nudraskė visus rūbus nuo 
kūno ir jis liko pagaliau visiškai nuogas ir dar vie
na koja. 

Kitų rūbai taip pat buvo sudraskyti, nutryp
tos ir nudraskytos rankos ir kojos. Bet visi greitai 
vėl sulindome į lovas tiek dėl šalčio, tiek iš bai
mės, kad atėjęs smogikas negalėtų užtikti dar ne
sugulus. 

Greit vėl pasirodė tas pats smogikas. Naktį 
miegamojoje salėje nereikėjo rėkti „Dėmesio!" 
Pribėgusį raportuoti blokovą jis paklausė: 

— Ar visi miega? 
Mes už blokovą atsakėme giliu knarkimu, nes 

taip mus blokovas buvo pamokęs. Jis perspėjo 
mus: jei smogikui paklausus, ar visi miega, ne
knarksite, jis išvarys jus dar kartą laukan! 

Stovykloje nebuvo žodžio „negalima". Ten vis
kas buvo galima. Buvo net galima, kad žmo

gus be kojų bėgtų. 
Kartą baisusis raporto viršininkas, vadina

mas „geležiniu", stovyklos aikštėje pamate vieną 
su dviem ramentais einantį suimtąjį. Sulaikęs jį 
paklausė: 

— Kam Tamsta eini su ramentais? 
Paklaustasis atsakė: 
— Negaliu paeiti be ramentų! 
Raportfiureris pašoko: 
— Kaip?! Tamsta be ramentų negali eiti?! Aš 

Tamstai parodysiu, kad Tamsta be ramentų gali 
ne tik eiti, bet ir bėgti! 

Paėmęs suimtajam ramentus, sudavė jam 
kelis smūgius per galvą ir suriko: 

— Bėk greičiau, nes kitaip užmušiu Tamstą 
vietoje! 

Mušamasis, sukaupęs paskutines jėgas, kelis 
žingsnius „nubėgo", o smogikas juokėsi: 

— Matote, kaip galite bėgti! Patys netikėjote1 

Tik reikia norėti, tuomet ir einasi! 
Bus daugiau. 

http://www.architec-
http://ture.org
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D ė s t y t o j a i k r a t o s i d o v a n ų j Vilnių ir Dubliną sujungs eglės 
Eglė Petkutė 

„Klaipėda" 

Aukštojo mokslo įstaigose kyšiai 
vadinami nemadinga atgyvena. Artė
jant egzaminų sesijai kai kuriems 
studentams teks gerokai pasukti gal
vą siekiant gauti dėstytojo palan
kumą. Mat, atnešęs saldainių ar tau
raus gėrimo butelį, gali būti nemalo
niai išprašytas lauk. 

Dėstytojai tikina, kad dovanų 
prieš egzaminą nepriima, o imančius 
ir duodančius griežtai smerkia. 

Lietuvos jūreivystės kolegijos di
rektorius profesorius Viktoras Sen-
čila įsitikinęs, kad tradicijos nešti do
vanas apskritai neturėtų būti. 

„Galima toleruoti nebent gėles 
kovo 8-osios arba dėstytojų dienos 
proga. Bet dovanoti saldainius arba 
gėrimus nedera, nes tada prasideda 
derybos ir iš dėstytojo tikimasi atly
gio", — sakė vadovas. 

Jis prisipažino dovanų iš studen
tų negavęs ir dėl to esantis laimingas. 

„Džiugu, kad mūsų aukštojo 
mokslo sistema tampa labiau vaka
rietiška, todėl bandymas apeiti tai
sykles nebetoleruojamas. Pavyzdžiui, 
Švedijoje įprasta, kad studentai pra
neša pastebėję kolegą duodant kyšį 
arba nusirašinėjant. Pas mus konku
rencija tarp studentų darosi vis la
biau pastebima", — pasakojo profe
sorius. 

V SenČilos nuomone, kyšio davi
mas - senų laikų tradicija. 

„Dėstytojai, imantys dovanas, 
tampa išimtimi. Įstaigos statutas ir 
vidaus elgesio taisyklės tai draudžia, 
todėl, sužinoję apie kyšininkavimą, 

būtinai svarstytume", — tikino V 
Senčila. 

Klaipėdos universiteto Humani
tarinių mokslų fakulteto dekanas do
centas Rimantas Balsys teigė do
vanas prieš egzaminą vertinantis nei
giamai. 

„Esu kategoriškai prieš tai. Kiek
vienas žmogus dirba savo darbą, už 
kurį gauna atlyginimą. Gėlės žiedas 
pamalonina, bet jis turi būti įteiktas 
tik po egzamino. Juk išreikšti susiža
vėjimą arba padėką už konsultacijas 
ir malonų bendravimą neuždrausta", 
— sakė docentas. 

Jis tikino net saldainių sau ne-
pasiimantis. 

„Jeigu prieš egzaminą kuris stu
dentas atneša saldainių, čia pat ati
darau dėžutę ir visus pavaišinu. Bu
telių ar kitų brangių daiktų geriau 
net nesiūlyti. O geriausia - tiesiog 
mokytis, kad nereikėtų vaikščioti pas 
dėstytoją su prašymais. Kiekvienas 
studentas dar semestro pradžioje 
gauna visą informaciją apie tai, ko iš 
jo reikalaujama ir koks bus atsi
skaitymas. Jo pareiga pasirūpinti sa
vo balu iš anksto", — teigė R. Balsys. 

Dekanas iki šiol brangina vieną 
studentų dovanotą fotografiją, kurią 
įsirėmino ir pasikabino kabinete ant 
sienos. 

Socialinių mokslų kolegijos di
rektorė Nijolė Skučienė tvirtino kate
goriškai smerkianti kyšininkavimą. 

„Mūsų kolegijoje šios 'ligos' nėra. 
Tie laikai, kai dovanos buvo teikia
mos nuolat, jau praeityje. Visi mūsų 
studentai moka už studijas, todėl ir 
kyšio davimas netenka prasmės", — 
įsitikinusi vadovė. 

Europos parama — per pažįstamus 
Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 

Teikdamos paraiškas struktūrinei 
Europos Sąjungos paramai gauti 
trečdalis įmonių pasinaudotų ryšiais 
su atitinkamais asmenimis, galin
čiais padėti dėl ES lėšų. 

Tai parodė tyrimas, kurio metu 
buvo apklausta daugiau kaip 400 ap
klaustųjų, teikusių paraiškas ES 
struktūrinių fondų paramai gauti. 
Tyrimą Specialiųjų tyrimų tarnybos 
užsakymu šių metų spalį atliko 
„Transparency International" Lietu
vos skyrius. 

„Ryšiai yra juodoji dėmė, skirs
tant ES paramą", — tyrimo pristaty
me trečiadienį sakė „Transparency 
International" Lietuvos skyriaus va
dovas Rytis Juozapavičius. 

Daugiau nei trečdalis responden
tų mano, kad pasitaiko atvejų, kai ga
vusios struktūrinę paramą įmonės ar 
asmenys neoficialiai atsilygina vals
tybės tarnautojams ar politikams. 

J sostinės Rotušės aikštę atkeliavc Kalėd 

Vilnius/Dublinas, gruodžio 6 d. 
(ELTA) — Lietuvos ir Airijos sostines 
ketvirtadienio vakarą sujungs uni
kalus projektas — tuo pačiu metu 
Vilniuje ir Dubline bus įžiebtos dvy
nės Kalėdų eglės, tūkstančių kilomet
rų atstumu abiejų sostinių gyventojai 
galės pasveikinti vieni kitus tiesio
giai. 

Airijos sostinei Dublinui, kuria
me gyvena ir dirba daug lietuvių, Vil
nius šįmet padovanojo unikalią Ka
lėdų eglę. Vienodos eglės vienu metu 
bus įžiebiamos Vilniaus Rotušės aikš
tėje ir Dublino Smithfield aikštėje. 

Abu Kalėdų medžiai pagaminti iš 
metalo konstrukcijų ir padabinti 
vienodais papuošimais. Kaip sakė 
egles Vilniui ir Dublinui sukūrusios 

Dažniausiai — 18 proc. visų atsilygi
nančiųjų — tokį neoficialų atlygį ski
ria iš įmonės lėšų, 16 proc. teigė, kad 
atsilyginama gautomis ES lėšomis. 

Tačiau absoliuti dauguma ap
klaustųjų neigė nors kartą neoficia
liai atsilyginę dovanomis, pinigais ar 
paslaugomis už gautą ES paramą 
2004-2006 metais. 

Apklausa parodė, kad korumpuo-
čiausios procedūros skiriant ir įsisa
vinant ES struktūrinių fondų para
mą Lietuvoje yra projekto atrankos 
komiteto sprendimas įvairiose minis
terijose, sprendimo dėl paramos pro
jekto skyrimo priėmimas bei pa
raiškos įvertinimas — kiekvienoje 
šioje procedūroje korupciją įžvelgia 
daugiau nei pusė apklaustųjų. 

Kitas tyrime atskleistas faktas — 
Europos Sąjungos struktūrinių fon
dų paramos negavusieji šias proce
dūras suvokia kaip gerokai korum-
puotesnes nei paramą gavusieji. 

* Antrą pralaimėjimą šeštose 
ULEB taurės vyrų krepšinio tur
nyro A grupės rungtynėse patyrė 
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
čempionas Vilniaus „Lietuvos rytas", 
antradienį svečiuose 69:76 turėjęs 
pripažinti Vršaco „Hemofarm" (Ser
bija) komandos pranašumą. Beje, pir
mojo rato rungtynėse namuose vil
niečiai varžovus nugalėjo dvylikos 
taškų skirtumu 81:69. 14 taškų sve
čiams pelnė Robertas Stelmaheris, 
12 — Andre Emmett. 

* Trečiadienį Kupiškio Lau
ryno Stuokos Gucevičiaus gim
nazijoje prasidėjo antrasis Lie
tuvos mokinių olimpinis festivalis. 

Simboliškai festivalį atidarė globėjas 
Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus, uždegdamas gimnazijoje simbo
linį fakelą ugnimi, kurią mokiniai at
nešė iš garsiojo disko metiko Virgi
lijaus Aleknos gimtinės. Iš viso moki
niai varžysis 21 sporto šakos varžy
bose. 

* Lietuvos futbolo vicečem
piono Panevėžio „Ekrano" ko
mandos generalinis direktorius 
Tomas Sitnikovas pasirašė sutartį 
su naujuoju vienuolikės vyriausiuoju 
treneriu Sauliumi Širmeliu. 49-erių 
metų futbolo specialistas pastaruoju 
metu dirbo Lietuvos jaunimo (iki 21 
metų) rinktinės treneriu. 

o r r l n Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

įmonės „Švenčių studija" generalinė 
direktorė Jolanta Tūraitė, abi netra
dicinės Kalėdų eglės yra padarytos iš 
dvylikos atramų, papuoštų trimis 
tūkstančiais dirbtinių šakų. 

„Svarbiausias abiejų eglių akcen
tas — 42 raudonos šviečiančios sim
bolinės Kalėdų gėlės — puansetijos, o 
lietuviškumo eglei teikia apie 80 šiau
dinių žaislų, kuriuos kiekvienai eglei 
sukūrė klaipėdiečiai liaudies meis
trai. Eglės sveria po daugiau kaip 
penkias tonas, yra 18 metrų aukš
čio", — sakė architektė J. Tūraitė. 

Eglių įžiebimo vakarą Vilniaus ir 
Dublino senamiesčių aikštėse skam
bės muzika ir šiltos šventinės svei
kinimų kalbos lietuvių, anglų ir keltų 
kalbomis. 

Globos nama i Dievo t a r n a m s 
Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 

Marijampolėje iškilo specializuoti 
globos namai, kur gyvenimo saulėly
džio lauks buvę kunigai, vienuoliai, 
vargonininkai ir zakristijonai. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas" priedo „Būstas", iki šiol tokių 
globos namų Lietuvoje nebuvo, nors 
jų poreikis didelis. 

Šiuo metu tarnystę bažnyčiai 
baigę kunigai glaudžiasi prie parapi
jų, vienuolynų, dažnai būna taip, kad 
priglausti visą gyvenimą tarnavusį 
kunigą ir juo rūpintis nėra kam. 

Lietuvoje vyskupai pagal bažny
čios kanonus savo pareigas gali atlik
ti iki 75 metų. Kunigams griežto am

žiaus cenzo nėra, tačiau jie, sulaukę 
panašių metų, taip pat turėtų pasi
traukti. 

Specializuotų globos namų staty
ba prasidėjo 1996 metais, o baigėsi 
šiemet. Dviejų aukštų pastatas su er
dviais pusrūsiais užima daugiau nei 
1,500 kvadratinių metrų plotą. Pir
majame ir antrajame aukštuose 
įrengta 16 vienviečių ir dviviečių 
kambarių. Jie turi sanitarinius maz
gus, pritaikyti neįgaliesiems. 

Šiuose namuose gyvens ne tik 
kunigai, bet, jei bus vietos, galės pri
siglausti ir Bažnyčios kanonus pripa
žįstantys pasauliečiai. Iš viso namuo
se yra 40 vietų. 

Liudijimai paslėpti po daugtaškiais 
Vilnius, gruodžio 6 d. (Alfa.lt) — 

Susipažinti su Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto (NSGK) Vals
tybės saugumo departamento tyrime 
surinkta slapta informacija kol kas 
panoro tik Tėvynės sąjungos pirmi
ninkas Andrius Kubilius. Jis teigia, 
kad svarbiausios vietos VSD parei
gūnų liudijimų stenogramose neiššif
ruotos ir pažymėtos daugtaškiais. 

„Tikrai labai svarbių faktų paliu
dytų, tačiau labiausiai kelia nerimą 
stenogramų kokybė. Labai daug 
daugtaškių svarbiose vietose, neįma
noma suprasti garso įrašo", - nuogąs
tauja A. Kubilius. 

A. Kubiliaus žiniomis, tai atsiti
ko dėl techninių nesklandumų origi
nalius įrašus perrašant į Seimo kom
piuterines laikmenas. 

„Gal tai nevisiškai objektyvus 
faktas, bet skaitant atrodo, kad 
Seimo narių klausimai yra įsirašyti 
labai gerai, o tik saugumiečių atsaky
mai ypač svarbiose vietose yra daug
taškiai. Kad atsakymas turi būti rim
tas, matyti iš klausimų pobūdžio", -
sakė A. Kubilius. 

NSGK pirmininkas patvirtino, 
kad kai kuriose vietose iš tiesų ste
nogramos yra nepilnos. 

„Yra du variantai - rašytinis ir 
garsinis, kai kurios vietos yra neaiš
kios, nes blogai iššifruota, Seimo na
riai tuomet gali klausyti garsinį įra
šą, jo kokybė pakankamai gera", - sa
kė A. Matulevičius. 

Pasak jo, galimybė klausyti garsi
nio varianto Seimo nariams taip pat 
turi būti sudaryta. 

Apklausų stenogramų apimtis 
yra apie 1,500 puslapių, dar 500 pus
lapių užima VSD veiklos tyrimo metu 
surinkti dokumentai. 

A. Matulevičiaus nuomone, abe
jojantys tyrimo išvadų pagrįstumu iki 
kito ketvirtadienio, kai bus balsuoja
ma, ar joms pritarti, gali rasti laiko 
susipažinti bent jau su jiems didžiau
sias abejones keliančia informacija. 

Konservatorius A. Kubilius tei
gia pervertęs tik tris bylas iš maž
daug dvidešimt. 

Tėvynės sąjungos pirmininkas 
kol kas vienintelis panoręs susipažin
ti su NSGK surinkta medžiaga. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų̂  pranešimais) 

w 

V. Putino siekis atkurti Rusijos galią 
kelia susirūpinimą 

^_^ 

t 

Rusija ir vėl rūpinasi imperinėmis ambicijomis. 

VVashington, DC, gruodžio 6 d. 
(AFP/BNS) — Rusijos prezidento 
Vladimiro Putino siekis atkurti Ru
sijos galią kelia susirūpinimą dėl to, 
kiek jis gali nueiti, antradienį sakė 
JAV paskirtasis gynybos sekretorius 
Robert Gatės. 

Pasak jo, jį ypač sudomino Rusi
jos bandymas šių metų pradžioje nu
bausti Ukrainą nutraukiant gamti
nių dujų tiekimą. Dėl tokių Rusijos 
veiksmų buvo nutrūkęs ir gamtinių 
dujų tiekimas Vakarų Europai. 

R. Gatės priminė JAV pastangas 
9-ajame dešimtmetyje perspėti Va
karų Europą dėl rizikos, susijusios su 
priklausymu nuo tuometinės Sovietų 
Sąjungos gamtinių clujų. 

„Tai buvo prieš 20 metų. O dabar 
tai matome — kaip rusai bando pasi
naudoti tuo kai kurių savo kaimynų 
artimajame užsienyje atžvilgiu. Aiš
ku, tai pradėjo kelti tam tikrą euro
piečių susirūpinimą", — sakė jis. 

„Todėl manau, kad tai, ką Pu
tinas bando daryti, atvirai kalbant, 
yra Rusijos, kaip galingos valstybės, 

atkūrimas", — sakė R. Gatės per jo 
paskyrimo svarstymą JAV Senate. 

Buvęs CZV vadovas R. Gatės, ku
ris išgarsėjo kaip Sovietų Sąjungos 
analitikas, sakė, kad V Putino siekiui 
vėl patvirtinti Rusijos įtaką artimojo 
užsienio valstybėms padeda didelės 
naftos kainos ir visuomenės parama. 

Jis sakė, kad Rusijos elgesys pas
taraisiais metais kėlė nerimą keliose 
srityse. „Ar toli ji nueis, mano nuo
mone, yra atviras klausimas", — pa
brėžė R. Gatės. 

R. Gatės, kuris tikriausiai pakeis 
Donald Rumsfeld JAV gynybos sekre
toriaus poste, antradienį svarstomas 
Senato ginkluotųjų pajėgų komitete, 
taip pat išreiškė ir savo nuomonę dėl 
JAV politkos Irane. Jis pasakė, kad 
JAV galėtų pulti Iraną tik nesant ki
tos išeities, be to jis sakė nepritariąs 
ir karo veiksmams prieš Siriją. 

„Mes jau matėme Irake, kad pra
dėjus karą, padėtis darosi neprogno
zuojama, todėl aš manau, kad karinio 
konflikto su Iranu pasekmės būtų la
bai dramatiškos", — sakė R. Gatės. 

Prancūzų televizija priešinsis 
„anglosaksiškam imperializmui / # 

Paryžius, gruodžio 6 d. (Alfa.lt) 
— Pagaliau pildosi Prancūzijos prezi
dento Jacąues Chirac sena svajonė -
įkurti prancūzišką CNN analogą, ga
lintį pasipriešinti „anglosaksiškam 
žinių imperializmui". Praėjusią naktį 
pradėta 24 valandas per parą nau
jienas prancūzų kalba rodančios tele
vizijos „France 24", transliacija. 

Prancūzai žada tikrą revoliuciją 
pasaulio žinias rodančioje televizijos 
srityje. J globalius įvykius bus žvel
giama „prancūzų akimis", taip pat 
bus dažnai rodomos laidos apie pran
cūzišką „art de vivre"- gyvenimo 
būdą. 

Mažiausiai 20 procentų progra
mos bus skirta kultūrai ir gyvenimo 
būdui. Čia bus rodomi viskas — nuo 
muziejų iki nacionalinių virtuvių 
ypatumų, mados ir prancūziško šoko
lado. Taip tikimasi parodyti visą 
„nuostabų prancūziškosios kultūros 
paveldą". 

Tokio kanalo idėja kilo J. Chirac, 

kai jis dar buvo ministras pirminin
kas, ir vėliau tapo vienu jo preziden
tinės rinkimų kampanijos pažadų. 
Savo idėjas realizuoti prezidentas 
tvirtai nusprendė po to, kai pasiprie
šino JAV invazijai į Iraką ir buvo 
amerikiečių bei britų televizijų pa
šieptas. 

Prancūzijos prezidentas taip 
karštligiškai nori įrodyti pasauliui, 
kad Prancūzija yra išskirtinė valsty
bė, jog jau keletą metų remia idėją su
kurti prancūzišką alternatyvą „Go
ogle" naršyklei. Dėl to dar neatsira-
dęs paieškos mechanizmas buvo pra
mintas „Klausk Chirac". 

Tačiau pačios televizijos vadovai 
teigia esantys savarankiški ir tikrai 
neketinantys tarnauti Prancūzijos 
valdžiai. Dar prieš „France 24" startą 
svarstyta, jog naujasis žinių kanalas 
sieks formuoti teigiamą vidaus rei
kalų ministro Nicolas Sarkozy, tik
riausiai sieksiančio prezidento posto, 
įvaizdį. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos ekspertų ko

mitetas antradienį galutinai pritarė 
pasiūlymui dėl Bendrosios preferen
cijų sistemos Baltarusijai atšaukimo. 
Iki gruodžio 20 dienos šį sprendimą 
turi formaliai patvirtinti ES šalių 
nuolatinių atstovų komitetas. ES Ta
rybos posėdyje šiam pasiūlymui ne
pritarė penkios bendrijos narės, dvi 
susilaikė. Lietuva griežtai pasisakė 
prieš Bendrosios preferencijų siste
mos Baltarusijai atšaukimą, moty
vuodama tuo, jog Baltarusijos ekono
minė izoliacija yra žalinga. Patvirti
nus šį sprendimą Baltarusijai bus 
duotas pusmetis, per kurį ji turės pri
derinti savo įstatymus prie įsiparei
gojimų, prisiimtų Tarptautinės darbo 
organizacijos pagrindu. 

LONDONAS 
Londono Heathrow oro uoste 

trečiadienį prasidėjo metus truksian
tis moderniausio pirštų atspaudų ir 
akies rainelės skenavimo aparato 
bandymas. Keleiviai galės išvengti il
gų eilių prie patikrinimo vietų, jei sa
vanoriškai sutiks pasinaudoti šia ma
šina. Imigracijos ministras Liam Byr-
ne Heathrovv 3-iajame terminale ofi
cialiai atidarė sistemą „miSense". 
Pradėti bandymą bus pakviesti 
„Cathay Pacific" ir „Emirates" kelei
viai, skrendantys į Dubajų ir Hon
kongą. Antruoju šio projekto etapu 
keliautojai pasinaudodami narystės 
kortele su biometriniais duomenimis 
galės sparčiau atlikti imigracijos pro
cedūras. 

Britų pareigūnams toliau tiriant 
buvusio Rusijos šnipo mirties aplin
kybes, radioaktyvaus polonio-210 
pėdsakų buvo rasta Londono futbolo 
klubo „Arsenai" stadione „Emira
tes", antradienį paskelbė Sveikatos 
apsaugos agentūra. Praėjusią savaitę 
policija sudarė daugiau kaip dešim
ties vietų, kuriose buvo rasta polo
nio-210, sąrašą, bet stadiono „Emira
tes" jame nebuvo. Detektyvai toliau 
aiškinasi, kaip atsitiko, kad tiek daug 

ATLANTIC 

vietų Londone staiga tapo apšvitin
tos radiacija. 

MINSKAS 
Baltarusijos valstybinė religijos 

ir tautinių mažumų taryba nesutiko 
pratęsti vizų septyniems lenkų kuni
gams ir penkioms vienuolėms, pra
nešė katalikiškas lenkų laikraštis 
„Nasz Dziennik". Pasak laikraščio, 
apie šių lenkų išsiuntimą iš šalies su
žinojo Baltarusijos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas vyskupas Alek
sandras Kaszkievviczius. Baltarusijos 
Katalikų Bažnyčios vadovas prašė 
palikti juos dirbti Gardino vyskupijo
je, bet gavo neigiamą atsakymą. 

JAV 

NEW YORK 
Zimbabvės sostinė Hararė dėl re

kordinės infliacijos tapo brangiausiu 
pasaulio miestu jame gyvenantiems 
užsieniečiams, išstūmusi iš viršuti
nių pozicijų Tokyo ir Oslą, rodo žmo
giškųjų išteklių organizacijos „ECA 
International" tyrimas. Maskva yra 
ketvirtoji šiame sąraše. Vartojimo pa
didėjimas išteklių turtingose Afrikos 
šalyse pakėlė Angolos sostinę Luan-
dą į antrąją vietą, o Kongo Demokra
tinės Respublikos sostinę Kinšasą — 
į penktąją vietą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Nuverstas Irako diktatorius Sad-

dam Hussein trečiadienį pasirodė sa
vo teisme dėl genocido, nors anksčiau 
teismo pirmininkui parašė, kad pro
testuodamas dėl trukdymo kalbėti 
daugiau nedalyvaus posėdžiuose. 
Laiške, kurį pirmadienį perdavė gy
nybos advokatui, buvęs Irako vado
vas sakė, kad jam buvo neleista „pa
aiškinti tiesos" dėl jo vaidmens kur
dų išžudyme. 

OKEANIJA 

Krovimu gabenimas 

Krovniu gabenimas 
lėktuvj • visas oasau;ic šalis 

ŠUVA 
Fidžio karinis valdytojas trečia

dienį paleido parlamentą ir atleido 
policijos viršininką bei kalėjimų ko
misarą. Frank Bainimarama taip pat 
atleido teisėsaugos pareigūnus, kurie 
nesutinka bendradarbiauti su jo reži
mu. 

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

Air Freight 
A,*3mobiliu pirkimas bei 
siuntimas j visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://Alfa.lt
http://www.atlanticexpresscorp.com
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VYSKUPAS VINCENTAS BORISEVIČIUS - DRĄSOS PAVYZDYS 
2006 m. lapkričio 17 d. pavakare 

prie Telšių katedros kriptos, į kurią 
prieš septynerius metus parvežti ir 
palaidoti 1946 m. lapkričio 18 d. Vil
niuje sušaudyto vyskupo palaikai, 
būriavosi ne tik Telšių, bet ir Gargž
dų, Kaltinėnų, Varnių ateitininkai. 
Juos čia sukvietė Telšių Vysk. Vin
cento Borisevičiaus ateitininkų kuo
pa (globėja Jurgi ta Raudytė). Susi
rinko ne tik pagerbti vyskupo, dėl 
kurio paskelbimo palaimintuoju šiuo 
metu meldžiamasi visose vyskupijos 
bažnyčiose, bet "ir giliau susipažinti 
su šia iškilia asmenybe. Renginys 
prasidėjo kriptoje, kur šalia Vin
cento Borisevičiaus karsto stovi dar 
du - su pirmojo Telšių vyskupo 
Justino Staugaičio ir vyskupo kan
kinio Pranciškaus Ramanausko pa
laikais. Sukalbėjus bendrą maldą, 
prašant Dievo, kad kankinys vysku
pas Borisevičius būtų iškeltas į 
altorių garbę, nuskambėjo poezijos 
posmai. Du savo kūrybos eilėraščius 
perskaitė mokytoja poetė Elena Šid
lauskienė. Juos sukurti poetę paska
tino du įvykiai: vienas - tai Vilniuje 
Tuskulėnų parke atrastų vyskupo 
Vincento Borisevičiaus palaikų par
vežimas į Telšius 1999 m. rudenį, ir 
kitas - vyskupo vardo suteikimas 
Telšių kunigų seminarijai. Pagerbę 
vyskupų amžino poilsio vietą, ma
žieji ir didieji ateitininkai pakilo į 
greta katedros esančios Telšių vys
kupo Vincento Borisevičiaus kunigų 
seminarijos aulą. Seminarijos vice-
rektorius kun. Darius Trijonis juos 
maloniai pasveikino, pasidžiaugė, 
kad turi tiek daug svečių, daugiau 
negu yra seminarijoje klierikų (daly
vavo apie 80 ateitininkų). 

Kuopos globėja Jurgita, pradė
dama konferenciją, nukėlė visus 
mintimis į 1946 m. lapkričio 17 d. 
Vilniuje KGB rūsiuose kalėjusio 
vyskupo kamerą, bandydama ats
pėti, ką tą vakarą, prieš 60 metų 
savo mirties išvakarėse, galvojo vys
kupas, laukdamas nuosprendžio 
įvykdymo. 

Tikriausiai jis mirtį sutiko oriai, 
tvirtai, drąsiai. Apie tokį vyskupą 
orų, drąsų ir tvirtą ateitininkams 
papasakojo diakonas Aloyzas Žygai
tis savo pranešime, kurį pavadino: 
„Vyskupas Vincentas Borisevičius -
drąsos pavyzdys". 

„Jei aš paklausčiau, kas yra 
drąsa, tikriausiai jūs pateiktumėt 
daugelį įvairių atsakymų. Bet jie, ko 
gero, būtų panašūs, - pradėjo savo 
paskaitėlę diakonas Aloyzas. - Kai 
kas gal pasakytų, kad drąsus žmo
gus yra beprotis. Jis ryžtasi negali
mam dalykui. Kas pasakys, koks čia 

Vysk. Vincentas Borisevičius 

atstumas nuo vienos aulos sienos iki 
kitos? Kokie 7-8 metrai . Įsivaizduo
kite, kad čia yra praraja. Ar mėgin-
tumėt kas nors peršokti? Sakytumėt, 
tik beprotis gali tam ryžtis". 

Auloje šurmulio j a u nebeliko, 
nutilo ir dideli, ir maži. 

„O štai pasaulio šuolio į tolį 
rekordą 1985 metais pasiekė Rober
tas Bimonas, įveikęs dar didesnį - 8 
metrų 90 centimetrų atstumą. Jis 
buvo pavadintas šuoliu į 21 amžių. 
Jo niekam daugiau nepavyko pakar
toti. Vadinasi, įmanoma peršokti. 
Taigi, drąsiu galima pavadinti tokį 
žmogų, kur is , ž inodamas, kokia 
praraja jo laukia, ryžtasi tokiam 
šuoliui. Narsa - tai dorybė, kuri 
padeda pakelti tai, kas atrodo neį
manoma. Drąsaus žmogaus neįma
noma palaužti. Jį galima tik sunai
kinti". 

Diakonas Aloyzas pasakoja, kad 
Vincentas gimė 1887 m. lapkričio 23 
d. Vilkaviškio vyskupijoje, gausioje 
ūkininko šeimoje. Gimus,paskutinei 
sesutei, mirė jo mama. Tėvelis ne
norėjo vaikams parvesti pamotės ir 
augino vaikus pats vienas. Sunku 
buvo jo tėvui, todėl dalį vyresnių 
vaikų pasiėmė sesuo. J ų tarpe buvo 
ir Vincukas, kaip jį visi meiliai va
dindavo, net jam užaugus, nes buvo 
smulkutis, silpnutis. Niekas nežino
jo, kas užaugs iš mažojo Vincuko. 
Pradinė mokykla, į kurią jam teko 
eiti, buvo rusiška, nes tuo laiku cari
nė valdžia buvo uždraudusi lietu
višką raštą. Vincukas mokėsi gerai, 
baigė ir progimnaziją ir-atvažiavo į 
Seinus, į kunigų seminariją. Jo ne
norėjo priimti, nes buvo smulkutis 
kaip vaikas. Bet, pamatę didelį jo 
norą, jį vis dėlto priėmė. Besimo
kydamas susirgo. Čia ir vėl išryškėjo 
jo ryžtingumas. Vincentas nesuabe
joja dėl savo pasiryžimo tapti ku
nigu, po kurio laiko vėl grįžta į se
minariją. Jis gabus, todėl pasiunčia
mas mokytis į Fryburgą, į Šveicari
ją. Baigęs mokslus, grįžta į Lietuvą. 

1910 metais įšventinamas kunigu. 
Prasideda 1914 metų karas. O karas 
nieko gero nekuria. Jis tik griauna. 
Daugelis lietuvių traukiasi nuo karo 
į Rusijos gilumą. Su jais ir kun. 
Vincentas. Atsiduria Minske, paskui 
Smolenske, Voroneže. Matydamas 
daug lakstančių ir vargstančių, 
įkuria šalpos būrelį, remia mokinius, 
priima pas save keletą klierikų, juos 
ruošia kunigystei. Tai buvo pavojin
ga. Jei tokią veiklą bevykdantį 
suims žandarai, geruoju nesibaigs. 
Tą žinojo, bet darė, nes matė, kad 
reikia. J au čia pasirodė jis kaip drą
sus žmogus. 

Karas pasibaigia 1918 metais. 
J is grįžta į Lietuvą. Paskiriamas 
dirbti Rygiškių gimnazijos kape
lionu. Vėliau pakviečiamas profeso
riumi į Seinų kunigų seminariją. 
Ten dirbdamas jis remia neturtingus 
klierikus, nuperka jiems vadovėlius, 
sumoka už mokslą. 

1926 metais įsteigiama Lietuvos 
bažnytinė provincija ir įkuriama 
Telšių vyskupija. Pirmuoju Telšių 
vyskupu paskiriamas Justinas Stau
gaitis. Jam reikia pagalbininko. Pa
sirenka kunigą Vincentą. Jis pa
skir iamas besisteigiančios Telšių 
kunigų seminarijos rektoriumi. Šio
se pareigose dirba iki 1940 metų. 

„Kas įvyko 1940 metais? - mėgi
na įtraukti ateitininkus į pokalbį 
diakonas Aloyzas. 

„Karas", - pasigirsta iš salės. 
„Ne, Lietuvoje dar ne karas, o 

tik raudonasis slibinas įsiveržia". 
Diakonas paaiškina ateitinin

kams, ką šis slibinas atnešė į Lie
tuvą: žmonių areštus, vežimus į Si
birą, nelaimes, pradeda varžyti ti
kėjimą. 1940 metais V. Borisevičius 
įšventinamas vyskupu ir paskiria

mas vyskupo pagalbininku. Tuo me
tu prasideda karas . Lietuvą užima 
vokiečiai. 1943 metais liepos 8 d., 
vyskupo Just ino Staugaičio paragin
tas , Vincentas Borisevičius rašo 
kreipimąsi - laišką, kuriame įspėja 
žmones dėl komunizmo keliamo 
pavojaus Bažnyčiai. Vyskupas J . 
Staugaitis jį dar šiek tiek pataiso ir 
greit po to miršta. Laiškas pasiekia 
kunigus jau su vyskupo V. Borise
vičiaus parašu. Per dvejus savo vys
kupavimo metus jis parašo 7 ganyto
jiškus laiškus. Karas baigėsi 1945 m. 
gegužės 8 d., o tų pačių metų gruo
džio 16 d. vyskupas V. Borisevičius 
areštuojamas. Kalinamas 8 dienas. 
Iš jo reikalaujama, kad saugumui 
parašytų visų vyskupų charakteris
tikas, lieptų partizanams nusigin
kluoti. Paleidžia apsispręsti - vyk
dyti sovietinės valdžios nurodymus, 
ar ne. Nepaklusti - vadinasi, vėl būti 
areštuotam, o gal ir mirti pasmerk
tam. Vyskupas išdrįsta nepaklusti 
saugumui. J is suprato, jei pasirašys 
dabar, tai jo paskui ir vėl nepaliks, 
reikalaus naujų išdavysčių. Jis žino
jo, kad liūtui neužtenka vieno piršto, 
j is nukąs visą ranką. Jei jau saugu
mui paduosi pirštelį, tai čiulps, kol 
visą sučiulps. Atšventęs laisvėje 
1946 metų Kalėdas, kurių metu jis 
pasijunta labai vienišas, nes visi 
draugai, įtardami, kad vyskupas gali 
būti užverbuotas, vengė su juo ben
drauti. Sausio 3 d. parašo NKGB 
komisarui raštą, kuriame atsisako 
bet kokio bendradarbiavimo su oku
pantais. Už mėnesio, vasario 6 d., 
apgaulės būdu iškviečiamas į Vilnių 
ir areštuojamas antrą kartą. Prasi
deda tardymai ir kankinimai. Tar
dydavo naktimis, kad žmogus nega
lėtų pailsėti. Yra nustatyta, kad 

<argzdu ateitininkai prie vysk. Boris* vtcaus K3r<-fc >"-;c*o'e 

Skelbimai 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. iMgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park,IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500 

SIŪLO DARBĄ 

Experienced Malė & Female Live-in 
CNA or Home Health Aide needed. 

Mušt have valid proof to work 
in the Uni ted States. 

Mušt speak English & Drive. 
3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

KROKI RAOI 

VIDA M. t=) 
SAKEVICIUS 

Real Estate C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo tur to 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 8 8 9 2 1 4 8 

ĮVAIRUS 
* Muzikantas Steponas Sadauskas, gro
jantis akordeonu, saksofonu, smuiku bei 
dainuojantis ir galintis nuotaikingai pra
vesti įvairias šventes, siūlo savo paslau
gas. Tel. 708-499-6032. 

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo lie
tuvių ar rusakalbių šeimose su gyvenimu 
ar su grįžimu į namus.Gali atlikti įvairius 
namų ūkio darbus, gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Turi patirties, automobili, 
žalią kortą. Tel. 708-499-6032. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu 7 
dienas per savaitę lietuvių ar rusakalbių 
šeimoje prižiūrėti vaikus ar pagyvenusius 
žmones. Turi patirties, nevairuoja. Tel. 
773-895-2160. 

* Moteris ieško darbo žmonių priežiūroje 
su gyvenimu nuo gruodžio 26 d. Patirtis, 
rekomendacijos. Tel. 312-217-4388 arba 
312-493-0440. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu se
nelių priežiūroje. Minimali anglų kalba, 
vairuoja automobilį. Tel. 773-778-5568. 

* Moteris ieško darbo rytais. Tel. 630-
915-3019. 

* Moteris ieško darbo „downtown" su 
gyvenimu po Naujų metų. Tel. 630-915-
6062. 

* Moteris ieško darbo po 4 vai.p.p. Tel. 
630-706-1188 Kristina. 
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Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Ateit ininkai gieda Mišių metu . 

žmogui neleidus užmigti 7 paras, jis 
išprotėja. Toks bandymas buvo dary
tas vėliau, bet NKGB, matyt, jau 
tuomet žinojo, kaip priversti žmogų 
vykdyti viską, ką ji liepia. Taigi 
eksperimento metu taip iškankin
tiems žmonėms liepdavo šauti į savo 
tėvų maketus. Iš 100 paklusdavo 90, 
patys to nesuvokdami, ką daro. Tik 
10 suprasdavo, kad liepia šauti į jų 
tėvus, ir nevykdydavo. V. Borisevi-
čius buvo vienas iš tų, kurie, iškan
kinti bemiegių naktų ir fizinių kan
čių, nepakluso kagėbistų reikalavi
mams. Kaip prisimena su juo kalėję 
kameros draugai, V. Borisevičius į 
kamerą grįždavo kruvinas, sudaužy
tas, bet niekuomet nebūdavo piktas, 
rasdavo gerą žodį kaliniams. Jis 
gaudavo mažyčius siuntinėlius. 
Maistu pasidalindavo su kitais, nors, 
kaip ir kiti kaliniai, tegaudavo tik 
balandų sriubos ir 200-300 gramų 
duonos, keptos su pjuvenomis. 

Iš vyskupo reikalavo, kad jis 
parašytų atsišaukimus partizanams, 
kad jie atiduotų ginklus, išeitų iš 
miško. Vyskupas juos rėmė ir prašė, 
kad nežudytų kitų žmonių. Jo princi
pas: ne tu davei žmogui gyvybę, ne 
tu turi ir atimti. Jis gynė nuo mirties 
kitus žmones. Kai vokiečiai naikino 
žydus, jis gelbėjo juos. Išgelbėjo 4 
metukų žydaitę, vieną žydų šeimą, 
keletą žmonių iš geto, padėdamas 
jiems gauti dokumentus. Jei vokie
čiai būtų apie tai sužinoję, jam būtų 
grėsusi mirtis. 

Vyskupo teismas įvyko 1946 m. 
rugpjūčio 28 d. Jį kaltino platinus 
antitarybinę literatūrą, partizanų 
rėmimu. Žydai liudijo už jį teisme, 
kad vyskupas juos gelbėjo nuo mir
ties, niekas į tai neatsižvelgė, nors 
daugelis tardytojų patys buvo žydų 
tautybės. Jam skyrė mirties bausmę. 
Vyskupas galėjo pasakyti, esu kal
tas, daugiau taip ir taip nesielgsiu ir 
būtų paleidę. Bet jis to nepadarė, nes 
žinojo, kad sunku gyventi su savo 
sąžine, kai esi ką nors išdavęs ir par
davęs, išniekinęs tai, kas gera ir 
svarbu. Jis paaukojo save tarsi žva

kę, tik žvakė sudega ramiai, o vys
kupas baigė savo gyvenimą kančioje. 
Iki mirties nuosprendžio įvykdymo 
dar praėjo du mėnesiai. Vyskupas 
galėjo kreiptis su malonės prašymu, 
kad mirties bausmė būtų atšaukta. 
Jis to nedarė. Atsisakyti savo įsiti
kinimų ir pasmerkti partizanus jis 
nenorėjo. Nė vienas nežinom, kiek 
mums laiko duota gyventi. Galvok, 
kad gyvensi šimtą metų, bet gyvenk 
taip, tarsi mirtum tuoj pat. Mums 
vyskupas yra drąsos tvirtumo pa
vyzdys. 

Šiandien mes minim vyskupą 
Vincentą Borisevičių su pagarba 
meldžiam jam altoriaus garbės. Tos 
garbės jis nusipelnė. Jei jis šiandien 
atsistotų štai čia į savo rektoriaus 
vietą, jis sakytų: daryk drąsiai, jei 
žinai, kad tavo darbas geras. Ne
žiūrėk, ką kiti sakys, gal kai kas ir 
pasmerks, nesvarbu. Atlygis ateis 
pats. Tas atlygis - kankinystės vai
nikas. Jo jis nereikalavo, neprašė, 
net nesitikėjo. Tikime, kad jis bus 
anksčiau ar vėliau paskelbtas palai
mintuoju, paskui šventuoju. 

O jums, te visada užtenka drą
sos siekiant šventų dalykų. Tik kad 
toj drąsoj nebūtų beprotybės... 

„Pakelkit rankas, kas supratot, 
apie ką pasakojo diakonas?" - pro
vokavo po paskaitos kuopos globėja 
Jurgita. Žinoma, pakėlė visi. Tikime, 
kad jie jau žinos, kokia didelė šio 
vyskupo aukos kaina. 

Pasigėrėję Telšių miesto žibu
riais iš apžvalgos aikštelės ateiti
ninkai skubėjo į vakarines šv. Mi
šias, kurias aukojo Telšių dekanato 
jaunimo dvasios tėvas kun. Saulius 
Tomošaitis. Trys nauji ateitininkai 
davė įžodį, valandėlei visi suklupo 
Švč. Sakramento adoracijai, o po to 
išskubėjo į Telšių vyskupijos jauni
mo centrą. Ten dar porą valandų 
pasidžiaugė vieni kitais, pabendra
vo, pagiedojo, padainavo, suvalgė su
muštinį, išgėrė arbatos ir atsisveiki
no iki kito karto. 

Angelė Raudienė 

99 
99 

vienintelis lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. 
Vienintelis lietuviškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia 

JAV lietuvių visuomenę 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau s)7-rius metus. 
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skai tė ir rėmė „Draugą". 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas, 
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis. 

CNAS V.PRUNSKIS, M D 
I B M EMILAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Ele r 84 ^-289-8822 
I\nc _ 6f1 p"\- B>1 3-3o j -5 r55^S 

ElkCfovt 8^7-718-1212 
v.il i inoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDKDLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

VRJNDfVS iŽ!NAS,M.D.,S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
598 v,. -vttserAve.St5ir6 

C M G M O , IL 60638 
Tel. 773 229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarKys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SK Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chkago, IL 
Tel. 708-422-3260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

KRYŽIŲ IŠNIEKINO BUVĘS KUNIGAS 
Palangoje gyveno nepaprasto 

pamaldumo Emilija Atkočiūnienė su 
dukrele Virginija. Po dukros mirties 
motina Kretingos kapinėse pastatė 
didelį ąžuolinį kryžių su Kristaus 
kančia (dail. V. Vaičiūnas). Mama 
nepaprastai mylėjo dukrą, nuošir
džiai ją slaugė. Ant jos kapo visada 
žaliavo rūtos ir žydėjo rožės. 

Jos sūnus Edmundas Atkočiū
nas buvo kunigas, vėliau metė kuni
gystę ir su mergina išvažiavo į JAV. 
Mirus E. Atkočiūnienei sūnus Ed
mundas grįžęs vasarą iš JAV (buvo 
vedęs ir ten gyveno su šeima), pa
darė motinos kapo pertvarką. Nu
vertė mamos pastatytą kryžių ir 
įsakė menininkui pasiimti jį bei 
grąžinti jam 600 litų, sumokėtus ma
mos. Kapą sulygino su žeme, pastatė 
savo „balvoną", kurį apjuosė stambia 
grandine ir užrakino juoda spyna. 
Aplinkui paskleidė jūros akmenėlių. 

Kretingos bendruomenė labai 
pasipiktino tokiu buvusio kunigo 
elgesiu. Kapinėse ir bažnyčioje pasi
rodė motinos šauksmo lapeliai „Ge
rieji žmonės, atstatykite mano nup
jautą kryžių...". Susirinkę maldos 
broliai vėl atvežė, uždėjo antkapį ir 
pastatė kryžių. Ant šio kapo sužydo 
gėlės, sužaliavo krūmeliai. Tačiau 
šis kryžius tik porą metų testovėjo, 
prieš mėnesį piktos rankos buvo 
iškastas ir išmestas. 

Tikėjimo broliai yra kantrūs. Jie 

jokio keršto neturėjo ir nelietė buvu
sio kunigo E. Atkočiūno pastatyto 
paminklo. Tačiau su žemaitišku už
sispyrimu tęsė kovą su juodais šėto
no darbais ir prieš Vėlines vėl ats
tatė (jau trečią) ąžuolinį kryžių ant 
E. Atkočiūnienės ir jos dukrelės Vir-
gutės kapo. Čia per Vėlines vėl žydė
jo gėlės ir buvo uždegtos žvakelės. 

Nieko nėra stebėtina, kad buvęs 
kunigas taip nemėgsta katalikiškų 
simbolių ant savo artimųjų, visą gy
venimą besilaikiusių tikėjimo, kapų. 
Neseniai Lietuvoje viešėjęs ekskuni-
gas užsuko ir į kapines - aplankyti 
motinos ir sesers kapo. „Iš lauko ak
mens pats padariau mamai pamin
klą - akmeninę širdį. O ant kapo 
buvusį kryžių atidaviau meistrui", -
sakė jis interviu vienam laikraščiui. 
Kaskart aplankydamas kapus, E. 
Atkočiūnas esą vėl pamato ten 
įsmeigtą kryžių. Jį ištraukdamas, 
ekskunigas sako: „Aš uždėjau jai šir
dį. Tegu kryžiai būna ant tų žmonių 
kapų, kurie kitiems gyvenime kry
žius dėjo. Mano mama to nedarė, tik 
visiems rodė širdį". Dar daugiau, 
ekskunigas teigė, kad per penkerius 
metus „išvalė religinį opiumą" iš 
savo galvos. Savo trijų vaikų jis 
nekrikštijęs: jo įsitikinimu, šis „ritu
alas", kaip ir bažnytinė santuoka, 
yra visiškai nereikalingas. 

„XXI amžius'", 
2006 m. - 11.10. 

SAVIVALDOS TRIBŪNA... 
Atkelta iš 3 psl. 

Kaip buvęs „Savivaldybės žinių" pir
mosios redakcinės kolegijos pirmi
ninkas, jaučiu pareigą nuoširdžiai 
padėkoti tuometinei laikraščio re
daktorei Onai Balčiūnienei už sėk
mingą startą, darnų redakcijos darbo 
organizavimą ir išradingumą paren
kant aktualią medžiagą. 

Lygiai taip pat tariu ačiū viešo
sios įstaigos „Savivaldybių žinios" 
direktorei Linai Belevičienei, žurna
listams Antanui Anskaičiui, Edmun
dui Griniui, Valentinai Zinkevičienei 
ir kitiems darbuotojams, kūrybingai 
tęsiantiems savaitraščio tradiciją. 

Laikraštis pasidarė įdomesnis, 
puošiasi spalvotomis nuotraukomis. 

Šia proga palinkėčiau redakcijos ko
lektyvui rasti vietos naujoms te
moms, kurios nuolatos informuotų 
skaitytojus kaip bendraujama su ti
kinčiųjų bendruomenėmis ir kaip sa
vivaldybėse vyksta pasirengimas su
tikti Lietuvos vardo paminėjimo tūk
stantmetį. Temos itin aktualios ir 
įdomios daugeliu aspektų. 

Lapkričio 16 d. Vilniuje buvo su
rengtas savaitraščio dešimtmečio pa
minėjimas, kuriame prideramai buvo 
pagerbti tik dabartinės redakcijos 
darbuotojai. Nesuprantama, kodėl tą 
popietę buvo pristigta žodžio, gėlės 
ar paprasčiausio dėmesio pirmosios 
redakcijos entuziastams, padariu
siems gerą pradžią? Gal todėl, kad jie 
ir nebuvo pakviesti? 

http://iliinoispain.com
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
ifoyai Palace Restoration Committee for the U.S.A. 

Valdovų rūmų paramos fondas 
išrinko 2006-2008 m. 

valdybą ir valdybos pirmininką 
Šių metų lapkričio 23 dieną j 

visuotinį susirinkimą rinkosi Valdovų 
rūmų paramos fondo steigėjai. Po
sėdyje buvo kalbama apie nuveiktus 
ir būsimus Fondo darbus, prioritetus 
bei veiklos kryptis. Tačiau svarbiau
sias šio susirinkimo uždavinys -
išrinkti naująją 2006-2008 m. kaden
cijos valdybą. 

2004 - 2006 m. kadencijos Val-
- dybos nariai buvo pirmininkas Ed
mundas Kulikauskas, Dalia Gruo
dienė, Eugenijus Jovaiša, Marcelijus 
Martinaitis ir Algirdas Vapšys. Iš 
buvusios Valdybos narių kandida
tuoti į naują Valdybą sutiko E. Jo
vaiša, E.Kulikauskas ir A.Vapšys. 

Steigėjų susirinkimas išrinko 
penkių narių Valdybą, kuri dvejus 
metus, 2006 - 2008 m., vadovaus 
Fondo veiklai. Naujoji Fondo valdyba 
- Eugenijus Jovaiša, Beatričė Klei-
zaitė Vasaris, Edmundas Kulikaus
kas, Gintaras Songaila ir Algirdas 
Vapšys.' 

Po kelių dienų, lapkričio 28 d., 

buvo sušauktas naujosios Fondo 
valdybos posėdis, kuriame buvo ren
kamas Valdybos pirmininkas. Nuo 
2000 m. iki 2006 m. pirmininko pa
reigas ėjas Edmundas Kulikauskas 
nesutiko kandidatuoti dėl sveikatos 
priežasčių. Posėdyje naujuoju Fondo 
valdybos pirmininku dvejų metų 
kadencijai išrinktas Fondo steigėjas 
Algirdas Vapšys, nuo pat 2000 m. 
buvęs Fondo valdybos narys, taip pat 
Lietuvos inžinierių sąjungos pirmi
ninkas. Pirmajame naujosios valdy
bos posėdyje buvo tariamasi dėl to
limesnės. Fondo veiklos ir krypčių. 
Nutarta ateinančiais metais daug dė
mesio skirti informacijos apie Lietu
vos valdovų rūmų istoriją ir atkūrimo 
eigą apibendrinimui, leidybai bei in
formacinių projektų vykdymui, taip 
pat tęsti rėmėjų paiešką, rengti kon
krečius paramos projektus rūmų eks
terjerui ir interjerui išpuošti. 

Valdovų rūmų 
paramos fondas 

md- š^k 

Valdovų rūmų paramos fonde 
rės): pirmininkas Algirdas Va 
ša, Gintaras Songaila, Edmum 

nfi-: kade-^ejos Vaidvbos nariai (iš ka i -
Klelzaltę V353r:;- Euaemius Jova<-

as Ku;;kau5kas-

Aldona Šmulkštienė, Chicago, IL, dažnai apdovanoja „Draugą" 
savo vertingais ir įdomiais straipsniais, o dabar jį parėmė ir 100 dol. 
auka. Esame dėkingi už dosnumą ir už bendradarbiavimą. 

Albert M. Druktenis, M.D.. iš Bedford, NH, atnaujino prenume
ratą ir dar pridėjo 80 dol. auką. Nors šis mūsų skaitytojas gyvena toli ir 
,.Draugas'' jį pasiekia pavėluotai, bet vis tiek vertina lietuvišką spaus
dintą žodį, jį skaito ir remia. Tai gražus pavyzdys kitiems. Ačiū! J 

Vytautas Andriulis, St. Pete Beach, FL. kartu su prenumeratos į 
mokesčiu atsiuntė dar 50 dol. auką. Tariame ačiū! 

Vita Neverauskienė, Sterling, Hts, MI, parėmė „Draugą" 50 dol. 
auka. Užjausdami dėl jos vyro a^a Benedikto Neverausko netekties, 
dėkojame už auką. 

Pranas Budininkas. gyvenantis St. Pete Beach, FL, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo 100 dol. auką. Širdingai dėkojame ir linkime sėk
mės, besidarbuojant BALFo dirvose. 

Naujametinis žvaigždžių 
lietus 

Kartu su tautiečiais sutikti Nau
jųjų metų Pasaulio lietuvių centre at
vyksta Klaipėdos Parodijos teatras. 

Parodija kaip pramoginis žanras 
visada susilaukia išskirtinio dėmesio. 
Prieš septynerius metus diplomuoti 
Klaipėdos universiteto režisieriai 
Vytautas Balalis ir Vaidas Jocys su
kūrė kol kas vienintelį Lietuvoje pa
rodijos teatrą. Vaikinai kuria klasi
kines bei populiariosios muzikos dai
nininkų parodijas. 

„Parodijuojame tuos, kurie yra 
patikrinti laiko ir žiūrovų", - sako 
Vytautas Balalis. Aktorių „aukomis" 
tapo Rytis Cicinas, Žilvinas Žvagulis, 
Stasys Povilaitis, Vitalija Katunsky-
tė, Edmundas Kučinskas, Andrius 
Mamontovas, Ala Pugačiova, Filipas 
Kirkorovas, Montseratt Caballe, 
Luciano Pavarotti ir kiti (iš viso per 
20 personažų). Parodijos teatro ku
riami dainininkai truputį kitokie nei 
tikri. Aktoriai nevengia nepiktų pok
štų. Pavyzdžiui, E. Kučinskas publi
kai groja ne akordeonu, o radiatoriu
mi. Ž. Žvagulis ryši kaklaryšį, kurio 
vienoje pusėje puikuojasi didžiulis bo
kalas alaus, kitoje raidės „ŽŽŽ". Be 
to Žvagulio antrininkas ryškiai pa-
rusvina savo skruostus, nes energija 
trykštantis dainininkas scenoje ge
rokai įrausta. 

„Mes nesame klounai. Parodijos 
nelygu klounadai, tačiau jei pamatę 
mūsų pasirodymus žiūrovai juokiasi 
— puiku. Šypsenas pelnome šaržuo
dami vieną ar kitą dainininko įprotį, 
manierą, - teigia V Balalis. — Nutarę 
parodijuoti vieną ar kitą žmogų, pra
šome, kad leistų mums naudotis savo 
kūryba. Labai ilgai įkalbinėjome Po
vilaitį, Mamontovą. Bet kuo toliau, 
tuo lengviau visi sutinka. Kartą pas
kambinome Žvaguliui, o jis lyg juo
kais atsiduso: 'Pagaliau atėjo ir ma
no eilė'. Smagu, kad jie nežiūri į mus 
kaip Į priešus. Juk mes - ne konku
rentai. Tuo labiau, kad iš jų nesišai-
pome." 

Populiariausias Parodijos teatro 
personažas - Rytis Cicinas. „Cicinas 
yra revoliucija. Žmonės sako, kad ei
na į Ryčio koncertus pasijuokti. Moka 
pinigus ir juokiasi. Rytis, pinigus 
rinkdamas, taip pat juokiasi," - teigia 
V Balalis. „Kažkodėl daugeliui gėda 
prisipažinti, kad Cicinas jiems patin
ka," - sako V Jocys. 

Kartą Parodijos teatras koncer
tavo provincijoje, kur Rytis itin popu
liarus. „Publika nelabai suprato, ku
ris iš tiesų pasirodė scenoje, ar tikras 
atlikėjas, ar tas, kuris parodijuoja. 
Publika lingavo, plojo, o po koncerto 
ėjo autografų," - prisimena sėkmingą 

Antanas Polikaitis, Westlake Villege, CA, atsiuntė „Draugui" 50 ] 
dol. auką. Linkime, kad nei gaisrai, nei žemės drebėjimai nesutrukdytų 
Antanui ir Dalilei Polikaičiams skaityti „Draugą". Ačiū už auką! 

koncertą vaikinai. 
„Kartą į persirengimo kambarį 

įbėgo 'Lalailos' Vyšniukas (sunkia
atletis Ramūnas Vyšniauskas - TV 
laidos 'Lalaila' vedėjas) ir sako: Ačiū, 
tu esi mano korifėjas' - buvau per
sirengęs S. Povilaičiu - tada Vaidui, 
parodijavusiam Ciciną spaudžia ran
ką, nusisega laikrodį, duoda mums ir 
sako: 'Jis kainuoja 4000 (litų). Ačiū 
jums, vyrai, taip ir toliau.' Likom be 
amo, - prisimena V Balalis. — Gaila, 
kad kažkieno paprotintas, Vyšniukas 

Žvagulio antrininkas puikuojasi žavin
gu kaklaraiščiu. 

parbėgo po dešimties minučių ir 
paprašė: Atiduokit laikrodį. - Pama
niau, kad jūs tikri.'" 

Per septynis metus Parodijos 
teatras yra ne karta apkeliavęs Lie
tuvą. Teko koncertuoti Lietuvos Res
publikos prezidentui Valdui Adam
kui. Aktoriai yra dažni svečiai Lie
tuvos televizijoje. Apsilankius teatro 
tinklalapyje www.parodijosteatras 
.lt, galima rasti informaciją apie įsi
mintiniausius projektus bei „pavar
tyti" gausų nuotraukų albumą. 

Taigi, jei norite sutikti Naujuo
sius tarp viso būrio žymiausių žvaigž
džių, atvykite gruodžio 31 dieną 8 va
landą vakaro į Pasaulio lietuvių cen
trą Lemonte. Šventinę vakarienę pa
ruoš kavinė „Smilga". Žvaigždes ap
šildys Ričardo Šoko muzikinė grupė. 
Renginio metu vaikų priežiūros kam
baryje budės auklės. Jos neleis mažie
siems nuobodžiauti bei pasirūpins, 
kad vaikai neliktų alkani. 

Renginio svečių laukia siurpri
zas - šventinio vakaro viešnia Vita
lija Katunskytė, viena populiariau
sių Lietuvos dainininkių, kuri kaip ir 
Parodijos teatras, Amerikos žemėje 
lankysis pirmą kartą. 

Bilietus į Naujųjų metų sutikimą 
Pasaulio lietuvių centre bus galima 
įsigyti kavinėje „Smilga" arba pa
skambinus telefonu 630-669-4055. 

Klaipėdos parodijos t ea t ro 
info 

Vaidas locys parodijuoja Ryt Cicma 

http://www.parodijosteatras
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FRANK GRIGALIŪNAS 

Mirė 2006 m. gruodžio 5 d., sulaukęs 86 metų. 
Gyveno Brighton Park. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno per 43 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Ann Pocius, du sūnūs Edvard ir Peter, 

3 anūkai Christopher, Anthony, Dana su vyru Ty Strayhan, 
proanūkis Quintin. 

Priklausė Šaulių organizacijai; Brighton Park bendruome
nei bei kitoms organizacijoms. 

Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 8 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 9 d. Iš laidojimo 
namų 10:45 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 11:15 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Frank bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-4400 

Netekusiems brangios žmonos, mamytės bei močiutės 

A t A 
NIJOLĖS RAIŽIENĖS, 

velionės vyrą VIDMANTĄ, jos vaikus, buvusius 
„Lietučio" šokėjus RASĄ LIFFICK ir VIKTORĄ su 
šeimomis, giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

„Lietučio" tautinių šokių grupė, Seattle 

RENGINIŲ KALENDORIUS 
2006 m. 

Gruodis 

Gruodžio 2-9 d.: meno paroda 
„JūrArte" Lietuvių dailės muziejuje 
Pasaulio liet. centre, Lemonte. Ruo
šia jūrų skautininkų „Grandis". 

Gruodžio 9 d., šeštadienį: 
„Labdaros vakaras" „Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų taryba. 

Gruodžio 10 d., sekmadienį: 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos choro kalėdinis koncertas. Pra
džia tuoj po 11 vai. r. pamaldų. 

Gruodžio 17 d., sekmadienį: 
40-asis tradicinis Metų žmogaus pa
gerbimo pokylis Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus „Gintaro" salėje 
(šiemet Metų žmogumi išrinktas adv. 
R. Domanskis). Pradžia 5 vai. p.p. 

— Ateitininkų Kūčių šventė Jau
nimo centre. Pradžia 1 vai. p.p. 

2007 m. 

Sausis 
Sausio 14 d., sekmadienį: Sau

sio 13-osios, Lietuvos Laisvės aukų 
atminimą ir pagerbimą Jaunimo cen
tre rengia ALTo Čikagos skyrius. 
Mišios 10:30 v. r. Jėzuitų koplyčioje, 
akademija — Čiurlionio galerijoje. 

Sausio 21d., sekmadieni: kas
metinis organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" veiklos ir projektų pristaty
mas PLC „Bočių menėje". Pradžia 
12:30 vai. p.p. 

Vasaris 
Vasario 4 d., sekmadienį: 

poeto Bernardo Brazdžionio 100 m. 
gimimo sukakties paminėjimas Lie
tuvių dailės muziejuje, PLC. Rengia 
jubiliejinis „Margutis II". 

Vasario 11 d., sekmadienį: 
Lietuvos Nepriklausomybės — Va
sario 16-osios šventė. Mišiosd 10:30 
vai. r. Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Marąuette Park 
apylinkėje; šventinė minėjimo pro
grama 1 vai. p.p. Maria High School 
auditorijoje. 

— Pianisto Andriaus Žlabio kon
certas Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC. Rengia „Margutis II". 

Vasario 18 d., sekmadienį: 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Pasaulio lietuvių centro, Lemont, IL, 
salėje. Rengia Lemonto LB apylinkės 
valdyba. 

Kovas 
Kovo 3 ir 4 d., šeštadienį ir 

sekmadienį: Jaunimo centro Pava
sarinė mugė. 

Kovo 18 d., sekmadienį: JAV 
Lemont LB apylinkės metinis narių 
susirinkimas Pasaulio lietuvių centre. 

Kovo 25 d., sekmadienį: sol. 
Dainiaus Stumbro koncertas. Rengia 
„Margutis II". 

Balandis 
Balandžio 14 d., šeštadienį: 

pramoginis vakaras Jaunimo centre. 
Rengia jubiliejinis „Margutis N" ko
mitetas. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
neilgos ir negailestingos ligos, 2006 m. gruodžio 2 d., Seattle, 
mirė mūsų brangi žmona, mama ir močiutė 

A t A 
NIJOLĖ GALBUOGYTĖ 

RAIŠIENĖ 
Gimė 1938 m. Jurbarke. II pasaulinio karo metu pasitraukė 

į Vokietiją, vėliau atvyko į Čikagą, kur baigė gimnaziją. 
Aukštuosius mokslus baigė University of Illinois — Urbanoje ir 
dirbo mokytoja. Sukūrė šeimą su Vidmantu Raišiu, gyveno Buf-
falo, NY ir Philadelphia, PA. Seattle išgyveno 34 metus. 

A.a. Nijolė visą gyvenimą buvo lietuviškos veiklos žiburys, 
daug metų dalyvavo Seattle LB valdyboje, stipriai rėmė 
„Lietučio" tautinių šokių grupę jai besisteigiant, padėjo įsteigti 
Raišių-Liffick Šeimų fondą remti University of VVashington 
Baltistikos studijų programos tęstinumą. A.a. Nijolė ypatingai 
mylėjo Lietuvos Dukterų draugiją ir nuoširdžiai dalyvavo jos 
veikloje nuo draugijos Seattle skyriaus įsteigimo 8-tame de
šimtmetyje. 

Nuliūdę liko: vyras Vidmantas, sūnus Viktoras su žmona 
Laurie ir vaikais Sofija, Eriku, Liucija ir Vaiva; duktė Rasa su 
vyru Steve Liffick ir dukrelėmis Gabija, Vilija ir Asta; svainė 
Nijolė Zdanienė Čikagoje, pusseserės Nijolė Levenson ir Aldo
na Dulskienė, pusbrolis Gintautas Sabataitis bei kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Šeštadienį, gruodžio 9 d., Šv. Monikos bažnyčioje netoli 
Seattle, įvyks atsisveikinimo Mišios. Sausio 13 d. šv.-Mišios bus 
aukojamos Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, 14911 127th St., 
Lemont, IL. Velionės pelenai bus palaidoti Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse, Čikagoje. Šeima vėliau praneš laidotuvių tikslų 
laiką. 

Prašome visus pasimelsti už mūsų mylimą a.a. Nijolę. 
Velionės pageidavimu vietoj gėlių, šeima prašo aukoti: Rai-

sys/Liffick Endowed Fund for Baltic Studies, c/o Department of 
Scandinavian Studies, University of Washington, PO Box 
353420, Seattle, WA 98195-3420 ir Lietuvos Dukterims, adresas 
Daughters of Lithuania, c/o Zita Zvirzdys, 8702 Fenvvick Loop 
SE, Lacey, WA 98513. 

Nuliūdę vyras, sūnus, dukra, marti, žentas ir anūkai 

Ilgametei Lietuvos Dukterų draugijos narei 

A t A 
NIJOLEI RAIŠIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų narėms RA
SAI RAIŠYTEI LIFFICK ir LORI RAIŠYS su 
šeimomis. Mes dalinamės Jūsų skausmu. 

Lietuvos Dukterų draugija 
Seattle, WA skyrius 

A t A 
NIJOLEI RAIŠIENEI 

atsiskyrus su šiuo pasauliu, nuoširdžiai užjaučiame 
jos vyrą VIDMANTĄ, vaikus VIKTORĄ ir RASĄ su 
šeimomis bei visus artimuosius. Dalinamės Jūsų 
skausmu. 

Zita ir Juozas Petkai 

Buvusiam kaimynui Mažeikiuose 

A t A 
inž. KOSTUI BURBAI 

mirus, dukroms MARYTEI ir NORAI su šeima, 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Černių šeima 
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APYLINKĖSE 

•Mieliems skaitytojams prane
šame, kad „Draugo" administracijoje 
galite nusipirkti Kalėdaičių. Tel. pa
siteiravimui: 773-585-9500. 

• S v . M. Marijos Gimimo parapi
joje (69th St. ir Washtenaw Ave., 
Marąuette Park apylinkėje) sekma
dieniais vėl aukojamos dvejos šv. Mi
šios lietuvių kalba: 7:30 vai. ir 10:30 
vai. ryte. Anglų kalba: 9 v. r. ir 12:15 
v. p.p. Parapijos klebonas kun. Anta
nas Markus ir vikaras kun. Arvydas 
Žygas tikisi, kad lietuviai tikintieji 
gausiai lankysis tiek ankstyvose, tiek 
vėlesnėse Mišiose. Nuo jų dalyvavimo 
priklauso šios parapijos ateitis ir liki
mas. 

•Penktadienį, gruodžio 8 d., yra 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventė. Visi katalikai tą dieną privalo 
dalyvauti šv. Mišiose. 

•Amerikos lietuvių televizija 
kviečia į kino vakarą. Gruodžio 8 d., 
penktadienį, 7:30 vai. v. Pasaulio lie
tuvių centre (14911 127 St., Lemont) 
ir gruodžio 9 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
Jaunimo centro kavinėje (5620 S. 
Claremont Ave., Chicago) įvyks reži
sieriaus Kristijono Vildžiūno naujau
sio filmo „Aš esi tu" peržiūra. Filmo 
trukmė - 90 min. Vaidina: Andrius 
Bialobžeskis, Jurga Jutaitė, Mykolas 
Vildžiūnas, Renata Vėberytė-Loman, 
Daiva Jovaišienė, Silvia Ferreiri. 

•JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba ir vyresniųjų lietuvių centras Či
kagoje kviečia visus į kasmetinį lab
daros vakarą š. m. gruodžio 9 d., 5 
vai. p.p., kuris vyks „Seklyčioje" (va
karienė — 6 vai. v). Jūsų lauks šauni 
vakarienė bei tradicinė prel. Pruns-
kio premijos įteikimo ceremonija. 
Meninėje programoje — nuotaikin
gos dainos, muzika bei pasilinksmini
mas. Bilietus galite įsigyti SRT būs
tinėje, 2711 W. 71st St., Chicago, IL. 
Tel. pasiteiravimui: 773-476-2655 
(darbo laikas — nuo 9 vai. r. iki 4 vai. 
p. p., nuo pirmadienio iki ketvirtadie
nio). Auka: 35 dol. Visi maloniai kvie
čiami. 

•Gruodžio 9 d., šeštadienį, Svč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapija švęs parapijos Svč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki
nimo su Sv. Kazimiero kongregacijos 
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84 
metus, pietūs. Šiais metais seselės 
kazimierietės švenčia kongregacijos 
įsteigimo 100-ąsias metines. Visi 
parapijiečiai ir lankiusieji seselių 
vadovaujamą parapijos mokyklą kvie
čiami dalyvauti seselių pagerbime. 
Šventė prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai. 
p.p. Po mišių parapijos didžiojoje sa
lėje vyks susipažinimas (įėjimas iš 44-
os gatvės prie S. Fairfield Ave.) 6:30 
vai. v. vakarienė ir sveikinimai. 8 vai. 
v. programa, kurią atliks kolektyvo 

Miesto panorama 

„Suktinis" šokėjai. Apie dalyvavimą 
prašome pranešti Salomėjai Daulie-
nei (tel. 773-847-4855) arba Evelinai 
Oželienei (tel. 773-254-7553). Vietas 
užsisakyti taip pat galima klebonijo
je, tel. 773-523-1402. Auka 20 dol. 

• Č i k a g o s Mokslo ir pramonės 
muziejus (Museum of Science and In-
dustry), 57-os ir Lake Shore Drive 
gatvių sankryžoje, kviečia į tradicinę 
programą „Kalėdos pasaulyje ir švie
sų šventė", kuri tęsis iki 2007 m. 
sausio 10 d. Gruodžio 10 d., sekma
dienį, 2:45 vai. p.p. programą atliks 
tautinių šokių grupės „Suktinis" (va
dovai Salomėja ir Vidmantas Stri-
žigauskai) ir „Lietuvos Vyčiai" (vado
vė Lidija Ringienė). Čikagos lietuviai 
šioje parodoje dalyvauja beveik nuo 
pat šventės pradžios 1941 metais. 
Kviečiame atvykti! 

• S o l i s t ė Liana Kopūstaitė-Pau-
letti giedos Pal. J. Matulaičio misijos 
choro koncerte gruodžio 10 d., 1:30 
vai. p.p., misijos bažnyčioje, 14911 
127th St., Lemont. Giesmėms pritars 
Sv. Kryžiaus vargonininkas Joseph 
Gonzales, smuikininkė Dainora Pet
kevičiūtė, fleitininke Rima Polikaity-
tė-Birutienė ir trimitininkas Vytau
tas. 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius gruodžio 12 d. 
ruošia prieškalėdinį susitikimą, kuris 
įvyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Či
kagoje. Nariai ir svečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Auka 10 dol. No
rintys pasiteirauti prašome skambin
ti tel. 708-499-2172. 

•Indianapol io lietuvių bendruo
menė kviečia į Kalėdinę šventę gruo
džio 17d., sekmadienį, 2 vai. p. p. Pro
gramoje: vaikų Kalėdinis vaidinimas, 
vaišės ir Kalėdų senelis. Daugiau in
formacijos galite rasti tinklalapyje: 
www.indylt.org arba skambindami 
tel. 317-730-3933 ir 317-769-3806. 

• B e v e r l y Shores Lietuvių klubo 
" nariai ir visi šiaurės Indianos, Michi-

gano ir Illinois lietuviai iškilmingai 
švenčia kiekvieno mėnesio trečiąjį 
sekmadienį, nes iš Čikagos atvykęs 
žymus teologas, pamokslininkas, 
kun. Antanas Gražulis S. J. Šv. Onos 
bažnyčioje aukoja šv. Mišias. Vargo
nais groja ir chorui vadovauja muzikė 
Revita Radzevičienė, kuri Vilniuje 
yra baigusi Lietuvos muzikos ir tea
tro akademiją. Šio mėnesio trečiąjį 
sekmadienį, gruodžio 17 d., šv. Mišios 
bus aukojamos 1 vai. p.p., o po jų Lie
tuvių klubas rengia tradicinę Kalėdų 
švenčių popietę ir kviečia visus daly
vauti, pabendrauti, susipažinti, pasi
vaišinti. Choras rengia specialią pro
gramą. Parapijos nariai amerikiečiai 
šį chorą vadina „Katedros choru" ir 
nori, kad jis surengtų bažnytinį kon
certą. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

jmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 
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vienintelis lietuviškas dienraštis 
už Lietuvos ribų. 

Vienintelis lietuviškas laikraštis, 
kuris kasdien pasiekia 

JAV lietuvių visuomenę. 

www. draugas, org 
Tel. 773-585-9500 

Čikaga — trečiasis pagal populiarumą keliautojų iš Londono tikslas. 

Fox Valley regionui prireiks 
naujų telefonų kodų 

Fox Valley regionas baigia išnau
doti visas įmanomas telefono nume
rių kombinacijas. Netolimoje ateityje 
tose vietovėse, kuriose šiuo metu yra 
tik du telefono kodai — 630 ir 815, 
bus įvestas dar vienas. Tai reikš, kad 
tuomet visiems Vox Valley apylinkių 
gyventojams reikės prieš telefono 
numerį bei kodą visuomet rinkti ben
drąjį JAV kodą "1" . 

Elektros tiekimas 
atnaujinamas lėtai 

Decatur miesto apylinkėse, po 
neseniai praūžusios sniego audros, 
daugiau kaip 151,000 gyventojų liko 
be elektros. Nors atitinkamos įstai
gos teigia darančios viską, kas įma
noma, iki šiol elektros neturi apie 
135,000 Ilinojaus gyventojų. Guber
natorius Rod Blagojevich paprašė 
karių bei savanorių aplankyti ato
kiau esančius namus ir įsitikinti, kad 
juose gyvenantiems žmonėms nerei
kia pagalbos. 

Nekaltai nuteistas Į laisvę 
išėjo po 10 metų 

Cook apygardos teisėjas pirma
dienį paskelbė, jog 52 metų Robert 
Wilson, 1997 m. nuteistas 30-ies me
tų kalėjimo bausme, paleidžiamas į 
laisvę. Viskas prasidėjo tuomet, kai 
pietinėje Čikagos dalyje 1997 m. au
tobuse buvo užpulta ir dėžėms pjaus
tyti skirtu peiliu sužalota jauna mo
teris. Jai pavyko išsilaisvinti iš už
puoliko gniaužtų. Netrukus po už
puolimo, policija sulaikė R. Wilson. 
Po to, kai policininkai aukai parodė 

keletą įtariamųjų nuotraukų, moteris 
teigė atpažinusi R. Wilson kaip už
puoliką. Tačiau po 10-ies metų suži
nojusi, kad policija vėliau sulaikė ne 
tik R. Wilson, bet ir kitą žmogų, 
apkaltintą keliais panašiais užpuoli
mais, moteris dar kartą pažiūrėjo į R. 
Wilson nuotraukas ir nutarė, kad 
identifikuojant užpuoliką įvyko klai
da. 

Profesorius teisybę 
įrodinėjo lazda 

„Northern Illinois University" 
profesorius Radha Balamuralikrish-
na su savo kolega kalbėjosi kol kas 
nepaviešinta tema. Diskusijai įkaitus, 
R. Balamuralikrishna griebė po ko
jomis pasipainiojusią aliuminio lazdą 
ir vožė ja kolegai per galvą. Į įvykio 
vietą iškviesta policija įsismarkavusį 
profesorių areštavo. Jam pereikšti 
kaltinimai užpuolimu sunkinančio
mis aplinkybėmis. Sumuštasis profe
soriaus kolega buvo nuvežtas į ligoni
nę. Galvoje padarytą gilią žaizdą me
dikams teko susiūti. Pavojus moksli
ninko gyvybei negresia. 

Pradėjo tiesioginius 
v 

skrydžius Čikaga - Londonas 
Populiarios britų avialinijos 

„Virgin Atlantic Airways" pradėjo 
kasdieninius tiesioginius skrydžius 
tarp Londono „Heathrow" ir Čikagos 
„O'Hare" oro uostų. Čikaga tapo 28-
uoju „Virgin" maršrutu. Pernai tarp 
Londono ir Čikagos visomis oro lini
jomis skrido 1.86 milijono keleivių. 
Tokiu būdu Čikaga yra trečiasis 
pagal populiarumą keliautojų iš Lon
dono tikslas, atitinkamai po New 
York ir Dubai. 

Išėjo naujas 
„ Lithuanian Heritage" 

numeris 

„Draugo" knygynėlyje jau 
galite užsisakyti gruodžio mėne
sio „Lithuanian Heritage" žurnalo 
numeri. Kaina 4.95 dol., persiunti
mo išlaidos - 3 dol. 

Žurnale rasite tokius straips
nius kaip Vai Ramonio apie baž
nyčių išsaugojimą Vilniuje, Liber-
to Klimkos apie Naujų metų šven
timo tradicijas lietuvių kultūro
je, Artūro Račo apie Anglijos ka
ralienės Elizabeth II lietuviška k i l 
me, lietuvių karvedės Emilijos 
Platerytės paminėjimą ir kitus. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585 9500 

http://www.indylt.org

