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Lietuvos moterys dažnai kenčia nuo 
smurto namuose. 

Smurtas prieš 
moteris 
Lietuvoje nėra 
nusikaltimas? 

Giedrė Maksimaitytė. 
Įūratė Skėrytė 

Alfa.lt 

„Smurtas prieš moteris Lietu
voje nėra nusikaltimas", - taip ko
mentavo ketvirtadienį internete pa
sirodžiusį vaizdo klipą „Lietuvos kai
mo erelis" smurtą patyrusioms mo
terims pagalbą teikiančio „Moters ir 
vaiko pensiono" direktorė Nijolė Dir-
sienė. 

Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba (LGKT) gavo informaciją 
apie tai, kad populiariame interneto 
tinklalapyje „Youtube" yra platina
ma filmuota medžiaga, kurioje Lietu
vos kaime vyras žiauriai muša mo
terį, ją tampo, spardo, kumščiais 
daužo per veidą, aiškina, kad galės 
turėti mėlynių. Moteris iš pradžių gi
nasi, vėliau tiesiog šaukia vyrą var
du. 

Įžvelgus nusikalstamos veikos 
požymius, ši informacija perduota 
teisėsaugos institucijoms, tačiau Ge
neralinė Nukelta į 6 psl. 

5 
nui n< • 

•Iš ateitininkų gyveninio. 
•Nuomonė. Ar tikrai 
žmonių nagai lenkti i 
save? 
•Viskas prasidėjo nuo 
smalsumo. 
•Eurazijos monstras 
šiepia dantis. 
•Automobiliai 
išsimokėtinai. 
•Palanga, 1940 m. — 
Dresden, 1945 m. (4) 
•V Mikūną išlydint. 
•Kino juostoje — lietu
viai iš viso pasaulio. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Rusiją valdys „misteris Nuožmusis / / 

Bet koks su jo vardu siejamas 
kasdienis įvykis - apsilankymas kon
certe, sporto salės atidarymas ar iš
vyka į gamyklą - plačiai nušviečia
mas per valstybinius TV kanalus. 
Rusijos sąlygomis tai reiškia tik vie
na: Putin įpėdiniu ruošiamas „miste
ris Nuožmusis", tvirtina britų dien
raštis „The Telegraph". 

Ivanov mašinų gamykla - suny
kęs sovietinių laikų gigantas -
anuomet buvo laikomas socializmo 
efektyvumo pavyzdžiu, pasakoja 
dienraštis. Iki šiol ant purvinos jo 
sienos kabo darbų saugos plakatas. 
Visa eilė išblukusių paveikslėlių aiš
kina darbininkams, kaip elgtis NA
TO branduolinės atakos atveju: užsi
dėti dujokaukes, skubėti link arti
miausios Nukelta į 6 psl. Kiekvieną Sergej Ivanov žingsnį paslaugiai fiksuoja valstybinė žiniasklaida. 

Avarijos kaltininkas atgabentas į Lietuvą 
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) — 

Vilniaus oro uoste penktadienį po 
pietų nusileido lėktuvas, kuriuo iš 
Airijos buvo parskraidintas 19-metis 
Raseinių gyventojas Darius Vaiče
kauskas. 

Jaunuolis įtariamas prieš porą 
savaičių Raseinių rajone mirtinai su
važinėjęs dvi moteris ir sužalojęs dar 
tris žmones. Po avarijos vaikinas pa
bėgo į Airiją, tačiau netrukus nus
prendė pasiduoti pareigūnams. 

Įtariamojo pargabenimą organi
zavo Lietuvos policijos departamen
tas. Policijos įstaiga po kurio laiko 
kreipsis į teismą, kad iš D. Vaiče
kausko būtų išieškotos lėšos, sunau

dotos jo pargabenimui — pinigai už 
lėktuvo bilietus, užmokestis pareigū
nams už komandiruotę ir kt. — maž
daug 3,000-4,000 litų. 

Prieš paskelbiant įtariamojo pa
iešką, Raseinių teismas buvo paskel
bęs nutartis dėl įtariamojo suėmimo. 

Raseinių rajono policijos komi
sariato viršininkas Dainius Dobilas 
sakė, kad į Raseinius pargabentas D. 
Vaičekauskas bus pristatytas į teis
mą, kur budintis teisėjas nustatys su
ėmimo terminą. Pagal įstatymą, iš 
užsienio pargabentas įtariamasis pas 
teisėją turi būti pristatytas per 48 va
landas. 

Į Airiją pabėgęs D. Vaičekauskas 

vietos pareigūnų buvo sulaikytas pra
ėjusio ketvirtadienio vakarą. 

Įtariamasis sutiko, kad artimiau
siu metu būtų perduotas Lietuvai. 

19-metis D. Vaičekauskas tragiš
ką avariją sukėlė liepos 22-osios naktį 
Raseinių rajone, kai jo vairuojamas 
automobilis ,,Opel Vectra" išvažiavo į 
priešpriešinę eismo juostą ir rėžėsi į 
pėsčiųjų būrį. 

Nuo traumų vietoje žuvo dvi mo
terys. Dar trys asmenys buvo sužeis
ti, tarp jų — dvejų metų vaikas. Auto
mobilis nuvažiavo nesustojęs. 

To pat sekmadienio vakarą D. 
Vaičekauskas nusipirkęs lėktuvo bi
lietą pabėgo į Airiją. 

Grėsmė nugrimzti po vandeniu 
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) — 

Aplink Danės vagą išsidėstęs Klai
pėdos senamiestis kasmet nugrimzta 
žemyn po 1—2 milimetrus. Be to, 
nuolat kyla Baltijos jūros vandens ly
gis grasina miestą užlieti vandeniu. 

Specialistai tokią situaciją verti
na nevienareikšmiškai. Vieni teigia, 
kad kada nors dalis Klaipėdos gali 
virsti Venecija, kiti pataria nesibai
minti. Esą miestas palyginti saugus 
ir atsidurti po vandeniu jam negre
sia, rašo dienraštis ,,Klaipėda". 

Kad Klaipėda grimzta pastebėjo 
Danės krantinėje, buvusio Saldainių 
fabriko vietoje kasinėjimus atlikę ar
cheologai. 

Toje vietoje, kur stūkso Saldai
nių fabriko liekanos, atkasti Klaipė
dos seniausios Šventų Jonų bažny
čios pamatai. Kadaise šios 16 amžiu
je statytos bažnyčios grindys nebuvo 
vandenyje, tačiau dabar jos atsidūrė 
po vandeniu. 

Bendrovės „Geotechnikos gru
pė" direktorius Liudas Furmonavi-
čius aiškino, kad taip yra todėl, kad 
prie Danės slėnio susiformavę grun
tai yra silpni ir jie konsoliduojasi — 
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Jūra nori „atsiimti" Klaipėdą. 

vis nusenka žemyn. Todėl toje dalyje, 
kur gruntas kasmet po 1 arba 2 mi
limetrus nusėda, dabar statomi na
mai ant polių. Pasidomėjus, ar dėl sė
dančio grunto Klaipėda kada nors at
sidurs po vandeniu, L. Furmonavi-
čius neneigė, jog galimybė yra, bet 
nuramino, kad mes to nesulauksime. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Z m 

•v 
> 
•o 
m 
30 
a o 
z 
o 
H 
O m r 
> 
< 
i 

O 
— n 
2 
SL 
!T 
o. 
o oo 
i 

o 
W 
I O 
M 

ZCĄ 

o 
o 

N) 

o 
o I 
00 

o 

"0 n 
> 
73 n 
> 
O 

a 
73 
O 
O 

7) 
73 
> 
< 
O 

o o z 
7> 
73 
Tl 
y> 
'Ji 

Oi 

o 
OI 
Oi 
o 00 o 
©1 
73 C> 
55 SI: 

ni c 

I 

http://Alfa.lt
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. rugpjūčio 4 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

„Atgimimo" kuopos jubiliejinė šeimos šventė 
Įžodį duoda 

šeši moksleiviai 

Baltimore, Philądelphia ir Wa-
shington moksleivių ateitinin
kų „Atgimimo" kuopa savo 

šeimos šventę tradiciškai rengia kovo 
mėnesio pradžioje. Šiemet ji tiksliai 
sutapo su Lietuvos globėjo švento 
Kazimiero diena. 

Mišias Philądelphia Švento An
driejaus parapijoje, kuriose moks
leiviai ir jaunučiai dalyvavo su kuo
pos vėliava, aukojo svečias kunigas iš 
Lietuvos Kęstutis Kevalas, talkinant 
paparijos klebonui kunigui Petrui 
Burkauskui. Kuopos nariai pasida
lindami skaitė skaitinius iš Šventojo 
Rašto bei tikinčiųjų maldas, o pa
rapijos choras puikiai giedojo gies
mes. Per savo pamokslą kunigas Ke
valas perdavė net dešimt patarimų 
geresniam ir laimingesniam gyveni
mui. Po pamokslo moksleivio įžodį 
davė šeši kuopos nariai: Aleksas 
Kučas,. Viltis Palubinskaitė, Paulius 
Razgaitis, Tadas Rimkus, Nida Vi-
dutytė ir Virgus Volertas. 

Po vaišių parapijos salėje kunigas 
Kevalas kalbėjo apie tai, kaip besikei
čiančios ekonominės sąlygos Lietuvo
je paveikia gyventojų moralinius 
sprendimus. Jis dabartiniu metu šiuo 

Jaunieji ,,Atgimimo' 
„Oželį kvaišelį". 

kuopos teatraia Šeimos šventės metu suvaidino vaidinimėlį 
Nuotr. Kazio Razgaičio 

klausimu ruošia daktaro disertaciją. 
Kun. Kevalo mintys sukėlė didelį 
klausytojų susidomėjimą ir gyvas 
diskusijas. 

„Atgimimo" kuopos tradicija taip 
pat tapęs specialiai šeimos šventei 
rengiamas vaidinimėlis. Po kunigo 
paskaitos „Atgimimo" kuopos moks
leiviai ir jaunučiai pasirodė su vai
dinimėliu pagal eilėraštį „Oželis kvai
šelis" apie neklaužadą ožiuką: išrau

sęs daržą ožiukas neklauso senelių, 
pabėga į mišką, kur gyvena vilkai, ir 
iš jo lieka „tik nagai ir ragai". 
Vaidinimas, susilaukęs didelio pa
sisekimo ir aplodismentų, užbaigė 
„Atgimimo" kuopos metinę šventę. 

Si šventė buvo ypatinga dar ir 
tuo, kad ji buvo jubiliejinė: „Atgimi
mo" kuopa savo veiklą pradėjo 1996-
1997-taisiais mokslo metais, t. y , 
prieš dešimtį metų. 

Skyrius iš „Iš Ateitininkų 

gyvenimo" tęsiasi 10 psl. 

„Atgimimo" kuopos nariai. Pirmoje eilėje sėdi: Audra Nakaite. Urte Macikėnaitė. Viltis Palubinskaitė, Nida Vidutytė, Austė Rim
kutė, Liepa Macikėnaitė. Stovi: Almantas Palubinskas, Paulius Razgaitis. Aleksas Kučas, Sigitas Rimkus, Gintas Bradūnas, Virgus 
Volertas, Tadas Rimkus, Vaidas Razgaitis. Nuotr. Kazio Razgaičio 

Ateitininkų Studijų savaitgalis 
rugpjūčio 31 d. — rugsėjo 3 d. Dainavoje 

Programoje: Tautiškumo ryšys su pilietybe • Pasauliečių vaid
muo bažnyčios gyvenime • Tarp paskaitininkų: Ateitininkų fe
deracijos pirm. Vygantas Malinauskas, dr. Aldona Lingertaitienė, 
Bronius Nainys • Poeto Bernardo Brazdžionio paminėjimas — 
eilių ir muzikos pynę atliks akt. Virginija Kochanskytė ir muz. 
Darius Polikaitis. 

Skubėkite registruotis! 
Registracijos anketas rasite www.ateitis.org 
Studijų savaitgalio registratorė Birutė Bublienė 
4415 Oak Grove, Bloomfield Heights, Ml 48302 

Su klausimais rašykite Kaziui Razgaičiui: kazys@op.net 

Savaitgalį rengia Š. Amerikos ateitininkų taryba 

H^r^B 
Htor , ' ~1M 

t ^ C 
l >3j 

v^A^'-HĘB 

^L^B 

^ 

. •™ 

Sekmadienj, vakaro 
meninę programg „ Iš 
tavo j mano širdį" atliks 
muzikė/žurnalistė 
Audronė Simanonytė, 
dainuodama savo su
kurtas dainas, pritarda
ma gitara. 

Audronė su pasisekimu 
yra koncertavusi Chica
go, New York, Detroit 

ir Lietuvoje. 
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POPIEŽIAUS BENDROJI AUDIENCIJA 
Trečiadienio rytą įvyko pirmoji po atostogų pertraukos 

Popiežiaus bendroji audiencija 
Šio trečiadienio bendrosios audi

encijos katechezėje, skirtoje pirmųjų 
Bažnyčios amžių iškilioms figūroms, 
Bažnyčios Tėvams ir Mokytojams, 
Benediktas XVI tęsė prieš keturias 
savaites pradėtą pasakojimą apie šv. 
Bazilijų. 

v 

Sio didžiojo šventojo gyvenimas 
ir raštai svarbūs ir mums, gyve
nantiems dabartiniais laikais, — sakė 
Popiežius. Visų pirma reikšmingas jo 
mokymas apie Dievo slėpinio svarbą 
žmogaus gyvenime. Dievas Tėvas yra 
visko kas gyva pradžia ir priežastis, 
jis yra visų „gyvųjų šaknis", bet visų 
pirma jis yra mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Tėvas, — rašė Bazilijus. 
Pirmiausia mes stengiamės pažinti 
Kūrėją tyrinėdami jo sukurtą pasaulį. 
Kūrinija mums byloja apie Kūrėjo 

, išmintj ir gerumą. Tačiau dar geriau 
jį pažįstame Sūnaus dėka, nes Sūnus 
yra Tėvo atspindys. Daug dėmesio 
Bazilijaus mokyme skirta ir Šventajai 
Dvasiai. Dvasia gaivina Bažnyčią, 
apdovanoja ją savo malonėmis, pa
laiko neblėstantį jos šventumą. Tre
jybėje vieno Dievo spindėjimas ap
šviečia žmogų, sukurtą pagal Dievo 
paveikslą, išaukština žmogaus oru-
mą. Žmogau, — sako šv. Bazilijus, — 
suprask savo vertę! Pakelk akis į 
Kristų ir pamatysi, kokia didelė išpir
ka už tave sumokėta. 

Pasak šv. Bazilijaus, pagal Evan
geliją gyvenantis krikščionis supran
ta, jog visi žmonės yra jo broliai ir 
kad žmogaus gyvenimas - tai iš Dievo 
gautų dovanų „administravimas". 
Kiekvienas žmogus turi būti atsa
kingas už kitus žmones. Visi turime 
gyventi kaip vieno kūno nariai. Ar
timo meilės darbai turi būti mūsų 
tikėjimo įrodymas. Vargšai žiūri į 
mūsų rankas taip, kaip mes žiūrime į 
gerojo Dievo rankas, — rašo Bazi
lijus. Jis taip pat primena, kad jei 
norime būti kupini meilės Dievui ir 
žmonėms, mums būtina Eucharistija. 
Ji yra pakrikštytųjų maistas, palai
kantis mumyse gyvą tą energiją, 
kurią mums suteikė Krikštas. 

Daug dėmesio Bazilijaus moky
me skirta jaunosios krikščionių kar
tos ugdymui. Jiems skirtoje kalboje 
(Ad Adole&centes — Paaugliams), 
Bazilijus vaizdžiai aiškina, kaip nau
dotis klasikinės kultūros paveldu. 
„Kaip bitės, kurios sugeba paimti 

medų iš žiedų, skirtingai negu kiti 
gyviai, kurie tik gėrisi žiedų spalva 
arba kvapu, taip pat ir iš tų (kla
sikinių autorių) raštų galima gauti 
sielai naudingo peno. Turime naudo
tis tais raštais sekdami bičių pavyz
džiu. Jos netūpia ant kiekvieno žiedo, 
jos taip pat neima visko, o tik tai, kas 
tinka medui, o kita palieka. Mes irgi, 
jei esame išmintingi, iš tų raštų 
imsime tik tai, kas mums tinka, kas 
yra tiesa, o kita paliksime." 

Visas šv. Bazilijaus gyvenimas ir 
mokymas, — sakė Popiežius šio tre
čiadienio katechezės pabaigoje, — 
buvo tarsi nuolatinis raginimas va
dovautis išganymą ir džiaugsmą skel
biančia Evangelijos žinia. Ir šiandien 
šis šventasis mokytojas ragina krikš
čionis besąlygiškai ir konkrečiai 
mylėti Dievą ir žmogų, visuomet 
sekti Viešpatį, gyventi pagal Evan
geliją-

* * * 
Baigęs katechezę, popiežius Be

nediktas XVI pasveikino skautus, 
švenčiančius savo organizacijos šim
tąsias metines. Kreipdamasis į audi
encijoje dalyvavusią grupę — du šim
tus skautų iš Italijos ir kitų Europos 
šalių, Popiežius sakė: mintimis esu su 
viso pasaulio skautais, kurie šian
dien, minėdami skautybės šimtąsias 
metines, atnaujina skauto įžodį. 
Prieš šimtą metų, 1907-ųjų rugpjūčio 
1-ąją, Brownsea saloje prasidėjo pir
moji istorijoje skautų stovykla. Iš 
širdies linkiu, kad skautų judėjimas, 
gimęs lordo Robert Baden Powell 
pranašiškos idėjos dėka, ir ateity 
duotų gausius humaniško, dvasinio ir 
pilietinio ugdymo vaisius visame 
pasaulyje. 

* * * 
Susitikimo su šio trečiadienio 

bendrosios audiencijos dalyviais 
pabaigoje Popiežius taip pat pasveiki
no irakiečius, kurių futbolo rinktinė 
laimėjo Azijos taurę. „Daug kartų lie
jau skausmo ašaras drauge su Irako 
gyventojais, o šią akimirką kartu su 
jais džiaugiuosi", — sakė Benediktas 
XVI ir palinkėjo, kad šis įvykis ir dėl 
futbolininkų laimėjimo per visą šalį 
nuvilnijusi džiaugsmo banga padėtų 
Irake kurti teisingą ir taikią ateitį. 

Pagal „Vatikano radijq" 

Lietuvos archyvu departamento svetameie www.archyva i . l t vra paskelbta virtual' 
paroda, skirta Pasaulio skautu ludeiimo šimtmečiui Le+uvos centrinio vaistvbes 
archyvo oarengtoie parodoie gaiima susipažinti su s /a rbausa 'S Le'uvos skautu 
saiungos dokumentais p o ^ o ' / ' rv^o^aukas atsD^ndmr CS ccmesn 'us SKau*u 
gyvenimo momentus M. Smečechausko -~uo , roukO!e Lietuvos skautu sqjungos 
tapyba ' ^ 3 5 - ^ Kaunas 

Ar gali klysti ir 
XXI amžiaus 

popiežiai? 
ALEKSAS VITKUS 

Kai popiežius Benediktas XVI liepos 7 d. paskelbė savo apašta
liškąjį laišką „Summorum Pontificum", pagal kurį jis vyskupams 
suteikė daugiau teisių vėl sugrįžti prie senųjų, beveik prieš 500 

metų Tridento suvažiavime nustatytų lotyniškų apeigų, milijonai vy
resnio amžiaus katalikų, prisiminę Antrojo Vatikano suvažiavimo 
(1962-1965) nutarimą atsisakyti lotyniškos liturgijos, laišką sutiko su 
atlaidžia šypsena. 

XV ir XVI amžių sandūroje tarp krikščionių teologų įsiliepsnojo vis 
kaitresnis ginčas, greitai pavirtęs į didelio masto nesutarimus, atvedusiu-
sius prie katalikų Bažnyčios skilimo. Reikėjo ką nors daryti ir popiežius 
Paulius III (1534—1549), nors ir nenoromis, sušaukė Tridento (ital. 
Trento) susirinkimą. 

Šiame nedideliame Italijos Alpių papėdės miestelyje, kuris ilgą laiką 
priklausė Austrijai ir tik nuo 1919 m. buvo atiduotas italams, 1545 m. 
gruodį Santa Maria Maggiore bažnyčioje pagaliau susirinko apie 30 vys
kupų aptarti Bažnyčios reikalus. Posėdžiai buvo dažnai nutraukiami dėl 
karų, intrigų, ligų ir mirčių, todėl jie tęsėsi net 18 metų. Suvažiavimui 
baigiantis 1563 m., jo sprendimus pasirašė jau 199 vyskupai, o juos pa
tvirtino naujas popiežius Pijus IV (1559-1565). 

Tai buvo didelės reikšmės turėjęs katalikų gyvenimo atnaujinimas, 
aiškiai pasisakęs prieš protestantų reformas. Suvažiavimas naujai ir aiš
kiai suformulavo dogmatines tiesas, tokias kaip šv. Raštą, Eucharistiją, 
Komuniją, kunigystę, moterystę, atlaidus, atgailą ir t.t. Pagaliau buvo su
drausminta ir dvasininkija, ypač iki tol dažnai nuodėmingas ir gana pa
laidas kunigų gyvenimas. Ką tikintieji pastebėjo, buvo tai, kad šv. Mišių 
auka turėjo būti atliekama daug kam jau nesuprantama lotynų kalba. 

Tridento susirinkimas atstatė Katalikų Bažnyčios autoritetą, bet 
popiežiai ir toliau stengėsi Bažnyčią t ik patys valdyti. Sikstas V 
(1585-1590), kaip buvęs inkvizitorius, noriai baudė mirties bausme bet 
kokį dvasiškį, nusidėjusį skaistybei, tu rbū t patogiai užmiršdamas savo 
pirmtakų nuodėmes. Tuo metu visa Europa buvo pripratusi matyti galvas 
riedant nuo pečių, žmones deginamus ant laužo ar kariamus kartuvėse. 
Taip darė pasauliečiai valdovai, nelabai nuo jų atsiliko ir Bažnyčios va
dovai. 

Praėjo keli šimtai metų ir tik XX a. Bažnyčios vadovai pajuto reikalą 
„atnaujinti", jei ne pagrindines Bažnyčios dogmas, tai bent liturgiją ir 
apeigas. Kai popiežiumi tapo Jonas XXIII (1958-1963), jam pavyko su
kviesti Antrąjį Vatikano suvažiavimą, per kurį jis tikėjosi atrasti naujus 
kelius į žmonių ir Bažnyčios santykius. Deja, jau atidarant suvažiavimą 
Jonas XXIII žinojo sergąs nepagydoma vėžio liga. Jam mirus, popiežiumi 
tapo kardinolas Montini, pasivadinęs Pauliumi VI (1963-1978). 

Suvažiavimas baigėsi 1965 m. Nors buvo nemažai pakeitimų, tikin
tieji labiausiai pastebėjo tik lotynų kalbos, kurios žmonės jau seniai ne
suprato, pašalinimą, skaitinių iš Senojo Testamento įvedimą, Komunijos 
priėmimą duonos ir vyno forma bei Mišias atnašaujančio kunigo atsisu-
kimą į žmones. Vienas iš pagrindinių dekretų buvo ir tam tikras suartėji
mas su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis ir prisipažinimas, kad 
Bažnyčia per savo gyvavimo istoriją buvo padariusi klaidų. 

Paulius VI įvedė vietos žmonių kalbą bažnyčioje. Jis taip pat paskel
bė, jog vyskupai yra popiežiaus „kolegos", o ne žemesnieji dvasiškiai. Baž
nyčia pagaliau prisipažino nesanti viena ir vienintelė Kristaus bažnyčia. 
Todėl gal ne vienas ne tik katalikiškame, bet ir visame krikščioniškame 
pasaulyje nustebo išgirdęs apie liepos 10 d. Vatikano paskelbtą dokumen
tą, pavadintą „Atsakymai į kai kuriuos klausimus dėl kai kurių požiūrių į 
Bažnyčios doktrinas". Jame gana aiškiai pasakyta, kad nors ortodoksų 
bažnyčios gali būti vadinamos „seserinėmis" religijomis, krikščioniškos 
bendruomenės, atsiradusios per protestantų reformaciją, negali būti va
dinamos „bažnyčiomis" taip, kaip tai supran ta katalikų teologija. Tai 
labai suerzino protestantus, kurie prisiminė, jog daugiau kaip prieš 100 
metų Leonas XIII buvo pirmasis popiežius, kuris apie protestantus ir 
ortodoksus kalbėjo kaip apie „atskilusius brolius", o ne kaip apie eretikus 
ar schizmatikus. 

Patenkintos buvo tik žydų, nors ir ne visos, bendruomenės, paste
bėjusios, jog popiežius įsakmiai pažymėjo, kad ir toliau bus laikomasi Jono 
XXIII įvestos netradicinės Didžiojo penktadienio maldos. Užuot tarus iki 
tol įprastą „Melskimės ir už klastingus žydus", Jonas XXIII pasiūlė: 
„Melskimės ir už žydus, į kuriuos pirmiausiai kreipėsi mūsų Viešpats." 

Tarp pačių katalikų dėl šių Benedikto XVI dviejų liepos mėnesį pa
skelbtų dokumentų didelio subruzdimo nesimato. Vieni neįžvelgia jokių 
didelių pokyčių, o kiti džiaugiasi, kad dabar jie galės lengviau prieiti prie 
jiems artimesnės tradicinės lotyniškos liturgijos. Gal tik stipriau i ekume
nizmą linkę katalikai yra nusivylę, jų nuomone, per griežtu popiežiaus 
pasisakymu, kad jų brolių protestantų „bažnyčios" negali būti laikomos 
tikromis bažnyčiomis. 

http://www.archyvai.lt
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LENKTI I SAVE? 
VITALIIA DUNCIENE 

Vasario mėn. išleistame „Pasau
lio lietuvis" žurnale skaičiau Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamen
to generalinio direktoriaus Antano 
Petrausko pateiktą informaciją: 
„Pagal 2006 m. finansavimą daugiau
sia buvo JAV lietuvių prašymų. 
Skyrėme 100 tūkstančių Dainų šven
tei, remiame „Draugo" dienraštį, 
„Margučio II" radiją Čikagoje, siun
čiame dėstytojus į Dainavos ir Ne
ringos stovyklas ir 1.1. Taip pat buvo 
skirta 200 tūkstančių litų XII Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresui, 
kuris vyko Kanadoje ir JAV" Skaitau 
vėlesnes naujienas apie lietuviškos 
televizijos perspektyvas užsienyje: 
„Numatoma, jog transliacijos pir
miausiai bus pradėtos Amerikoje, 
vėliau lietuviškas laidas turėtų ma
tyti ir Europos šalyse gyvenantys 
išeiviai. Šio projekto įgyvendinimui 
Vyriausybė planuoja skirti 1 mln. 
litų." 

Lietuviškoje spaudoje skaičiau 
apie Lietuvos mokesčių mokėtojų 
pinigais remiamas sporto salių staty
bas Čikagoje, apie knygų parūpinimą 
išeivių vaikams, apie paskaitininkų 
apmokamas keliones į Ameriką. Kal
bama net apie projektus, pagal ku
riuos užsienyje gyvenantys lietuviai-
mokinukai gautų „mokinio krepšelį" 
t. y. pinigų iš Lietuvos valdžios. Tas 
„gavimas veltui" skamba taip gerai, 
maloniai, gundančiai - aš pati norė
čiau gauti kuo daugiau ir tik veltui. 
Jau senokai įsitikinau, jog lietuvių 
liaudies pasakymas, kad „visų žmo
nių nagai yra lenkti į save", yra labai 
teisingas, nes jis apibūdina kiekvieno 
žmogaus įgimtą savybę - gauti veltui 
ir turėti kuo daugiau. Panašus noras 
yra būdingas bet kokios 
žmogui. Prieš porą dienų per televi
zorių girdėjau žinių pranešėją džiū
gaujant: „If it's free — it's me". Ta
čiau besidžiaugiant „gavimu veltui" 
prabyla sąžinė ir atplaukia vaikystėje 
išmoktos pamokos. 

* * * 

sesuo iki to laiko, kol mano jaun iau
sios sesers" titulą iš manęs atėmė dar 
jaunesnė sesuo. Ar mes turėjome lai
mingą vaikystę? Sakysiu - taip. Bu
vome sveiki, turėjome mus mylinčius 
tėvus, senelius, kaimynus, kitokio gy
venimo nežinojome. Džiaugėmės lau
kų žaluma, dangaus mėlyne, stebė
jome aplinkui šmirinėjančius gyvu
lėlius, didžiavomės namo palėpėje 
apsigyvenusiomis kregždėmis ir seno 
žilvičio viršūnėje ant tėtės padirbto 
lizdo įsikūrusiais gandrais. Ravėjom 
nesibaigiančias vagas kolūkio buro
kų, lakstėme po laukus, padėjom 
tėvams, ir nelabai mokėjome vertinti 
savo nerūpestingos vaikystės dienas. 
Tik iš tėvų pasakojimų žinojome, kad 
gyvenimas šiose apylinkėse su sovie
tų okupacija pasikeitė neatpažįsta
mai. Kaimo žmonės išsiskirstė: kas 
buvo išvežtas į Sibirą, kas žuvo, kas 
išvyko į tolimus kraštus ar miestus 
gyventi.... Kaimas buvo ištuštėjęs ir 
liūdnas. 

Pirmieji Nepriklausomos Lietuvos ūkininkai žemę dirbo su savo rankomis 
sukurta technika. 

dėjo kiaušinius. Už rublius tėvai Kodėl mes, gyvenantys turtingiausio-
galėjo nupirkti paprasčiausių drabu- je pasaulio šalyje (taip daug kas verti-
žių, kuriuos visi dalinomės iki tol, kol na JAV), negalime pasirūpinti savo 
jie netiko persiūti ir dar kartelį 
panaudoti. 

Vieną dieną kolūkio valdžia pra
nešė, kad tarybų valdžia labai rūpi
nasi daugiavaikėmis šeimomis. Taigi, 
mūsų šeima GAUS medžiagos VEL
TUI. Mane ta naujiena labai pra-

sporto salėmis, savo vaikų knygomis, 
savo vaikų mokslais, savo televizija? 
Kodėl Lietuvoje gyvenantys žmo
geliukai, kurie vos galą gali sudurt su 
galu, turi mums dar sumesti pinigų? 
Kodėl Lietuvos ūkininkas, net dešimt 
metų neturėjęs atostogų ar laisvos 

džiugino. Kas nors mums duos ką dienos ir nepajėgiantis nupirkti vai-
kams(-ui) batų ar pasiųsti mokytis 
savo vaiką į universitetą, turi mums 
parūpinti televizijos programas? Ar 

- ,. . . . . _ - . - . mes verti turėti TV programą, sporto 

Ar mes verti turėti TV programą, sporto salę, salę laikraštį ar r
p
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laikraštį ar radijo programą, jeigu už ją negalime (nepriklausomai nuo mūsų norų), 
• _*. A.S-% m A . • . . y . • • jeigu už ją negalime susimokėti? Ar 

susimokėti? Ar tokie pinigų prašymai ir gavimai tokie pini prašymai ir gavimai 
nepadaro mūsų šlykščiais savanaudiškais gobšuoliais: nepadaro mūsų šlykščiais savanau-

__ _ . z. , , diskais gobšuoliais: prašome, nes jau-
prašome, nes jaučiamės, kad Lietuva mums privalo čiamės kad Lietuva mums privalo 

duoti; prašome, nes kiti paprašė ir 
gavo; gauname, nes žinome priėjimus 
prie valdžios; duoda, nes tai ne jų 
(valdininkų) asmeniški pinigai; ima
me, nes duoda... 

Prisiminkime lietuvių liaudies 
patarlę: „Visų nagai yra lenkti į save" 

nors veltui! Mama man pasiūs nuos- ir pasipriešinkime savo prigimčiai, 
tabią suknelę! Deja, mano džiaugs- vis norinčiai ką nors gauti veltui. Juk 
mas greitai užsibaigė. Tėvai griežtai veltui negalime gauti nieko. Gavimas 

duoti; prašome, nes kiti paprašė ir gavo; gauname, nes 
žinome priėjimus prie valdžios; duoda, nes tai ne jų 
(valdininkų) asmeniški pinigai; imame, nes duoda... 

Mano tėvų žemė, gyvuliai, žemės 
ūkio technika, net klojimas buvo iš jų 

tautybės sovietų valdžios atimti. Tėvams buvo 
palikta tik viena karvutė, dvi kiaulės, 
kelios vištos. Tėvai buvo varomi kas
dien dirbti į vergiškus darbus kolūky
je už kelis rublius. Kasmet kolūkio 
valdžia ateidavo patikrinti, ar kolū
kietis neprisiaugino kitos karvutės ir 
iš kokių miško aikštelių neprisišiena
vo daugiau šieno. Ieškodavo, landžio-

Mano vaikystė prabėgo šiaurinės davo po tvartus, o suradę „per daug" 
Lietuvos kaime šeštajame dešimt- - išsiveždavo. Bet bado mes vaikai 
mėtyje. Buvau trijų brolių jauniausia nejutome - karvutė davė pieno, vištos 

atsisakė priimti tokias sovietų val
džios dovanas. Man buvo sunku su
prasti, kodėl nepaimti, jeigu duoda. 
Tada tėtė man bandė išaiškinti, kad 
čia nėra valdžios geros širdies paro
dymas. Juk jie be mažiausių skrupu
lų prieš keliolika metų viską iš jų atė
mė, o dabar tapo tokiais gerais, kad 
duos veltui skudurą. 

Toks davimas turėjo visai kitą 
tikslą: padaryti žmogų nusižeminu
siu prieš davusįjį, priversti jį jaustis 
visada skolingu davusiam, paversti 
žmogų nepilnaverčiu, besijaučiančiu, 
kad jis be tarybų valdžios pagalbos 
negali pasirūpinti savo šeima. Paė
mus tos medžiagos gabaliuką, sovietų 
valdžia būtų galėjusi panaudoti mus 
savo propagandai - žiūrėkit, kaip jie 
rūpinasi daugiavaikėmis Lietuvos 
kolūkiečių šeimomis. Žinoma, mano 
tėvai negalėjo nupirkti man gėlėtos 
suknelės (nebūdavo medžiagos), bet 
aš ir be jos kuo puikiausiai išaugau. 
Ir gyvenimo pamoką išmokau: Nieko 
gyvenime negali gauti veltui — visa
da vyksta mainai. O mainuose ne
būtinai viskas apskaičiuojama pini
gais. 

* * * 

Dar ir šiandien Lietuvos keliuose galima sutikti tokius šieno vežimus. 
Jono Duncios nuotraukos 

Taigi, mieli už Lietuvos ribų 
gyvenantys lietuviai, ką mes išmai
nome/parduodame/atiduodame už iš 
Lietuvos gautus/išprašytus pinigus? 

veltui yra tik apgaulinga iliuzija. Dėl 
kelių litų (gaunamų iš Lietuvos) pra
randame savigarbą, gerą vardą, 
nusižeminame, parsiduodame, uba
gaujame. Lietuvoje pasilikę lietuviai 
baisisi mūsų gobšumu ir norais vis 
gauti daugiau ir veltui! Jie mumis 
nepasitiki, įtarinėja, baisisi. 

* * * 

Iš internetinių straipsnių, pasi
sakymų matyti, kad jie mūsų pastan
gas gauti Lietuvos pilietybę sieja su 
mūsų noru dar daugiau pasipelnyti iš 
Lietuvos, dar daugiau pasilikusius 
nuskriausti. Apaštalas Lukas paliko 
mums Kristaus perspėjimą: „Žiūrė
kit, saugokitės bet kokio godumo, 
nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvy
bė nepriklauso nuo turto" (Lukas 
12:15). Jeigu mes nedarysime jokių 
išvadų, tai aš jau dabar žinau būsimo 
referendumo dėl pilietybės rezulta
tus. 

Saugokimės. Nedubkime pagrin
do, kad Lietuvos priešai panaudotų 
šiuos iš Lietuvos išprašytus pinigė
lius tarpusavio kiršinimui, skaldy
mui - tiesioginiam Lietuvos naikini
mui. Savo problemas spręskime 
patys! Jeigu mes nelinkę patys 
susimokėti už savo poreikius, vadi
nasi mums tie dalykai nėra svarbūs 
ar reikalingi. 
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VISKAS PRASIDĖJO NUO SMALSUMO 
DALIA C1DZIKAITE 

Lietuvių kilmės amerikie tė 
Jeannette Swist savo knygoje atgai
vina ne tik jai asmeniškai brangius, 
bet ir pirmajai lietuvių emigracijai 
svarbius prisiminimus apie vieną iš 
seniausių lietuvių apgyventų pra
moninių ir gyvenamųjų rajonų Či
kagoje — Back of the Yards. Apie j j 
dar 1906 metais rašė žurnal is tas 
Upton Sinclair romane „The Jung-
le", o 2006 metais išleistoje knygoje 
lietuviškų džiunglių tiek Sinclair 
romane, tiek Back of the Yards rajone 
ieškojo University of Illinois a t 
Chicago prof. Giedrius Subačius 
(„Upton Sinclair: The Li thuanian 
Jungle"). Sių metų birželio pradžioje 
leidykla „Arcadia Publishing" iš
spausdino dar vieną knygą — Jean
nette Swist knygą-nuotraukų albu
mą „Back of the Yards". Ta proga 
kalbiname knygos autorę. 

S u m a n y m o pradžia 

Mintis sudaryti knygą-fotoalbu-
mą Swist gimė knygyne, kur vieno 
apsilankymo metu ji pastebėjo leidyk
los „Arcadia Publishing" knygas, 
skirtas Amerikai, atskiroms jos da
lims, regionams, miestams, mieste
liams ir net rajonams aprašyti. Auto
rės teigimu, nors ir kaip ieškojo, j i 
neradusi nieko apie jos gimtąjį Back 
of the Yards/Town of Lake rajoną. 
Pradėjusj užgimti sumanymą para
šyti knygą, panašią į „Arcadia Pub
lishing" leidyklos leidžiamą knygų 
seriją, pavyko įgyvendinti tapus Šv. 
Kryžiaus lietuviškos parapijos šimto 
metų jubiliejaus, kuris sukako 2004 
metais, planavimo komisijos dalimi. 
Pasak Swist, daug komisijoje daly
vavusių žmonių dalijosi savo atsimi
nimais apie praleistą vaikystę Back of 
the Yards. „Tada ir pamaniau, kad 
fotoalbumas — tai yra tai, ko mums 
reikia", — taip apie knygos pradžią 
pasakojo autorė. 

Nuotraukas surasti n e b u v o 
lengva 

Vis dėlto įgyvendinti sumanymą 
nebuvo taip lengva. Pasak Svvist, tais 
laikais, kai Back of the Yards rajonas 
kūrėsi ir išgyveno savo geriausius 
laikus, retas kuris turėjo fotoaparatą, 
todėl beveik visos fotografijos buvo 
daromos foto studijoje. Nuotraukos 
dažniausiai buvo daromos specia
liomis progomis: vestuvių, pirmosios 
Komunijos, laidotuvių. 

Swist knygoje surasime jos pa
čios močiutės ar kitų šeimos narių 
nuotraukų, darytų keliose to meto 
fotostudijose: Urbanovvicz studijose 
(jos buvo dviejose vietose: 4841 S. 
Ashland Ave. ir 4833 S. Ashland 
Ave.), Turawski Studio, įsikūrusioje 
1710 W. 47th Street ir J. G. Kawall — 
1624 W. 47th Street. 

Galbūt dėl šios priežasties ir 
todėl, kad dauguma tais laikais dary
tų nuotraukų buvo atvirukai, kuriuos 
savininkai išsiųsdavo tėvynėje pasi
likusiems artimiesiems, žmonių, 
siūliusių fotografijas j knygą, nebuvo 
tiek daug. Daugelis nuo t raukas 
prarado arba kraustantis, arba dėl 
potvynių ar gaisrų. Dar kiti tas senas 
fotografijas išmetė lauk, nes, Svvist 
spėjimu, greičiausiai nesuprato, kas 
jose yra ir apie ką jos. 

Nuotraukas rinkti ir atrinkinėti 
Swist ėmė prieš keletą metų. Su-

Jeannette Svvist pasirašinėja savo 
knygą gerbėjams susitikimo metu. 

Dalios Cidzikaitės nuotr. 

manymui pradėjus rutuliotis, Swist 
susitikinėjo su žmonėmis, kurie 
galėjo pasidalinti informacija ir nuo
traukomis. 2005 metais ji pasiūlė lei
dyklai „Arcadia Publishing" sudaryti 
nuotraukų albumą apie vieną se
niausių ir įdomiausių Čikagos rajonų 
— Back of the Yards. Leidyklai su
tikus, dar po metų, darbas įgavo pa
greitį — autorė pradėjo rinkti konk
rečių žmonių, turėjusių nuotraukų iš 
tų laikų, duomenis. 

Svvist neslepia, jog atrinkti nuo
traukas būsimai knygai nebuvo leng
va. Pasak jos, kadangi pati knyga 
turėjo apimti viską ar bent jau dau
gelį sričių, svarbiausias pasirinktas 
vertinimas, atrenkant nuotraukas, 
buvo, kad nuotraukos kalbėtų apie 
rajoną. 

Atnaujino ryš ius su giminėmis 
Lie tuvoje 

Knygos-fotoalbumo įžangoje 
Swist rašo, jog iš Lietuvos yra kilusi 
jos motinos giminė. Autorė žinojo, jog 
su giminėmis Lietuvoje, gyvenusiais 
Bigailių kaime, Panevėžio rajone, 
susirašinėjo jos močiutė, o vėliau — ir 
jos motina Emilija. 2000 metais Swist 
kreipėsi į Balzeko muziejų su prašy
mu išversti visus jos turimus motinos 
laiškus, rašytus dar iš 1930-aisiais. 
Išvertus laiškus, ji ėmėsi tyrinėti ki
tokius šeimos dokumentus: krikš
tynų liudijimus, mirties dokumentus 
ir užuojautas. 2003 metais Svvist su
sisiekė su vienu iš šeimos narių Lie
tuvoje. 

Pirmoji kelionė į Vilnių pasitaikė 
kitų metų liepos mėnesį. Kaip prisi
mena Svvist, vienas išjos kelionės tik
slų — buvo įkvėpti gyvybę tiems mo
tinos laiškams, pamatyti, kur gimė ir 
užaugo jos močiutė, sužinoti daugiau 
apie močiutės šeimą ir susipažinti su 
Lietuva, žiūrint į ją pro antrosios 
kartos amerikietės akis (Svvist gimė 
ir užaugo Back of the Yards, lankė 
Šv. Kryžiaus lietuvišką parapiją ir 
pradinę mokyklą). Toje kelionėje 
Svvist drauge su savo vyru ir dukra 
galų gale susitiko su savo lietuviška 
šeima. Jie aplankė buvusio Bigailių 
kaimo kapines, kuriose buvo palai
doti visi tie žmonės, kurie rašė Swist 
motinai. 

Po pirmojo apsilankymo Swist 
drauge su giminėmis Lietuvoje 
sudarė savo šeimos medį. Kelionės į 

Knygą „Back of the Yards" autorė 
Jeannette Svvist pasirašinės ir rug
pjūčio 21 d. 630 vai. v. Chicago Pub
lic Library, Back of the Yards Branch 
(4650 S. Damen Ave., Chicago). 

močiutės gimtinę ir tolesnė pažintis 
su Lietuva nenutrūko — 2005 metais 
Svvist sūnus Jonathan Vilniuje pralei
do 3 savaites. 

Paklausta, kokie buvo jos įspū
džiai iš kelionės po Lietuvą, Svvist 
atsakė, kad Lietuva yra graži šalis, o 
čia gyvenantys žmonės yra ramūs. 
„Niekas nesignalizuoja, nerėkia, nėra 
šiukšlių gatvėse. Ramus gyvenimas. 
Maistas šviežias ir ekologiškas. Įsi
mylėjau Lietuvą, galėčiau gyventi 
ten", — tvirtino ji. 

Knygos apie Back of the Yards 
autorė planuoja dar ne vieną kartą 

sugrįžti į Lietuvą. Pasak jos, ji suži
nojo dar ne apie visą giminę, pavyz
džiui, motinos tėvas Druktenis kilęs 
iš Kauno, ten ji dar neturėjo laiko 
nuvykti. Bet prieš tai darydama, ji 
norėtų padirbėti ties savo lietuvių 
kalba. Anot jos, nors su „labas" ir 
„ačiū" galima toli Lietuvoje nueiti, 
tačiau, — supranta ji, — to neužten
ka. 

Knyga - j a u s m ų 
k a t a r s i s 

Kadangi Svvist ne tik gimė, bet ir 
užaugo Back of the Yards rajone, kny
gos rašymas buvo, anot jos, savo
tiškas emocinis katarsis, išsilaisvini
mas. Jos žodžiais tariant, tai buvo 
dvasinė patirtis, o pati knyga buvo 
„šaukimas", į kurį ji atsiliepė. 

Knyga skirta visiems, kurie imi
gravo į Back of the Yards bendruo
menę ir apsigyveno joje. Autorė taip 
pat norėjo įžiebti ir atgaivinti atsi
minimus tų žmonių, kurie kažkada 
gyveno ar tik lankėsi šiame Čikagos 
rajone. „Viskas prasidėjo nuo smal
sumo — laiškų išvertimo į anglų 
kalbą, o tada ištisos įvykių grandinės: 
pažinties su giminaičiu, knygos kaip 
dovanos gavimo, brošiūros apie kon
ferenciją Vilniuje atsiradimo per jos 
mamos gimimo dieną, kelionės į 
Lietuvą ir skambučio, kviečiančio 
prisijungti prie Šv. Kryžiaus parapi
jos 100 metų minėjimo komiteto, 
kuriame Svvist sutiko ne vieną dar iš 
pradinės mokyklos laikų klasioką", 
— taip savo ir knygos nueitą kelią 
prisimena dar vienos knygos apie 
Back of the Yards autorė. 

Bigailių kaimo kaptnk|, kuriose palaidoti J. Svvist gk\ j * čiai, koplyčia. 
J. Svvist nuotr. 
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Smurtas prieš moteris nėra nusikaltimas? 

R Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro vadovė dr. Jūratė Senvaitienė. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilniuje atgimsta mediniai 
šventieji ir karo būgnai 

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (ELTA) 
— Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Gudyno muziejinių vertybių restau
ravimo centre vasaros atostogų me
tas — pats darbymetis. Čia naujam 
gyvenimui prikeliami ne tik sakrali
nės tapybos šedevrai, didikų rūmus 
puošę senoviniai gobelenai, bet ir 
liaudies meistrų sukurtos medžio 
skulptūros, nagingų audėjų išaustos 
meniškos staltiesės ir lovatiesės, mu
ziejuose dūlantys karo būgnai ir ke
lioninės skrynios. 

Medžio kūrinių restauravimo 
skyriuje tvyro specifinis kvapas lyg 
operacinėje — čia dirbantys restaura
toriai aštriais skalpeliais juvelyriš
kais judesiais sluoksnį po sluoksnio 
nuima dažus nuo medžio skulptūrų, 
kadaise puošusių Lietuvos kaimų ir 
miestelių bažnyčias, o dabar prisi
glaudusių muziejų saugyklose. 

Dirbtuvės centre išdidžiai stovi 
jau baigta restauruoti Švč. Mergelės 
Marijos su Jėzumi skulptūra iš Na
cionalinio M. K Čiurlionio muziejaus 
Kaune. Kad ši skulptūra buvo sukur
ta XVI a. pirmoje pusėje, restaurato
riai sprendžia iš gotiško stiliaus pail
gų Marijos ir Jėzaus veidų, nors jų 
galvas puošiančios karūnos — puoš
nesnės, barokinio stiliaus, tad galėju
sios būti sukurtos pora amžių vėliau. 
Manoma, kad iš liepos medienos 
meistro sukurta skulptūra puošė ne
žinomos Lietuvos bažnyčios altorių, 
nors muziejus ją įsigijo iš privataus 
asmens. Prieš patekdama į restaura
torių rankas, skulptūra atrodė pras
tai — visa buvo ištapyta baltais da
žais, trūko postamento, reikėjo at
kurti ir Mergelės Marijos karūną. 

Kitas į Vilnių atkeliavęs įstabus 
kūrinys — nukankintas Kristus ant 
Motinos Marijos kelių, vadinamoji 
Pieta, viena iš seniausių Telšių „Al
kos" muziejaus rinkiniuose. Šio mu
ziejaus medžio kūrinių rinkinys, 
restauratorių teigimu, laikomas pa
čiu turtingiausiu Lietuvoje — jame 
suskaičiuojama apie 860 medžio po
lichromijos kūrinių. Restauratorių 
užduotis — atkurti autentišką šių 
skulptūrų polichromiją, nes daugelis 
bažnytinių medžio skulptūrų XIX 
amžiuje buvo nubaltintos. Klasiciz
mo mados jtakoje Lietuvoje medines 
skulptūras buvo linkstama nudažyti 
balta spalva, imituojant marmuro 
baltumą. Mūsų dienomis restaurato
riai pastebi kitą kraštutinumą — da
žyti skulptūras kuo spalvingiau, po 
akį rėžiančiomis spalvomis pasle
piant nepakartojamą medžio faktūrą. 

Vis dėlto daugiausia rūpesčio vil
niečiams restauratoriams kelia uni
kalios apaštalų ir pranašų skulptūros 

iš Skarulių Šv. Onos bažnyčios. Šios 
Jonavos priemiestyje stovinčios baž
nytėlės interjerą puošia devyniolika 
žmogaus ūgio skulptūrų, išsiskirian
čių nepaprastu išraiškingumu ir jas 
kūrusių meistrų profesionalumu. 
Net patyrę tyrinėtojai dar nėra išsi
aiškinę, kokius konkrečius Biblijos 
veikėjus, be dvylikos apaštalų, vaiz
duoja kai kurios iš skulptūrų. 

Pasak P Gudyno muziejinių ver
tybių restauravimo centro vadovės 
dr. Jūra tės Senvaitienės, pradėjus 
restauruoti pirmąsias Skarulių baž
nyčios skulptūras, šis projektas, iš 
pradžių finansuotas Kultūros pavel
do departamento, netikėtai pradėjo 
strigti, mat paveldo saugotojai su 
Bažnyčios atstovais tariasi dėl res
tauruojamų bažnytinių vertybių 
prioritetų. 

„Kaip supratome, unikalios Ska
rulių bažnyčios skulptūros nėra 
prioritetas, todėl finansavimas jų res
tauravimo darbams neskiriamas. 
Penkios iš 19 skulptūrų jau restau
ruotos, tačiau neturime net pažado 
dėl lėšų tolesniam kitų skulptūrų res
tauravimui, todėl skaudama širdimi 
šiuos darbus esame priversti sustab
dyti. Vienos skulptūros finansavimas 
su visa tyrimų dokumentacija kai
nuoja apie 20,000 litų, taigi visoms 
skulptūroms reiktų iki 400,000 litų. 
Manome, kad tokiam fantastiškam 
skulptūrų ansambliui atkurti tai iš
ties nėra dideli pinigai", — svarsto J. 
Senvaitienė. 

Kadaise Lietuvos laukus ir pake
les puošusios koplytėlės, prie kurių 
mėgdavo sustoti praeiviai, dabar irgi 
laukia restauratorių prisilietimo. Pa
sak specialistų, geriausiai šie liaudies 
meistrų darbai išliko Dzūkijoje ir Že
maitijoje, kur savo juodą darbą atliko 
melioracija, negailestinga banga nu
šlavusi liaudies meno kūrinius dau
gelyje Lietuvos vietovių. 

P Gudyno centro metalo ir odos 
dirbinių restauratoriai palinkę prie 
Marijampolės muziejaus patikėto se
novinio būgno, labiau primenančio 
timpaną ir greičiausiai naudoto karo 
reikmėms. Muziejininkai prašo pa
keisti skylėtą būgno membranos odą 
nauja, nors restauratoriai būtų linkę 
mieliau palikti senąją, autentišką, 
nors ir nebetinkančią varinio būgno 
skambesiui demonstruoti. 

Senųjų laikų tolimas keliones 
primena du didžiuliai lagaminai — 
medinės metalu kaustytos ir kailiu 
aptrauktos skrynios, kiekviena sve
rianti po 30 kilogramų. Nors šių lai
kų keliautojams jos atrodytų baisiai 
nepatogios ir gremėzdiškos, tačiau 
senovėje šios skrynios buvo nepigios. 

Atkelta iš 1 psl. 
prokuratūra galimų veiksmų kol kas 
nekomentuoja. Generalinės prokuro-
ratūros atstovė Vilma Žemaitytė tei
gė, kad nėra galimybių pateikti priva
čių komentarų, nes priėjimas prie mi
nėto siužeto internete penktadienį 
jau užblokuotas dėl „taisyklių pažei
dimo". 

Nors jau užvirė diskusijos apie 
tai, kaip turėtų elgtis teisėsaugos 
institucijos, ar gali būti pradėtas iki
teisminis tyrimas dėl smurto buityje 
vien matant filmuotą medžiagą, Lie
tuvos politikai nesutaria, ar tai būtų 
galima daryti pagal dabartinius įsta
tymus. 

Pagal Lietuvoje šiandien galio
jančius įstatymus smurto šeimoje au
kos, patyrusios nedidelius sveikatos 
sutrikdymus, gali smurtautoją pa
traukti baudžiamojon atsakomybėn 
tik privataus kaltinimo tvarka. 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko
miteto pirmininkas Julius Sabataus-
kas sakė, kad komiteto pagalbon pa
sitelkti ekspertai neigiamai įvertino 
parengtas Baudžiamojo kodekso pa
taisas kovojant su smurtu šeimose. 
„Policijos departamento atstovai aiš
kino, kad labai problematiška su to
kiomis bylomis, nes silpnesnioji, 

smurtą patir ianti pusė dažnai yra 
priklausoma nuo smurtautojo", - tei
gė politikas. 

J is svarstė, kad net panaikinus 
reikalavimą tokius atvejus tirti priva
taus kaltinimo tvarka, be nukentė
jusiųjų parodymų bylas vargiai būtų 
įmanoma ištirti iki galo ir pasiekti re
zultatą - kad smurtautojas būtų nu
teistas. 

Komiteto vadovas priminė, kad 
galima priimti puikius įstatymus, ta
čiau viską lemia jų taikymas gyveni
me. Pasak J. Sabatausko, daug ką ga
lima padaryti taikant jau galiojančias 
normas, bet kažkodėl to nedaroma. 

Kita Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto narė Nijolė Steiblienė taip 
pat įsitikinusi, kad pareigūnams, ga
vusiems filmuotą medžiagą, kuri pla
t i n t a in te rne te , pradėti ikiteismi
niam tyrimui nukentėjusiosios pa
reiškimo nereikia. 

Pasak jos, norint kovoti su smur
tu šeimoje pirmiausia turi dirbti poli
cijos įgaliotiniai. „Jie privalo žinoti, 
kas vyksta jo teritorijoje", - kalbėjo 
N. Steiblienė. 

Be to, anot politikės, sumažinus 
girtavimą kaimuose ir miesteliuose 
sumažėtų ir smurto šeimose. 

Rusiją valdys „misteris Nuožmusis / / 

Atkelta iš 1 psl. 
slėptuvės, pasiųsti raitus pasiunti
nius atokių kaimų gyventojams per
spėti. Pirmasis Rusijos vicepremjeras 
Sergej Ivanov, lankydamasis šioje ga
mykloje Ivanove - niūriame mieste 
už 350 kilometrų į šiaurę nuo Mask
vos - galbūt nematė šio plakato. Ta
čiau išvydęs jį ko gero būtų jam prita
ręs, teigia dienraštis. 

Kaip ir prezidentas Vladimir Pu-
tin, Ivanov anksčiau buvo KGB šni
pas, todėl nejaučia prielankumo NA
TO. Jo manymu Šiaurės Atlanto susi
vienijimas apgavo Maskvą, nes pasi
naudojęs šaltojo karo pabaiga įvedė 
savo kariuomenę į Rytų Europą ir ap
supo Rusiją. 

Pasak dienraščio, dėl tokios prie
šiškos S. Ivanov pozicijos vienas Va
karų diplomatas praminė jį „misteriu 
Nuožmiuoju". Vakarai būgštauja, 
kad „misteris Nuožmusis" iš. visko 
sprendžiant gali tapti dar karinges
nių Putin įpėdiniu - kai (ir jeigu) šis 
pasitrauks iš šalies prezidento pa
reigų. 

Dviem žmonėms, be Kremliaus 
pritarimo nusprendusiems dalyvauti 
Rusijos vadovo rinkimuose, netikėtai 
buvo iškeltos baudžiamosios bylos, ir 
rinkimų dieną jie gali praleisti kalė

jime. 
Dėl milžiniško savo populiarumo 

ir griežtos TV kontrolės Putin gali 
savo įpėdiniu pasirinkti bet ką, ir tas 
žmogus rinkimuose neabejotinai nu
galės, tvirtina dienraštis. 

Pats S. Ivanov tvirtina neturįs 
prezidentinių ambicijų. Tačiau tokie 
vizitai, kaip apsilankymas Ivanov 
miesto gamykloje, labai panašūs į jo 
paties rinkiminę kampaniją. 

Ivanov išklausė paklusnių ga
myklos darbininkų plojimų, tačiau 
per t rumpą pokalbį su vienu iš jų jau
tėsi nejaukiai, nors bandė tai nuslėp
ti įsikišęs ranką į kišenę ir vaidinda
mas nerūpestingą. Nesunku suprasti, 
kuo Put in patraukė jo vicepremjeras: 
abu jie viešumoje susikaustę ir kur 
kas geriau jaučiasi kamerinėje aplin
koje. Panašios ir jų biografijos. 

Jie susipažino 1977 m. KGB ka
rininkų rengimo kursuose. Tuo me
tu, kai Put in dirbo Drezdene, Ivanov 
buvo išsiųstas už „geležinės uždan
gos". Jis tarnavo Kenijoje, Suomijoje 
ir, kalbama, Londone, iš kurio, kai 
kurių šaltinių teigimu, buvo išsiųstas 
1985 m. 

1998 m. pradėjęs vadovauti KGB 
įpėdinei FSB, Putin paskyrė Ivanov 
savo pavaduotoju. 

Buvęs KGB karininkas V Putin nejaukiai jaučiasi viešumoje. 
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Eurazijos monstras šiepia nasrus 

šįSSk 

Naftos perdirbimo gamykla Kazachstane. 

Česlovas Iškauskas 

Sparčiai besivystantis ir vis di
desnį pasaulio investuotojų dėmesį 
patraukiantis Kazachstanas - įspū
dinga Centrinės Azijos valstybė. Ji 
vaidina vis didesnį vaidmenį ne tik 
NVS politikoje ar regiono struktū
rose, bet ir pasaulyje. Kazachstano 
vadovas „iki gyvos galvos" Nursultan 
Nazarbajev, nepaisant jo diktatoriškų 
valdymo metodų, sugebėjo šį didžiulį 
laivą įvairuoti į ekonomiškai pajėgių 
ir politiškai įtakingų valstybių uostą. 

Trumpa šalies vizitinė kortelė 

Kazachstano teritorija užima 
apie 2,7 mln. kv. km — tai devintoji 
pagal dydį šalis pasaulyje. Kazachs
tanas yra Eurazijos kontinento cent
re. 1990 m. jis tapo nepriklausoma 
valstybe. Šiuo metu čia gyvena 16,5 
mln. gyventojų (50 vieta pasaulyje): 
kazachų - 45 proc, rusų - 35 proc., 
kitų maždaug 100 tautybių - 20 proc. 
Šalis turi didžiulius akmens anglių 
bei geležies rūdos išteklius, taip pat 
didžiausią pasaulyje chromo kasyklą. 
2002 m. buvo išgauta 360 mln. bare
lių naftos, iš viso už 7 mlrd. eurų. 
Taip pat valstybės gelmėse yra aukso, 
vario, cinko, švino ir urano. Kasyba 

yra pagrindinė Kazachstano ūkio ša
ka. Nuo 1999 m. bendrojo vidaus pro
dukto apimtis kasmet augo apie 9,3 
proc. Pernai BVP sudarė 138,7 mlrd. 
dolerių (53 vieta pasaulyje), o vienam 
šalies gyventojui teko 9,100 dol. (66 
vieta). 

Kazachai didina potencialą 

Neseniai interviu ispanų laik
raščiui „EI Pais" prezidentas N. Na
zarbajev tvirtino, kad Rusijos dujų ir 
naftos konfliktai su Ukraina ir Bal
tarusija Vakarus paskatino „nesvei
kai domėtis", kaip gauti energijos iš
teklių apeinant Maskvą. Kazachs
tano vadovas kaip visada kritiškai 
įvertino NVS susiskaldymą — ji net 
nešventė savo 15-os metų sukakties 
(įkurta po Sovietų Sąjungos žlugimo 
1991-ųjų gruodį). Šios sandraugos vi
duje gimė tokios organizacijos kaip 
Eurazijos ekonominė bendrija (EAEB 
- Rusija, Kazachstanas, Baltarusija, 
Kirgizija, Tadžikistanas, Uzbekista
nas) ir GUAM (Gruzija, Ukraina, 
Azerbaidžanas, Moldova). Astanai 
svarbesnė pirmoji, nes per ją Ka
zachstanas suvienodino 70 proc. savo 
muito mokesčių. 

Apie 70 proc. telkinių, esančių 
Kaspijos jūros akvatorijoje, įeina į 

Stipri srovė trukdo ieškoti aukų 
Minneapolis . rugpjūčio 3 d. 

(AFP/BNS) — Minneapolis mieste 
stipri Mississippi srovė ketvirtadienį 
trukdė narams ieškoti 20-30 žmonių, 
kurie dingo dieną prieš tai sugriuvus 
dideliam tiltui. 

Narai atsargiai dirbo verpetuose, 
kuriuos kelia plieno ir betono nuo
laužos. Drumzliname upės vandeny
je, kur galima matyti tik 30 cm atstu
mu, jie aptiko kai kuriuos automobi
lius, kurie upėje atsidūrė trečiadienį 
per vakaro spūstį sugriuvus prieš 40 
metų pastatytam tiltui. Ši katastrofa 
pareikalavo mažiausiai penkių žmo
nių gyvybių. 

Ketvirtadienį vakare iš upės bu
vo ištrauktas tik vienas žuvęs žmo
gus, kuris buvo automobilyje ant pu
siau panirusios tilto dalies. Gelbė
tojai matė, bet negalėjo pasiekti kitų 
žuvusiųjų, įstrigusių tarp betono 
nuolaužų. 

Dingusiųjų artimiesiems nekan

triai laukiant naujienų, vis daugėjo 
klausimų dėl tilto saugumo. Inspek
toriai buvo nustatę, kad šis tiltas, ku
ris sugriuvo kelios minutės po 6 vai. 
vakaro, turi konstrukcinių defektų, 
bet jo nereikia skubiai keisti. 

,,Turime išsiaiškinti priežastis, 
— sakė Minnesota atstovaujanti se
natorė Amy Klobuchar. — Amerikoje 
tiltai neturėtų griūti". 

Pareigūnai mano, kad oficialus 
žuvusiųjų skaičius didės. Upėje atsi
dūrusių maždaug 50 automobilių ir 
juose esančių žmonių iškėlimas pa
reikalaus daug laiko, sakė Minnea
polis policijos viršininkas Tim Do-
lan. 

Baltųjų rūmų atstovas Tony 
Snow sakė, kad 2005 metų federali-
nėje ataskaitoje minimi to tilto ,,kon
strukciniai defektai". 

Tiltą, kuriuo per dieną perva
žiuodavo 100.000 automobilių, turėjo 
remontuoti valstija. 

Kazachstano teritoriją. Ši galia dar 
labiau padidės, kai Astana pradės 
eksploatuoti Kašagano telkinį, ku
riuo labai susidomėjo ES, JAV ir Ki
nija. Rusija nori šiuos išteklius trans
portuoti per savo teritoriją, Amerikos 
kompanijos siekia įsigyti kuo daugiau 
aktyvų, o Kinija nori padengti savo 
energijos deficitą. 

Beidžingas sukirto rankomis 
su Astana 

Beje, atskira kalba apie Astanos 
ir Beidžingo bendradarbiavimą, ku
ris pastaraisiais metais ypač pagy
vėjo. 

2002 m. 16-asis Kinijos komunis
tų partijos suvažiavimas išplėtojo 
strategiją „Go West", numatančią 
stiprinti energetinį dialogą su Rusija 
ir Centrinės Azijos valstybėmis. 
Svarbiausias taikinys - Kazachs
tanas, su kuriuo sienos ilgis sudaro 
1800 km. 2005 m. pabaigoje Kazachs
taną ir Kiniją sujungė naftotiekio 
trasa Atasu-Alashankou, apeinanti 
Rusijos teritoriją. Šiuo metu Kiniją 
sausuma pasiekia nedidelis geležin
keliu gabenamos rusiškos naftos kie
kis, tačiau po V Putin dažnų kontak
tų su Beidžingu jau paskelbti ambi
cingi planai tiesti du naftotiekius. 

Kazachstanas Kinijai svarbus ir 
dėl milžiniškų šios Centrinės Azijos 

v 

šalies dujų išteklių. Salia naftotiekio 
jau tiesiama ir dujų vamzdyno trasa, 
kuri susijungs su Turkmėnijos du
jotiekiu. Didžiausi bendradarbiavimo 
projektai aptariami Šanchajaus ben
dradarbiavimo organizacijoje, kurioje 
pirmuoju smuiku groja Rusija, tačiau 
Beidžingas ne visas savo energetines 
programas jai patiki. 

Galima pridurti, kad Kinijos 
kompanijos aktyviai ieško partnerių 
ir Uzbekistane, tačiau Kaspijos jūros 
regione jų ištikimiausias prekybos 
partneris tebėra Iranas (Kinija yra 
didžiausia ginklų Iranui tiekėja, o šis 
į Kiniją importuoja 15 proc. visos jos 
įvežamos naftos). 

Kaip rašė vokiečių „Frankfurter 
Allgemeine", Kazachstano preziden
tas N. Nazarbajev, praėjusį rugsėjį 
aplankęs Washington ir šių metų va
sarį — Berlyną, be pabodusios reto
rikos apie terorizmo grėsmę, pabrė-

ATLANTIC 

žė stiprėjančius santykius su Kinija. 
Jis pasigyrė sparčiai besiplečiančia 
Kazachstano ir Kinijos ypatingąja 
ekonomine zona, kuri, prezidento žo
džiais tariant , netrukus gali virsti 
„kažkuo panašiu į Honkongą"... 

Į Kiniją - per Kazachstaną 

Kokie gi Lietuvos interesai Ka
zachstane? 

Paklaustas, ar iš tikrųjų Kinijos 
įtaka Centrinėje Azijoje didėja, buvęs 
Lietuvos ambasadorius Kazachstane 
Romualdas Visokavičius žurnalui 
„Valstybė" patvirtino, kad regiono 
bendradarbiavimas su Kinija nepa
prastai sparčiai plečiasi. Diplomatas 
taip pat sakė, kad Lietuvos versli
ninkai vis labiau skverbiasi į Ka
zachstano rinką, o daugeliui ji tampa 
tramplinu į Kiniją. Laikai, kai šimtai 
prekeivių maišais prekes tempdavo iš 
Kinijos į Lietuvą, galbūt baigėsi, ta
čiau dabar akivaizdus vidutiniojo ir 
s tambaus verslo atstovų susidomėji
mas Kinijos galimybėmis, ir tai daro
ma per „tranzitinę" šalį Kazachs
taną. 

N. Nazarbajev „realpolitik" 

Belieka pridurti, kad Kazachsta
nas didina savo politinį svorį tarptau
tinėse organizacijose. Antai, kaip pri
mena britų žurnalas „The Econo-
mist", savo „realpolitik" Astana keti
na realizuoti ir 2009 m. pirmininkau
dama Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijoje (ESBO). 
Leidinio apžvalgininkas mano, kad to 
neturėtų būti, nes ESBO - tarptau
tinė demokratinė organizacija, o N. 
Nazarbajev štai jau 17 metų įtvirtina 
diktatorišką režimą, kuriame nėra 
vietos demokratijos iškovojimams pa
gal vakarietiškus standartus. 

Tačiau gyvenimas („realpolitik") 
diktuoja savo taisykles: didėjanti Ka
zachstano įtaka pasaulyje nubloškia 
visas abejones dėl šio režimo silpnu
mo ir nedemokratiško pobūdžio. Kol 
kas pasaulyje politines „madas" dik
tuoja ekonomika. Ir Astana vis labiau 
veržiasi į priekį tiek regione, tiek Eu
razijos struktūroje. 

Geopolit ika.lt 

1-800-7?'5-SEND 
www,atlanticexpresscorpxom 

Ocea* 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
iėMuvu i visas pasaulio šalis. 
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Kroviniu pervežimas 
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$m*IIPa€&a Trucktog~ V-"̂  ,* 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
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8 DRAUGAS, 2007 m. rugpjūčio 4 d., šeštadienis 

Chirurgai 

MARIUS KAULIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Barney Dr., Suite A 
joliet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330: 
lietuviškai 815-744-8230 

www<4XrtcrfonurgayandbressthNttvafcn 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos dak ta ra i ir chirurgai 
10811 W. 1 4 3 ^ St Orfand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Eimhurst, IL60126 

630-941-2609 

C h i r o p r a k t i k a ir 
m a n u a l i n ė t e r a p i j a 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chi roprak t i kos gydy to ja 

6420 West 127th Street Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I. Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
CNropradfc & Rehab CInlc 

Manualinė ir f izinė terapi ja, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vi taminų 

patar imai . 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

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

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

(VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies i r k r a u j a g y s l i ų 
l igos 

Cardiac Diagnosls, LTD. 
4901 VV. 79 t h St, 

Burbank, IL 6 0 4 5 9 
Tel. 708-424-2024 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS j . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

G i n e k o l o g i j a 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners C rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
š lapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdaie ir La Grange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą. 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TBW DALIAS PRUNSKIS, MD 

VIKDUGAR,MD 
Il l inois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illlnoispain.com 

Akių ligos 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
H o l y Cross Hosp i ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

V i d a u s ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Pri imami MEDICARE pacientai 
5540 S. Puiaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S, Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽJNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 VV. Archer Ave. St. 5 i r 6 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
Tel . 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1-866 438 7400 
Skambinkite nemokamai kiekvieną 

ketvirtadieni, nuo 6 vai. v. Iki 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialiniu reikalu taryba 

2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

AUTOMOBILIS IŠSIMOKĖTINAI: 
KĄ NUTYLI PARDAVĖJAI 

Pi rk imo išs imokėt inai 
gudrybės 

Natūralu, kad didieji pirkiniai, 
kurių pagrindiniai yra būstas bei au
tomobilis, daugelio žmonių yra įsigy
jami išsimokėtinai. Su paskolomis 
būstui situacija aiški - jos paprastai 
forminamos per tarpininkus („mort-
gage brokers"), o palūkanų procentai 
nustatomi priklausomai nuo pirkėjo 
kredito istorijos. Mokestis tarpinin
kams šiuo atveju yra iš anksto ap
tariamas ir nurodomas pirkėjui, kaip 
to reikalauja federaliniai įstatymai. 

Pirkdami naują ar naudotą auto
mobilį, daugelis žmonių apsidžiaugia 
sužinoję, kad parduotuvė („dealer-
ship") gali suteikti ir finansavimą 
pirkiniui. Dažnam pirkėjui patinka 
galimybė tokiu būdu išvengti atskiro 
žygio į banką ir taip sutaupyti laiko 
bei nervų. Tačiau kiek realiai yra lai
mima ir kiek - pralaimima, pasinau
dojus pardavėjo suteikiamu finansa
vimu? Be abejo, nustebsite išgirdę, kad 
to sužinoti praktiškai neįmanoma. 

Reikalas tas, kad automobilio 
pardavėjas, teikdamas jums paskolą, 
naudojasi ta pačia individualia kredi
to istorija paremta finansavimo siste
ma, kaip ir bankai. Prieš sudarant 
pirkimo sutartį, pagal jūsų kredito is
toriją yra nustatomas paskolos pa
lūkanų procentas - būtent tokiomis 
sąlygomis skolintojas (ne pardavėjas) 
sutinka jums suteikti paskolą ir pra
neša apie tai pardavėjui. Sis procen
tas dar vadinamas „buy rate". Parda
vėjas, savo ruožtu, jau žinodamas 
„buy rate", prideda prie jo dar tam 
tikrą procentą, vadinamąjį „markup", 
kuris gali siekti pusę ir daugiau pra
dinės palūkanų vertės (pvz., jei sko
lintojas nustato 8 proc. palūkanas, 
pardavėjas gali pridėti dar 4-6 proc. 
papildomai). Didžioji dalis sumos, su
mokėtos „markup" padengti, atsidu
ria pardavėjo kišenėje - kaip papildo
mas pelnas, gautas pardavus automo
bilį. Priklausomai nuo automobilio 
kainos, šis pelnas gali siekti iki kelių 
tūkstančių dolerių. Tuo tarpu pirkė
jams paprastai nepranešama, kokį 
palūkanų procentą nustatė skolinto
jas ir leidžiama manyti, kad gautos 
paskolos palūkanos visiškai atitinka 
skolintojo pasiūlytas sąlygas. 

Būtų neteisinga sakyti, kad visi 
be išimties automobilių pardavėjai 
savo versle remiasi tokia praktika, 
tačiau manoma, kad tokio plėšikiško 
lupikavimo aukomis tampa maždaug 
vienas iš keturių pardavėjo finansa
vimą pasirenkančių automobilio pir
kėjų. Aukomis itin dažnai tampa mo
terys, rasinių mažumų atstovai, taip 
pat - imigrantai, neseniai gyvenantys 
šalyje ir ne itin susipažinę su paskolų 
verslu. Taip nutinka iš dalies todėl, 
kad nesąžiningi pardavėjai dažniau su
geba šiuos žmones įtikinti nesikreipti 
į bankus, nes, esą, jie ten tikrai ne
gaus paskolos, be to, jos prašydami, 
tik pakenks savo kredito istorijai. 

Kaip geriausia elgt is , k e t i n a n t 
p i rk t i au tomobi l i? 

Svarbiausia, ruoštis tam iš ank
sto ir paskirti nemažai laiko. Svarbu 

susirinkti kiek galima daugiau infor
macijos apie įvairių pardavėjų pasiū
lymus bei palyginti juos su bankų 
siūlomomis sąlygomis. Vidutines kai
nas bei paskolų palūkanų normas 
jūsų norimam automobiliui galima 
sužinoti internete, iš įvairių reklamų 
laikraščiuose ir pan. Pravartu būtų ir 
užsisakyti ataskaitos apie savo kredi
to istoriją kopiją („credit report"), 
kad tiksliai žinotumėte, ko tikėtis ir, 
iš anksto peržiūrėję, laiku pašalin
tumėte galimas klaidas bei netikslu
mus. Na, o jei vis dėlto nutarsite pirk
ti automobilį su pardavėjo finansavi
mu, imkite ir paprašykite, prieš pa
sirašant sutartį, atskleisti jums tiek 
nustatytą „buy rate", tiek - „mar
kup" (dar gali būti vadinama „yield 
spread premium" arba „back-end 
profit"). Kaip minėta, pardavėjai pa
gal įstatymą neprivalo to daryti - bet 
ir jūs juk neprivalote pirkti iš žmo
nių, nesakančių jums visos tiesos. 

Dar vienas patarimas - nebijo
kite derėtis su automobilių pardavė
jais dėl paskolos palūkanų. Būtent 
dėl minėtojo „markup" nesąžiningi 
pardavėjai bus visuomet suintere
suoti pasiūlyti jums kuo aukštesni 
palūkanų procentą, tikėdamiesi, jog 
sutiksite. Kita vertus, jie nebus su
varžyti priimti Jūsų pasiūlymą (ne
bent tik savo pačių godumo), nes tie 
vienas ar du procentai, kuriuos gali 
pavykti nusiderėti bus ne skolintojo, 
o jų sąskaita. Nevertėtų sutikti ir 
mokėti papildomų mokesčių, kurie 
gali siekti kelis šimtus dolerių ir ku
riuos pardavėjai paprastai „prisime
na" jau po sutar t ies pasirašymo. 
Paprastai sakoma, jog šie mokesčiai 
yra skirti „dokumentų tvarkymo" iš
laidoms padengti. Dėl tokių dalykų 
sąžiningi pardavėjai tarsis iš anksto, 
o nesąžiningiems galite tiesiog atsisa
kyti mokėti, motyvuojant tuo, kad jo
kie mokesčiai iš anksto nebuvo aptar
ti. Jei pardavėjas juos iš tiesų pamir
šo, kaip sakosi - tegul sumažina auto
mobilio kainą tiek, kad jau sutartos 
užtektų ir visiems papildomiems mo
kesčiams padengti. 

B ū k i t e a t i d ū s 

Galiausiai, dar kai kas, ko ver
tėtų saugotis, turint reikalų su nesą
žiningais automobilių pardavėjais 
(dėl vietos stokos šį kartą nerašysime 
apie problemas, susijusias su pačiais 
automobiliais, pvz., suklastoti jų do
kumentai, neatspindintys realios kil
mės ir techninės būklės, sąmoningai 
nuslepiami defektai ir pan.). Pasitai
ko atvejų, kuomet problemos dėl fi
nansavimo iškyla jau nusipirkus 
automobilį. Iš pradžių pardavėjas su
daro sutartį su pirkėju dėl automo
bilio pardavimo ir netgi priima pir
kėjo seną automobilį kaip dalį mo
kesčio (vadinamąjį „trade-in"). Pir
kėjas pasiima naują automobilį, tuo 
pačiu dar kartą patikintas, jog finan
savimas pirkiniui jau patvirtintas. 

Deja, po kelių dienų pardavėjas 
paskambina ir pareiškia, jog prašy
mas finansavimui skolintojo buvo 
atmestas, todėl dabar jis tegali pasiū
lyti paskolą su aukštesniais procen
tais. N u k e l t a j 9 psl . 

http://www.illlnoispain.com
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Kryžiažodis Draugas Nr. 019 Dantų gydy to ja i 
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1 2 3 i _ 6 _ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Vert ikal ia i : 
1. Audinių ar organo sužalojimas dėl išorinio poveikio. 2. Vokiečių filoso

fas Fridrichas ... . 3. Reikiamos praktikos atlikimas, stažavimas. 4. Dygstanti 
plunksna, padaiga. 5. Vėsumas. 6. Homero epinė poema. 8. Mikrobų naikini
mas. 9. Senų knygų ar šiaip senienų parduotuvė. 10. Vinco Mykolaičio-Putino 
drama „Valdovo ...". 13. Gyvena po vienu ... (kartu). 14. Likęs nevedęs vyras. 
15. Šiltųjų kraštų medis, iš kurio vaisių ir sėklų kepama duona. 19. Žurnalistų 
paleista pramanyta žinia. 20. Upės išsišakojusios žiotys. 23. Laikini popieri
niai pinigai. 25. Žmogaus jėga, pajėgumas. 26. Prieskoninis augalas mėsingu 
šakniastiebiu. 27. Antikos rašytojas, tragedijos „Antigonė" autorius. 31. 
Klausimų lapas žinioms rinkti. 32. Iš aguonų gaunama narkotinė medžiaga. 
36. Tikrais faktais paremtas filmas „... Harboras". 37. Svarbu ne ..., bet 
smūgis. 

Hor izon ta l i a i : 
1. Skumbrinių šeimos didelė jūrų žuvis. 4. Augalo sultys. 7. Miestelis 

Lazdijų rajone, i pietus nuo Veisiejų. 10. JAV lietuvių poetė Liūne ... . 11. 
Lietuvių dainininkė ... Seduikytė. 12. Graikų mitologijos dievas, vyriškojo 
grožio simbolis. 16. V Žalakevičiaus filmas „Adomas ... būti žmogumi". 17. 
Įstaigos, organizacijos skyrius ar poskyris. 18. A. Kristi romanas „Mirtis ant 
...". 21. Nedidelis t rūkumas, ydelė. 22. Viešumai skirtas žurnalisto pa
sikalbėjimas su žymiu asmeniu. 23. Verslininkė, komersante. 24. Žvejybos tin
klas su uodega ir sparnais iš šonų. 28. Prancūzijos kurortas prie Viduržemio 
jūros. 29. Primityviausias vienaląstis gyvūnas. 30. Pasakose gudrumu 
pasižymintis gyvūnas. 33. Lietuvos muzikos grupė „... šviesą". 34. Pasviręs ... 
bokštas Italijoje. 35. Plokštelė šoviniams sukabinti ir jdėti į ginklą. 38. 
Mokslas apie atmosferos sandarą, savybes, vykstančius procesus, tiesiogiai 
veikiančius ją ir orus. 39. Gyvulius puolantis vabzdys, „neprimatantis" 
kraugerys. 40. Motinos dvi dukros viena kitai. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

AUTOMOBILIS IŠSIMOKĖTINAI 
Atkel ta iš 8 ps l . 
Priešingu atveju reikės grąžinti 

automobilį arba nutraukti sutarti iš 
viso - tačiau tai vargu ar bus įma
noma, kadangi senas pirkėjo automo
bilis jau parduotas! Atidžiau pana
grinėjus sutartį, pasirodo, jog į ją 
buvo įtraukta sąlyga apie tai, jog 
konkretus pardavimo sandoris įsi
galioja tik tada, jei jam patvirtinamas 

finansavimas. Todėl reikėtų iš anksto 
atkreipti į tai dėmesį ir paieškoti šios 
sąlygos sutartyje. Jei ją radote - iš
braukite ir paprašykite pardavėjo ini
cialais patvirtinti pakeitimą. Jam ne
sutikus to padaryti - neabejodami 
rinkitės kitą pardavėją. 

Pagal amerikiečiu žiniasklaidą 
parengė Vaida Maleckaitė 

Kokių terriŲ pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti 
„Socialiniu reikalu tarybos" skiltyje, rašykite „Draugo" 

redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629 arba ei. paštu: redakc i ja@draugas.org 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. 708-598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

D r . L I N A P O Š K U S 
D a n t ų g y d y t o j a 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hvvy, VViUovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Hiąhvvay 
VViliovvbrodk, IL 60327 

Tei. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th St. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington. Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
persikėlė į naują kabinetą 

318 vV. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

www.pa rk r i dges rn i l es . com 
Pilna dantų priežiūra: 

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

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio ' 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

D r . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIA USIOS KAINOS!!! 

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

R u o š i a m e 2 0 0 8 m . k e l i o n e s 
į Š i luvos 4 0 0 m e t ų j u b i l i e j ų . 

Dėl informacijos skambin t i Ritai Penčylienel 
« 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė BarakauskSenė tel. 708-403 5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Atkelta iš 2 psl. 

Moksleiviai pasisako 

JAV Rytinio pakraščio „ A t g i m i m o " moksleiviu a te i t in inkų 
kuopos nariai rašė temas, ruošdamiesi duoti moksleivių 
ateitininkų įžodį. Čia dalijamės temų ištraukomis. Kviečiame 
visų kuopų moksleivius prisidėti savo rašiniais. 

Apie ateitininkų susirinkimus/stovyklas rašo 
Aleksandras Kučas: 

„Į Dainavą atvažiuoja moksleiviai iš Čikagos, 
Detroit, Cleveland, Los Angeles, Philadelphia, Balti-
more ir kitų miestų. Kai susidraugauji su moksleiviais 
iš kitų miestų, yra smagu juos pamatyti, kai aplankai 
jų miestus. (...) Mūsų „Atgimimo" kuopa yra sudaryta 
iš trijų miestų — Philadelphia, Baltimore ir 
VVashington, nes nėra užtektinai vaikų kiekviename 
mieste. Viena problema yra, kad vieni ar kiti turi 
važiuoti maždaug dvi valandas į susirinkimą. Kol 
nuvažiuoji ir parvažiuoji namo, prarandi visą dieną. 
Geras dalykas apie susirinkimus, kad pamatai savo 
draugus, praleidi laiko su jais ir išmoksti ką nors 
kiekvieną kartą." 

Apie ateitininkų spaudos reikalingumą rašo Viltis Palubinskaitė: 

„Būtų gera mintis spausdinti priedinę 'Ateitį ' 
Amerikoje tam, kad būtų didesnė galimybė mums joje 
dalyvauti. Mums yra svarbu skaityti apie kitas kuopas 
ir apie žmones, su kuriais yra didesnė galimybė 
bendrauti vietinėje veikloje, susipažinti per šokių 
šventes ir per stovyklas bei žiemos kursus. Spauda 
suteikia progą toliau bendrauti ir pasidalinti mintimis 
apie tai, kas mums svarbu ir kas mus jungia. Yra 
smagu matyti pažįstamus veidus spaudoje ir skaityti 
pažįstamų straipsnius. Ateitininkų spauda padeda 

organizacijai gyvuoti ir plisti." 

...ir Paulius Razgaitis: 

„Per paskutinius dešimt me
tų atsirado daug naujų tech
nologijų, kurias panaudojus 
galima greitai ir efektyviai pasidalinti žiniomis ir 
informacija. Ypač nauja technologija naudojasi 
jaunimas. Ateitininkai negali atsilikti. Žmonės nebe 
tiek skaito žurnalus ir laikraščius, kiek prieš dešimt 
metų. Mūsų užduotis yra skleisti ateitininkišką pa
saulėžiūrą naudojant tinklalapius, elektroninį pastą 
arba 'blogus'. Taigi ateitininkams nereikia tiktai 
žurnalo, bet reikia naudoti visas priemones, kurios 
efektyviai skleidžia mūsų žinias." 

...panašiai galvoja ir Nida Vidutytė: 

„(Aš) manau, kad yra svarbu ateitininkams ne tik 
naudoti žurnalus ir laikraščius. Amerikoje žurnalų ir 
laikraščių kompanijos nyksta, nes daugiau ir daugiau 
žmonių gauna žinias internetu. Jei ateitininkai, kaip 
organizacija, nenori išnykti, jie turi keistis su pasauliu. 
Visos kuopos turėtų turėti savo tinklalapius skleisti 
savo žinias kitoms kuopoms. Aš pati daug kartų esu 
aplankius mesmas.org pažiūrėti nuotraukų iš Dai
navos ar surasti reikalingus ateitininkų dokumentus. 
Taip pat būtų gerai ateitininkams pabandyti naudoti 
kitas technologijos formas, kaip filmą. Taip kuopos, 
kurios turi tik keletą narių, galėtų palaikyti ryšius su 
Čikagos ir Detroit kuopomis. O toliau, galėtų ir dau
giau jungti Lietuvos atei
tininkus su Amerikos." 

Pasirinkęs aptarti tautiškumo principą, 
Virgus Volertas rašo: 

„Tautiškumo principas man yra tas principas, 
kuris atskiria ateitininkus nuo visų kitų or
ganizacijų, nes iškelia lietuviškumą, kuris eina 
per visą mano gyvenimą. Šio principo prasmė 
taip pat padeda man suprasti, kad aš esu tur
tingesnis ir gal šiek tiek kitoks savo kasdieninia
me gyvenime čia, Amerikoje. Turiu tam tikrą tur
tą, kurio kiti mano draugai ir pažįstami nejaučia 
— esu lietuvis ir esu amerikietis. Dvi tautos, dvi 
kultūros, dvi istorijos, dvi kalbos — daug turto. 
(...) Nors visi principai yra svarbūs ir padeda man 
siekti būti tokiu žmogumi, kokiu noriu būti, 
tautiškumo principas yra pasidaręs tuo, kas mane 
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Romualdas Kriaučiūnas 

„ATEITIS" 2007 nr. 4 
sumušė rekordą! 

Geras jausmas nubangavo dar nė voko neatidarius. Užteko pažiūrėti j 
išsiuntimo datą — 2007.07.09. Po dvylikos dienų šis numeris jau mano 
pašto dėžutėje. Tai, be abejo, rekordinis čio žurnalo siuntos per Atlantą 
greitis. Padėka pašto tarnautojams! 

Atidarius voką žurnalo viršeliuose skaitytoją pasitinka dvi Liutauro 
Serapino spalvotos nuotraukos iš birželio 
pabaigoje Klaipėdoje vykusių jaunimo 
dienų. Daugiau apie tai bus k i tame 
žurnalo numeryje. Kaip ir kiti, šis 64 
puslapių leidinys yra pilnas nuotraukų, 
veiklos kronikų, brandžių straipsnių ir 
kūrybinių polėkių. Tai dar vienas iš 
Redos Sopranaitės sumaniai sureda
guotų numerių, kurių tiražas auga. 
Šio numerio — jau 3,000. Asmeniš
kame laiške man redaktorė džiaugia
si, kad skaitytojų skaičius ne tarp 
ateitininkų didėja, bet yra susirūpi
nusi, kad patys ateitininkai savo 
organizacijos leidiniu lyg ir mažiau 
domisi. Dėl to mano pastaba. Jau 
atėjo laikas „Ateities" žurnalo pre
numeratą įtraukti į metini nario 
mokestį, kad visi ateitininkai galėtų j j gauti ir skaityti. 

Užuot aptarę, kas ir ką šiame numeryje rašo, pateiksiu paties turinio 
skyrelių pavadinimus. Jie yra ne tik kūrybingi, bet ir informatyvūs. 
Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į pačių žodžių žaismingą rašybą bei jų 
prasmės niuansus. Aišku, susipažinimas su turinio skyreliais yra tik 
paskata šj žurnalą paimti į rankas, su juo artimiau pabuvoti ir tuo 
praturtėti. Štai tie žaismingi kvietėjai: universitetas, šianDien, 
prisiMinkime, atgal į Ateitį, Gyvybės kultūra, žaidimai Dievo 
laukuose , tikĖjimas, šalia Mūsų, užSienyje , susiPažinkime, 
skai(s)tykla, X kuopa, sportas, neKasdienybė, JAS, MAS, SAS, 
atMintis, info. 

Šis nuotykių bei įkvėpimo pilnas žurnalas platinamas ir užsienyje. 
Prenumeratos kaina JAV ir Kanadoje 32 JAV dol. Dėl prenumeratos 
JAV kreiptis į Laurą Lapšytę, 2444 9 t n Street, # 1 , Boulder, CO 80304, 
USA. EI. p: lapsyte@yahoo.com. Kanadoje kreiptis į Vincą Kolyčių, 
86 Glenholme Avenue, Toronto, Ontario M6H 3B1 Canada. EI. p: 
vincask@hotmail .com. Čekius rašyti „Lithuanian Catholic Fede-
ration Ateitis", pažymint, kad tai ,,Ateities" žurnalo prenumeratai. 

„Atei t ies" redaktorė, Reda Sopranaitė, primena, kad 
„Ateitis" laukia straipsnių, nuotraukų ir informacijos. Jei at
siusite iki rugpjūčio 6 d., bus įdėta į nr. 5. Rašykite ei. paštu 
zurnalas@ateitis.lt 

Redaktorė taip pat primena, kad kai kurie „Ateityje" spausdi
nami straipsniai yra publikuojami internetiniame dienraštyje 
bernardinai . l t . Apsilankykite, skaitykite, komentuokite: 
http://www.bernardinai.lt/index.php7url=categ o ries/473 

atskiria nuo kitų, padaro mane tam t ikru individu. 
Galvoju, kad visi principai veikia kartu, yra dalis 
mano gyvenimo ir kad aš juos išgyvenu kasdien — 
net negalvodamas." 

...apie šeimyniškumą rašo Tadas Rimkus: 

„Šeimyniškumas yra man svarbiausias principas, 
nes mano šeima prisiliečia prie visų mano gyvenimo 
aspektų. Kai aš einu j mokyklą, mano tėvai prižiūri, 
kad aš būčiau užbaigęs namų darbus. Mano šeima 
prižiūri, kad aš gerai elgčiaus su pažįstamais ir 
nepažįstamais. Aš myliu savo šeimą, net jeigu jie 
pykteli ant manęs, nes aš žinau, kad jie man padės, 
jei turėsiu problemų. Šeima yra dalis viso mano 
gyvenimo". 

http://mesmas.org
mailto:lapsyte@yahoo.com
mailto:vincask@hotmail.com
mailto:zurnalas@ateitis.lt
http://bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/index.php7url
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VYTAS VAITKUS 
Nr.4 

Kažkuris vyras ir sako — einame 
lauk ir protestuokime, nes mes tokio
je vietoje nemiegosime! Visas būrys 
išėjome j gatvę mūsų barako priekyje 
ir sustoję labai garsiai šūkavome. 
Atėjo du policininkai. Sužinoję, dėl ko 
triukšmaujame, jie labai supyko ir 
įsakė per vieną minutę grįžti atgal į 
baraką. Niekad nebuvau matęs tokių 
piktų vokiečių. Mums nereikėjo nė 
minutės, ir visi subėgome i vidų. Visą 
naktį mažai miegojome, nes buvo ne
įmanoma. 

Mūsų pirmos pažinties su bla
kėmis niekados neužmiršiu. Jos net 
eina lubomis ir kaip bombos krenta į 
lovą... Mano lova buvo trečiame 
aukšte, tai ypač daug teko nukentėti. 
Rytojaus dieną vokiečiai chemikalais 
išpurškė ne tik mūsų baraką, bet ir 
mus pačius... 

Tame lageryje praleidome turbūt 
apie savaitę. Vieną lietuvių grupę, 
apie 18 žmonių, išsiuntė į Dresden 
priemiestį — Niedersedlitz, maždaug 
10 km nuo miesto centro. Mus per
skyrė su dėde ir teta, nes juos išsiun
tė į šiaurinę miesto dalį. 

Neprisimenu, kaip mes ten nu
važiavome, bet atradome darbo sto
vyklą su dviem barakais ir dar dviem, 
pradėtais statyti. Fabrikas, kur visi 
turėjo dirbti, buvo maždaug už 2 km. 
Mūsų kambaryje buvo dviaukštės 
lovos ir gyveno 22 žmonės: 18 lietu
vių ir 4 italų karo belaisviai. Kiti ta
me lageryje buvo lenkai, ukrainiečiai 
ir rusai. Jie visi turėjo prisikabinti 
skirtingų spalvų žvaigždes ant krū
tinės. Lietuviai neturėjome jokių žen
klų. 

„Lagerfuehrer" — stovyklos vir
šininkas buvo vokietis, nacis su ruda 
uniforma. Jis labai didžiavosi savo 
puošnia uniforma. Turėjo tik kairę 
ranką, nes dešinę prarado Lenkijos 
fronte. Šiaip jis buvo neblogas žmo
gus. Mudu su broliu buvome vienin
teliai vaikai toje stovykloje. Brolis 
buvo 7, o aš 12 metų. 

Mudviem nereikėjo nieko dirbti. 
Visi kiti dirbo metalo apdirbimo fab
rike, kuriam ir priklausė mūsų sto
vykla. Kadangi mūsų Mama mokėjo 4 
kalbas ir turėjo vaikus, ją paskyrė 
dirbti lageryje, būti vertėja, valytoja, 
viršininko drabužių prižiūrėtoja ir 1.1. 

Po poros savaičių mūsų viršinin
kas, lietuviškų rūkytų lašinių paveik
tas, davė mums mažą kambariuką. 
Kadangi buvome tik 3 žmonės, pri
dėjo dar 2 — Osvaldą Žadvydą ir jo 
žmoną. 

Osvaldas Žadvydas buvo labai 
įdomus žmogus. Jis buvo Lietuvos 
kariuomenės kapitonas. Rusų suim
tas ir sušaudytas Červenėje su kitais 
Lietuvos karininkais, stebuklingai 
išliko gyvas, kai ant jo užkrito kitų 
kūnai. Po visokių išgyvenimų grįžo į 
Lietuvą ir buvo Kretingos apskrities 
viršininkas. Maždaug 1945 m. sausio 
mėnesį jis įstojo į vokiečių kariuo
menę kapitono laipsniu. Buvo ruošia
mi planai jį ir kitus lietuvius kari
ninkus parašiutais nuleisti Lietuvoje, 
bet tai neįvyko. 

Darbo lageryje buvo neblogai, 
nes buvo švaru. Valgyti eidavome 
vieną sykį per dieną į fabriko valgyk
lą. Sykį per savaitę galėjome nusi

maudyti fabriko pastate. 
Man, kaip vaikui, viskas buvo 

įdomu ir jaučiausi, kaip „tikras vy
ras". 

Beveik visi lietuviai turėjo atsi
vežę, vieni daugiau, kiti mažiau, ost
markių. 

Tai pinigai, išleisti vokiečių oku
puotuose rytų kraštuose. Ostmarkes 
reikėjo iškeisti į reichsmarkes, t.y. 
Vokietijos pinigus. Nežinau kodėl, 
bet žmonės to nedarė bankuose. Ka
dangi aš turėjau savo ostmarkių, tai 
netyčia suradau būdą, kaip jas pa
keisti. Aš važiuodavau tramvajumi į 
miesto centrą ir ten didelėse parduo
tuvėse nupirkdavau kokį niekelį už 
pfeningius, bet paduodavau bank
notą ostmarkių ir grąžą visada gau
davau reichsmarkėmis. Ypač man 
patikdavo eiti į kiną ir visada pirkti 
bilietą su ostmarke. Aš turbūt ma
čiau visus tų laikų vokiečių filmus. 

Taip pasidariau visų mūsų lage
rio lietuvių pinigų keitėjas. Aš vi
siems atiduodavau grąžą reichsmar
kėmis, kiek likdavo po kino ar ap
sipirkimų. 

Man tai labai patikdavo, nes iš
važinėjau visą tą gražų ir didelį mies
tą, daug ką mačiau. Aišku, buvo ir 
baimingų momentų ar krizių, bet vis
kas pasibaigė gerai. 

Kretingos bažnyčioje buvau mi
šių patarnautojas. Tą patį dariau ir 
Dresden per lietuviškas Mišias. 

1945 sausio mėnesį Dresden jau 
buvo girdėti artėjantis frontas. Rusai 
buvo netoli. Visi planavo išvažiuoti 
toliau į vakarus. Vasario 12 d. man 
suėjo 13 metų. Atšventėme nuėję į 
vieną ,,Gasthaus" užeigą, kurios 
savininkas buvo vokietis, draugiškas 
lietuviams. Tenai galėjome pirkti 
,,Stamgericht" be maisto kortelių. 
Paprastai tai būdavo „Kartoffel sa-
lad", t. y. bulvės, su prieskoniais arba 
iš kažkokio gyvulio kraujo padaryta 
želė. Svarbiausia, suaugę ar vaikai, 
kaip mudu su broliu, galėjome gerti 
alaus, kiek tik nori, jei turi pinigų 
susimokėti. Daugiausia gėrėme tam
sų alų. Jis buvo skanus, saldus ir silp
nas. Kadangi buvome didesnė grupė 
lietuvių, tad planavome, kaip švęsime 
Vasario 16-ąją toje pačioje vietoje. 

Atėjo vasario 13 dienos vakaras. 
Viskas buvo ramu iki maždaug 2 vai. 
ryto. 

Pirmiausia išgirdome priešlėktu
vinių patrankų šaudymą. Viena bate
rija, atrodo, buvo maždaug už pusės 
kilometro. Po kiek laiko nušvito visas 
dangus ir buvo šviesu, kaip dieną. 
Žmonės sakė, kad lėktuvai „pakabino 
lempas". Netrukus pasigirdo švilpi
mas ir sprogimai. Pas mus didžiau
sias sąmyšis. Kažkaip mes visi trys 
pasimetėme ir aš atsiradau vienoje 
duobėje su italų belaisviais. Niekada 
nebuvau matęs tokių išsigandusių 
žmonių. Nežinau, ar jie mane dau
giau išgąsdino, ar tos bombos. O 
bombos krito per tris ar keturis šim
tus metrų nuo mūsų, arčiau į miesto 
pusę. Po sprogimų lėktuvai išmėtė 
fosforo lazdeles. Jos krito ir prie 
mūsų, bet nieko neuždegė. 

Šiaip taip mes visi trys suradome 
vienas kitą ir daugiau nebeišsisky-
rėme. Bus daugiau. 

t :> :-', 

^ 

VALIO VYTIS! 
Sveikiname įgulą ir 

kapitoną Tomą Petką, 
laimėjusius pirmą vietą 
2007 metų „Mackinac" 

regatą 

Dėdė Pranas ir teta Aldona 

.-

Margumynai 

Didžiausias karpis — tauragiškių glėbyje 
Daugiau kaip ketvir t is tonos 

sužvejotų karpių per t r is paras . 
Sveriantis 16,750 kilogramo - di
džiausias jų. Tokie antradienį prasi
dėjusių ir penktadienį pasibaigusių 
šalies karpininkų varžybų rezultatai. 

Tauragiškiai žvejai broliai Ed
mundas ir Egidijus Juodeikiai iš
t raukė didžiausią karpį ir užėmė 
antrąją vietą, suskaičiavus bendrą 
varžybų metu brolių pagautų karpių 
svorį. Nenorėdami į tvenkinį prišauk
ti brakonierių, tauragiškiai karpinin-
kai neatskleidžia, kokiame vandens 
telkinyje vyko varžybos. 

Neišduoda v a r ž y b ų v ie tos 

Viename Tauragės rajone esan
čiame vandens telkinyje, kurio žvejai 
nenori įvardyti, vengdami ten pri
šaukti brakonierių, t r is paras tęsėsi 
Lietuvos karpininkų varžybos. J a s 
surengė Tauragės karpininkų klubas 
„Aukso žvynas". 

Be dviejų komandų iš Tauragės, 
čempionate dalyvavo komandos iš 
Druskininkų, Kauno ir Kuršėnų. Iš 
viso kantrybę ir sėkmę išbandė sep
tynios žvejų komandos po du žvejus. 
Varžybas galima laikyti vienomis 
svarbiausių, nes jose dalyvavo gar
siausi šalies karpininkai: Renaldas 
Marčiukaitis, Andrius Budelis, kuni
gas Gintautas Černiauskas, Šarūnas 
Kasiulis ir kiti. 

Sugautas žuvis pa le ido 

Didelis nusižengimas yra t ikram 
karpininkui pagautą žuvį naudoti 
maistui. Todėl visos va.žybų metu 
pagaunamos žuvys pasvertos palei

džiamos atgal į vandenį. Ši nerašyta 
taisyklė nebuvo pažeista ir Tauragėje 
vykusių varžybų metu. Visos pagau
tos žuvys, kurių bendras svoris - 277 
kilogramai, buvo paleistos. Edmundo 
Juodeikio, karpininko iš Tauragės, 
teigimu, varžybų metu pagautos 
žuvys greičiausiai ten pateko iš kitų 
vandens telkinių. 

Kitos varžybos — kitąmet 

Suskaičiavus trijų parų žvejų 
laimikį, pirmosios vietos laimėtoja 
pripažinta karpininkų komanda iš 
Druskininkų „LT United" (Gintautas 
Cernauskas ir Šarūnas Kasiulis). Jie 
iš viso pagavo 98,100 kilogramo 
karpių. 

Antrosios vietos laimėtoja, tau
ragiškių „Aukso žvyno" komanda 
(Edmundas ir Egidijus Juodeikiai), 
sužvejojo 70,650 kilogramo karpių. 
Šiai komandai antrąją varžybų dieną 
pavyko pasivyti lyderius, nuo jų bro
liai atsiliko dviem kilogramais. Ta
čiau paskutinę dieną fortūna labiau 
šypsojosi druskininkiečių komandai. 
Tauragiškiai tapo didžiausio varžybų 
metu pagauto karpio šeimininkais. 
Šis gražuolis svėrė 16,750 kilogramo. 

Trečioji vieta atiteko taip pat 
komandai iš Druskininkų „Ren Mar" 
(Renaldas Marčiukaitis ir Audrius 
Budelis). 

Egidijus Juodeikis, jau apie 
dešimtmetį „sergantis" karpių žvejy
bos „liga", tikisi, kad karpininkų 
varžybos taps tradicinės Tauragėje. 
Jas žadama organizuoti ir kitąmet. 

Gintaras Gražinskas 
Balsas.lt 

: autotradeusa. com 

PADEDAME SURASTI. M PIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IS BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

http://Balsas.lt
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N E K I L N O J A M A S I S T U R T A S D R A U D I M O PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

P A R D U O D A 

Marquette Park 
Mūrinis; 3 butai; $259,000 

Puikus stovis 

Marquette Park 
Mūrinis; 3 butai; 69^ St. 

Speciali kaina 

INDEPENDENT REALTORS 
OF ILLINOIS INC. X 

Reda Blekys 
708 214 5284 

A p t a r n a u j a m e Čikagą i r j os apyl inkes 
daug iau ka ip 25 metus m) 

GREIT PARDUODA 
-7g-==^ F'rst Landmark Realty 
j J s i u 
Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

R I M A S 
STANKUS 

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

Audr ius Miku l is 
I s t Choice Real Propertys 

r — 
I 
I 

! Te/.; 630-205-9262 
I E-mail: amikulis@usa.com 
I Įvairus nekilnojamas turtas: 
i * Nemokamas įkainavimas 
' * Nemokama rinkos analizė 

* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

.optimaliausia, finansavimą 

cotouiou. 
BAMKCStO 

RESDENTlAi. 
HtOKERAGE 

V I D A M . 
S A K E V I C I U S TV53 

Real Estate tZonsultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

P A S K O L O S 

I N T E R B A N K 
MORTGACE C O M P A N Y 

Paskolos nek i lno jamam tu r t u i 
Perfinansavimas „ n o closing costs" 

GEDIMINAS ZAREMBA 
630-915-8865 

Illinois Residentlal Mortgagc broker Bank 

GnMfc 23 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, IDinois 60453 
Business 706-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBĄ 

I Š N U O M O J A 

U N I O N P IER, M l 
išnuomojamas 2 mieg. 

vasarnamis. Netoli ežero, 
didelis kiemas. 

T e l . 269-4*S9-*S*S93 

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI: 
2 mieg ir 1 mieg. butas 

basement" - Marquette Park. 
Tel. 708-269-3207, Rimas 

S I Ū L O M E DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų" ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
„ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

Tel. 708-207-5023 
708-387-2067 

Spa Cons tan t ine grožio salonui 
reikal ingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 
tel. 708 805 2696 

Ieškome auklės Vašingtone 
Ieškome pilno etato, legalios auklės. 

Geras atlyginimas, sveikatos 
draudimas, gyvename Marylande. 

RutaKSOaol.com (301) 987-0322 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Gre i ta i , kokybiškai , p r i e i n a m a 
ka ina a t l i e kame e lekt ros, , , p l um 

b i n g " , medž io darbus. Tvoros, 
g r o t o s , dažymas, v i r tuv ių , ,.base 
m e n t į reng imas, c e m e n t o l ie j i 

mas, s t o g u taisymas. Kokybė 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 melai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

STATE F A R M INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-av/ay" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzfe Chicago, IL 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
vai per p j r j 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

773 7 7 8 4 0 0 7 
7 7 3 531 1833 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Atwąys with Flomers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atr ibutikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms i Lietuvą 

1120 State St, lement, IL 
Tei. 630 257 0339; 888 594 6*504 
www.alwayswithflowers.com tedkx* 
www.alwayswlthSowers.tiei: j ^ 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai irjvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

KLIVI 

doleris .com 
im 

•j ' r 
S 

u u 
garantuota 773 5 s a 3404 P I G I A U S I A V I A B I L I E T A I \ L I E T U V Ą IR E U R O P Ą 

h 

mailto:amikulis@usa.com
http://RutaKSOaol.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.alwayswlthSowers.tiei
http://www.racinebakery.com
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VYTAUTĄ MIKŪNA NAMOLEI IŠLYDINT 
(1922.01.05-2007.07.20) 

Žinia apie fil. Vytauto Mikūno 
netektį giliu liūdesiu apgaubė Vy
dūno fondo vadovybę, Akademinį 
skautų sąjūdį ir visą lietuviškąją 
skautiją. Jis buvo Lietuvos ąžuolas — 
likimo persodintas, bet įsitvirtinęs ir 
plačiai šakas išskleidęs Amerikos 
lietuvių visuomeninėje veikloje. Iš
tikimas dar vaikystėje duotam skauto 
pasižadėjimui, visą gyvenimą pras
mingai ir uoliai dirbo Dievo, Tėvynės 
ir Artimo gerovei. Buvo ramaus 
būdo, kuklus ir nuoširdus žmogus, 
didelis patriotas, idealistas. Priklausė 
JAV Lietuvių Bendruomenei, Lietu
vių fondui, BALFui ir labiausiai šir
džiai artimai lietuviškajai skautiškai 
šeimai. 

Vytautas Mikūnas gimė 1922 m. 
sausio 5 d. Pilviškiuose, ten pradėjo 
lankyti pradinę mokyklą. 1932 m. 
įstojo į progimnaziją, vėliau tęsė 
mokslą Aukštesniojoje prekybos 
mokykloje, Kaune. Mokslą baigė 
1941 m., vos savaitę prieš praside
dant karui. Dalyvavo pasipriešinime 
prieš okupantą — su dviem draugais 
miestelio aikštėje iškėlė trispalvę. 
1942 m. pradėjo studijas Vilniaus 
universiteto ekonomikos fakultete, 
buvo „Varpo" choro valdybos pir
mininkas. Ekonomikos mokslus bai
gė jau pasitraukęs į Vokietiją, Albert-
Ludwig universitete, Freiburg, bet 
dėl emigracijos į JAV išlaikė tik dalį 
egzaminų. Iš Pennsylvania atvykęs į 
Čikagą, 1952 m. vedė Jolantą Mus
teikytę, dirbo Čikagos miesto sani
tarinio rajono mechanikos skyriaus 
projektuotoju, kol 1986 m. išėjo į pen
siją. 

Skautauti Vytautas Mikūnas 
pradėjo 1932 m., kai įstojo į „Vytauto 
Didžiojo" skautų draugovę. 1938 m. 
Karmėlavoje baigė skautų vadovų 
kursus. Vokietijoje, Freiburg, įkūrė 
skautus, Čikagoje Korp! Vytis drau
govę, kurioje ėjo valdybos pirmininko 
pareigas. 1952—1954 m. buvo Korp! 
Vytis centro valdybos pirmininkas, 
1962—1964 m. Akademinio skautų 
sąjūdžio pirmininkas, 1973—1975 m. 
Lietuvos skautų sąjungos pirminin
kas. 

1952 m. kovo 23 d. Čikagoje buvo 
įsteigtas Akademinio skautų sąjūdžio 

Jaunimo fondas, kuris, Vydūnui suti
kus, buvo pavadintas jo vardu. Vy
dūno fondo (VF) tikslas buvo ir tebė
ra remti studijuojančius lietuvius 
studentus, suteikiant paskolas ar sti
pendijas. Vytautas Mikūnas 1952— 
1953 m. tapo šio fondo valdybos rei
kalų vedėju, o nuo 1966 iki 2002 m., 
kai VF šventė 50 metų jubiliejų, buvo 
valdybos pirmininkas. Vytautas Mi
kūnas pasišventusiai dirbo ir dėjo 
dideles pastangas, kad VF veikla 
plėstųsi, o kapitalas augtų. Jo suma
nymu buvo pradėta leisti ir platinti 
kalėdinius atvirukus, tai suteikė VF 
finansinę pradžią. Per 38 Vytauto 
Mikūno vadovavimo metus buvo 
išleista 1,185.000 kalėdinių atvirukų. 
220 asmenų gavo paskolas studijoms, 
49 asmenys, studijuojantys lituanis
tiką Amerikoje, — stipendijas. 165 
stipendijos buvo išmokėtos studen
tams Lietuvoje. VF paskolos ir sti
pendijos pasiekė studentus, studijuo
jančius net 12-oje pasaulio kraštų. 

Vytauto Mikūno pastangomis 
Lietuvos universitetuose buvo įsteig
ti Akademinio skautų sąjūdžio Gar
bės narių Čiurlionienės, Zaunienės, 
Končiaus, Kolupailos ir Kviklio vardų 
žymenys ir piniginės premijos. 21 
asmeniui buvo išduoti VF metiniai 
žymenys ir piniginės dovanos už sėk
mingą visuomeninę veiklą. Specialiu 
Garbės žymeniu už vadovavimą at
kuriant Lietuvos Nepriklausomybę 
pagerbtas ir apdovanotas prof. Vy
tautas Landsbergis. Išleistos 18 kny
gų, iš kurių 3 yra Lietuvos istorijos: 
Jakšto, Makausko ir Gudavičiaus 
Lietuvos istorijos I tomas ir 3 Lie
tuvos žemėlapiai: istorinis, iliustraci
nis ir topografinis. 

Daugybė VF išleistų knygų buvo 
suredaguotos Vytauto Mikūno: Vydū
no „Laiškai skautams", dr. J. Jakšto 
„Nepriklausomos Lietuvos istorija", 
Vydūno „Mano tėvynė", A. Merkelio 
„Didysis varpininkas Vincas Kudir
ka", Vydūno „Sieben Hundert Jahre 
Deutsch Litauischer Beziehungen" 
(antroji laida), E. Gudavičiaus „Lie
tuvos istorija" (pirmas tomas). Be to, 
Vytautas Mikūnas 5 metus redagavo 
žurnalą „Mūsų Vytis" ir bendradar
biavo su Lietuvių Enciklopedija, 

LR Prezidentas Vaidas Adamkus 2002 m. įteikė Vytautui Mikūnui DLK Ge
dimino 5 laipsnio ordiną. Jono Tamulaičio nuotr. 

„Skautų aidu" ir dienraščiu „Drau
gas". Pereitais metais jo dėka VF 
pasiekė iki šiol pats didžiausias Gra
žinos Musteikienės palikimas. 

Už nuveiktus skautybės darbus 
Vytautas Mikūnas buvo apdovanotas 
pačiais aukščiausiais ordinais: Už 
Nuopelnus, Lelijos, Padėkos ir Gele
žinio Vilko. Jis yra Korp! Vytis, Nor
vegų — Lietuvių draugijos, Vydūno 
draugijos Vilniuje ir Pedagoginio litu
anistikos instituto (Čikagoje) Garbės 
narys 2002 m. buvo pagerbtas VF 
metine premija. Tačiau labiausiai šir
dį jaudinantis pagerbimas ar tik 
nebus 2002 m. LR Prezidento Adam
kaus asmeniškai įteiktas DLK Gedi
mino 5 laipsnio ordinas — Tėvynės 
padėka taip nuoširdžiai jį mylėjusiam 

ir dėl jos gerovės dirbusiam sūnui. 
Su fil. Vytautu Mikūnu buvo 

atsisveikinta 2007 m. liepos 24 d. 
vakare Petkaus Lemont, IL laidojimo 
namus pripildė draugai, gerbėjai ir 
Akademinio skautų sąjūdžio nariai 
su organizacijos spalvomis, vėliavo
mis ir garbės sargyba prie karsto. 
Atsisveikinimą vedė ir Vytauto Mikū
no biografijos svarbiausius momen
tus iškėlė VF tarybos pirmininkas fil. 
Leonas Maskaliūnas. Taip pat kal
bėjo dr. fil. Arūnas Draugelis, Pranas 
Naris, VF tarybos prezidiumo VP fil. 
Algirdas Stepaitis, fil. Jūratė Varia-
kojienė ir dabartinis VF valdybos 
pirmininkas prof. fil. Vytautas Čer
nius. Akademinio skautų sąjūdžio 
Pirmijos pirmininkės fil. Zitos Rah-
bar vardu atsisveikino fil. Vytenis 
Kirvelaitis. Visi išreiškė giliausią 
užuojautą žmonai Jolantai, dukrai 
Daivai, žentui Jose, vaikaičiams Arui 
ir Almutei, giminėms ir artimie
siems. 

Liepos 25 d. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, Le
mont, IL, kun. fil. Antanas Saulaitis, 
SJ, aukojo padėkos šv. Mišias, kvies
damas visus dalyvius pasekti Vytauto 
Mikūno prasmingo gyvenimo pavyz
džiu. S v. Mišių skaitinius skaitė fil. 
Algirdas Stepaitis, giedojo sol. Lai
mutė Stepaitienė, vargonavo sol. 
Algimantas Barniškis. AtA fil. Vy
tautas Mikūnas sugrįš amžinajam 
poilsiui į savo mylimą gimtąjį kraštą. 
Išlydime jį su ilgametės VF vicepir
mininkės fil. Jūratės Variakojienės 
žodžiais: „Dideliu idealizmu ir meile 
Tėvynei Lietuvai Vytautas buvo ir 
liks mums aukščiausias pavyzdys. Jis 
prasmingai dirbo ir aukojosi, kad 
paliktų pasaulį geresnį negu jį rado." 
Broli Vytautai, meldžiam Aukščiau
siąjį, kad priimtų Tavo kilnią sielą į 
Amžinuosius namus. Ilsėkis ramy
bėje... 

Fil. Ritonė Rudaitienė 
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KINO JUOSTOJE - LIETUVIAI IS VISO PASAULIO 
Amerikoje pradėtas filmuoti aštuonių dalių dokumentinis filmas apie žymiausius pasaulio lietuvius 

LAIMA APANAVIČIENĖ 
• 

Ką veikia grupė kauniečių, apsigin
klavę filmavimo kameromis, apšvieti
mo įranga ir kitokia aparatūra, Ame
rikoje? Pasirodo, čia prasidėjo jų fil
mavimo apie lietuvius pasaulyje odi
sėja. Prabuvę dvi savaites Los Ange
les, ankstų trečiadienio rytą jie at
skrido į Čikagą. 

J au nuo pat pirmos dienos kibo į 
darbą. Mat, kaip sako režisierius Ar
vydas Barysas, laikas nelaukia -
reikia aplankyti ir Europą, ir Indo
neziją, ir Australiją, ir Pietų Ame
riką, ir Naująją Zelandiją. Net sunku 
patikėti, kad tokios mažos valstybės 
žmonės taip plačiai išsibarstė po pa
saulį. Bet tokia tikrovė, o A. Barysas, 
prieš metus buvęs Čikagoje ir paben
dravęs su čia gyvenančiais lietuviais, 
subrandino mintį, kad tuos išsibars-
čiusiuosius reikėtų „surinkti" į vieną 
vietą - sukurti filmą apie lietuvius, 
kurie savo darbais garsina Lietuvą 
pasaulyje. 

Dokumentinių filmų ciklas „Žy
miausi pasaulio lietuviai" skirtas Lie
tuvos vardo tūkstantmečiui. Filmų 
ciklas 2009 metais bus pristatytas ne 
tik per Lietuvos televiziją. A. Barysas 
puoselėja viltį, kad jį rodys ir pasauly
je pripažinto kanalo „Discovery Cha-
nnel" programose. 

- Turime tiek daug pasaulyje lie
tuvių, kurie daro gražius darbus įvai
riausiose srityse - švietimo, meno, 
politikos, sporto, mokslo ir t. t. - ko
dėl to nepagarsinti pasauliui, - sako 
Arvydas. 

Į Ameriką atvažiavo 4 asmenų 
grupė: filmų ciklo apie žymiausius 
pasaulio lietuvius siela - projekto 
vadovas, idėjos autorius, režisierius 
Arvydas Barysas, koordinatorius Ed
mundas Atkočiūnas, režisieriaus 
asistentė Aušra Gibiežienė ir opera
torius Mantas Šatkus. Be jų projekte 
dalyvauja daug daugiau žmonių: To
mas Bandža, Ieva Zelionkaitė, Arvy
das Lebeliūnas, kompozitoriai Gied
rius Kuprevičius, Gediminas Zujus, 
Vidmantas Bartulis. Filmai bus 
įgarsinti šešiomis kalbomis. Tarp 
įgarsintojų bus Rytis Zemkauskas. 

Režisierius pasitelkė ir keletą 

konsultantų - profesorius: Egidijų 
Aleksandravičių, Leonidą Donskj, 
Aleksą Luchtaną, mokslų daktares 
Dalią Kuizinienę, Jolantą Donskienę, 
Darių Degutį, padeda jam ir kitos 
įvairios valstybinės institucijos. 

Pirmąja filmų ciklo „Žymiausi 
pasaulio lietuviai" heroje tapo čika-
gietė menininkė Janina Monkutė-
Marks, sukaupusi unikalių meno ko
lekcijų. Ją filmo kūrėjai sutiko Lie
tuvoje, na, o šiandien (penktadienį) 
jie ją filmuoja Čikagoje. 

Los Angeles grupė nufilmavo me
džiagą ir apie Rimą Muloką - ar
chitektą, projektuojantį ne tik baž
nyčias ir dangoraižius, bet ir dirbantį 
Hoollywood žvaigždėms. Kalbintas 
Arvydas Kliorė, dirbantis NASA TV3 
įkūrėja Lietuvoje Liucija Baškaus
kaitė ir kiti lietuviai. 

Čikagoje jau aplankyti Antanas 
Saulaitis - neįtikėtinai stiprios cha
rizmos kunigas, kurio anaiptol dar 
nespėjo pamiršti Lietuva, ir žinomas 
tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje foto
grafas Algimantas Kezys. 

„Herojų vis daugėja, - sako A. 
Barysas. - Kur tik nuvažiuoji, susi
tinki daug įdomių žmonių. Iš pra
džių manėme, kad savo filmų ciklą, 
skirtą Lietuvos tūkstantmečiui, sus
pėsime sukurti iki 2009-ųjų. Dabar 
jau pradėjau rimtai abejoti, ar per 
pusantrų metų susisuksime". 

Tačiau bent didžiąją ambicingo 
projekto dalį iki planuoto laiko A. 
Barysas nusiteikęs įveikti. 

A. Barysas ir bendraminčiai, už
simoję sukurti Lietuvai ir plačiajai 
pasaulio visuomenei skirtą filmų cik
lą apie įtakingiausius, ryškiausius 
tautiečius, griaus mitą apie aštria-
dančius lietuvius, besimušančius ar 
geriančius. 

Tiesa, filmuosime lietuvius su 
lazdomis! Tarp mūsų herojų bus 
Johnas Uni tas (Jonaitis) ir Diek 
Butkus - legendinės amerikietiško 
futbolo žvaigždės, -juokiasi Arvydas. 

Pasaulio lietuviai - garsūs me
nininkai, mokslininkai, architektai, 
dvasininkai, verslininkai, finansi
ninkai, sportininkai filmuojami to
kia aparatūra, kokią Lietuvoje kol 
kas turi tik A. Baryso filmų kūrimo 

Rita Šakenienė ir Arvydas Barysas apsilankymo „Seklyčioje" metu. 

kompanija. Naujos kartos skaitme
ninė „Sony XDCAM PDW-530P" 
videokamera su lazerinėmis techno
logijomis turi laikmeną, atsparią dul
kėms, karščiui, vandeniui, elektro
magnetinėms bangoms. Ji pritaikyta 
ekstremalioms darbo sąlygoms. 

Puikiai prisimenu, koks buvo no
ras (o ir būtinybė) tokią kamerą įsi
gyti. Tad džiugu, kad ją įsigijo. „Į lėk
tuvą kamerą nešamės su savimi, į 
bagažo skyrių neatiduodame, nepa
tikime. Per daug brangus ir trapus 
daiktas, kad galėtume rizikuoti'', -
sako Arvydas. 

„Darbas su šia kamera - neribo
tų galimybių. Naujos kartos mikro
fonai, šviesdėžės, stovai - tai visiškai 
kitas lygis nei tas, prie kurio mes 

pripratę. Tai absoliučiai naujos kar
tos filmavimo aparatūra!" - sako jis. 

Deja, šįkart važiuodamas į Ame
riką jis negalėjo pasiimti gitaros. Bet 
nuvykęs į „Seklyčią" porą dainų 
neiškentė nesudainavęs, dėl to susi
laukė plojimų. 

Antradienį, rugpjūčio 7 d., filmo 
kūrėjai išskrenda į New York, kur tęs 
darbą. O spalio mėnesį jie vėl at
skrenda į Ameriką, kur susitiks su 
naujais ir buvusiais būsimojo filmo 
herojais. 

Pakalbinau visus filmavimo 
grupės narius ir sužinojau daug įdo
maus. Tad kituose laikraščio nu
meriuose supažindinsiu skaitytojus iš 
arčiau su Aušra, Edmundu ir Man
tu. 

ELEKTRONINIS KALBOS 
BIULETENIS 

Kun. Antanas Saulaitis. režisierius Arvydas Barysasir asistentė Aušra 
Gibiežienė po f i lmavimo Lemonte. A. Barysas laiko rankose kun. A. Sau-
laičio dovanota kryžel i . Laimos Apanavičienes ^uo*rnukc<; 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas Jus informuoja apie 
naujai pasirodžiusią informacijos 
teikimo užsienio lietuvių bendruo
menėms kanalą - Elektroninį k@lbos 
biuletenį. 

Naujasis leidinys - tai atsakas j 
šiandieninę situaciją. Šiuo metu už
sienyje gyvena daugiau kaip milijo
nas lietuvių, veikia 35 bendruome
nės. Nuolatos gausėja mokinių, no
rinčiu mokytis lietuvių kalbos. Išei
vijos mokytojams ir žiniasklaidos ats
tovams neretai trūksta kalbinės 
informacijos, sunku sekti staigius 
pokyčius. Projektu siekiama užpildy-
I Kalbinės informacijos spragas, pris
tatyti naujausias aktualijas, informa
cijos sklaidos šaltinius. 

Mėnesinis leidinys bus platina
mas elektroniniu paštu bei internete 
- šiemet pasirodys 8 Elektroninio 
k@lbos biuletenio numeriai. Leidinį 
sudarys kelios nuolatinės rubrikos: 

Kalba per interneto langą" (elekt
roninių lietuvių kalbos išteklių ir in

terneto svetainių pristatymas), 
„Kalba ir knyga" (reikšmingiausių 
leidinių pristatymas), „Kalba klau
simai" (biuletenio skaitytojų klau
simų apžvalga), „Kalbos naujienos" 
(naujų kalbos reiškinių pristatymas). 

Iki naujųjų numatoma pateikti 
gana išsamų naujų kalbos reiškinių, 
spausdinti ir elektroninių kalbos 
kanalų kaleidoskopą. Neatmetama ir 
galimybė, kad pirminė mintis bus 
plėtojama toliau. Viena iš galimybių -
internetinis diskusijų forumas kalbos 
klausimais. 

Pirmąjį biuletenio numerį galite 
peržiūrėti internete adresu: 

www.tmid.lt/kalbosbiuletenis 
Tautinių mažumų ir išeivijos de

partamento prie LRV adresas: T. 
Kosciuškos g. 30, Vilnius. Tel. (5) 262 
5429; faks: (5) 261 9431; ei. paštas: 
www.tmid.lt 

Agnė Uždavinytė-Šimelionienė 
Patarėja informacijai ir viešiesiems 

ryšiams TMID 
agne.uzdavinyte@tmid.lt 

http://www.tmid.lt/kalbosbiuletenis
http://www.tmid.lt
mailto:agne.uzdavinyte@tmid.lt
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Švedijos paštas pagerbs 
Bergman nauju pašto ženklu 

Ingmar Bergman 

Švedijos paštas ketvirtadienį 
pranešė, kad išleis naują pašto ženklą 
šią savaitę mirusiam švedų filmų 
kūrėjui Ingmar Bergman pagerbti. 

„Siekiame parodyti Ingmar Berg
man... kaip filmų režisierių", - sakė 
atstovas Thorsten Sandberg. Pasak 
jo, pašto ženklo, kuris turi pasirodyti 
sausio mėnesį, piešinys dar neišrink
tas. 

„Tikimės pagerbti Ingmar Berg
man 90-ąjį gimtadieni, (kuris bus 
minimas) kitais metais... planavome 
išleisti naują pašto ženklą, bet dabar 
išleisime atminimo pašto ženklą", 
sakė atstovas. 

Švedijos paštas jau yra išleidęs 
pašto ženklus, susijusius su Bergman 
filmais, tokiais kaip „Šnabždesiai ir 
riksmas" (Viskningar och rop) ir 
„Žemuogių pievelė" (Smultronstal-
let). 

Pagal BNS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L H O M E 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills. Illinois 

(708)974-4410 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse Ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

A t A 
VALERIJA VIRBALAS 

Mirė 2007 m. rugpjūčio 2 d., sulaukusi 96 metų. 
Gimė Rygoje, Latvijoje. Amerikoje išgyveno 57 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Jonas Pileckis su žmona Marija, anūkai Rai

mundas, Robertas su žmona Julieanne, sesuo Bronė ir vyras Pranas 
Mickai ir jų duktė Lėlė; Kanadoje brolio a.a. Edvardo Sabaliausko 
šeima bei kiti giminės. 

Velionė bus pašarvota pirmadieni, rugpjūčio 6 d. nuo 9 v. r. iki 
10:30 v. r. Holy Family Villa Chapel, 12220 S. Will Cook Rd., Le-
mont, IL. Sv. Mišios bus aukojamos 10:30 v. r. 

A. a. Valerija bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau

ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700 

A f A 
VYTAUTAS ERINGIS 

Brangiausia, ką turi žmogus, — tai gyvenimas, kuris 
duodamas vieną kartą. Tad reikia jį gyventi taip, kad 
mirdamas galėtum pasakyti, jog visas gyvenimas buvo 
atiduotas tam, kas brangiausia. 

A t A Vytautas Eringis šiame gyvenime savo gražiau
sias ir brangiausias dienas paskyrė lietuviškai šeimai ir 
Lietuvių Bendruomenei. Velionis buvo ilgametis Balti-
morės LB apylinkės pirmininkas. Jis buvo Lietuvos Res. 
prezidento pastebėtas ir apdovanotas Gedimino ordinu. 

Nuoširdžią užuojautą reiškiame velionio žmonai 
ONAI, dukrai bei artimiesiems ir linkime vilties ir 
stiprybės. 

JAV LB Krašto valdybos vardu 
pirmininkas Vytautas Maciūnas 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.pe tkus funera lhomes .com 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated' 

DRAUGAS informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys Ir sargas) 

http://www.petkusfuneralhomes.com


16 DRAUGAS, 2007 m. rugpjūčio 4 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Ka ip i r kiekvienais metais rug
pjūčio mėnesį šeštadieninis „Draugas" 
išeis be kultūrinio priedo. Iki pasimaty
mo rugsėjį. 

• J A V LB VVaukegan-Lake County 
apylinkė rugpjūčio 11 d. 3 vai. p. p. Vo
kiečių centre, 259 W Grand Ave., Lake 
Villa, IL, rengia 2007 vasaros šventę -
festivalį. Svečius linksmins muzikos an
samblis iš Lietuvos „Aitvaras", Algirdas 
ir Genė Razumai. Pasirodys tarptau
tinių akrobatinio skraidymo čempio
natų daugkartinis nugalėtojas Jurgis 
Kairys. Maistu lepins „Kunigaikščių 
užeiga", veiks baras. Mielai priimsime 
verslininkus, kurie užsiregistruoti gali 
tel. 847-494-9046. Kviečiame visus 
dalyvauti. 

• L i e t u v i ų fondo valdyba visus 
maloniai kviečia š. m. rugsėjo 16 d. į 
Lietuvių fondo rengiamą 13-tąjį Gol
fo turnyrą. Kiekvienais metais su
laukiame vis daugiau įvairaus am
žiaus golfo entuziastų, kuriems pa
siūlome gerai paruoštus „Old Oak 
Country Club" (Homer Glen, IL) gol
fo aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuotaiką. 
Dalyvaudami LF Golfo turnyre, Jūs 
paremsite Lietuvių fondą ir tuo pačiu 
lietuviškosios išeivijos veiklą. Dau
giau informacijos tel. 630-257-1616 
arba tinklalapyje: 

www.lithuanianfoundation.org 

• A r t ė j a graži v a s a r o s šventė 
Žolinė - Svč. Mergelės Marijos dan
gun ėmimo šventė. Rugpjūčio 19 d., 
sekmadienį, Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje, Lemont šv. Mišių 
metu bus šventinamos gėlės ir žoly
nai. Po mišių 12 vai. p. p. PLC sode
lyje prasidės Lemont apylinkės Žo
linės jomarkas. Ir ko tik čia nebus! 
„Jomarkinių" saldainių, riestainių ir 
gardaus bitučių medaus! Šaunios 
„Bravo" kavinės šeimininkėlės užties 
stalus gardžiais valgiais, o gaspado-
riai parūpins gaivių gėrimų. Visaži
nės žolininkės ne tik vaišins savo pa
čių pagamintomis vaistažolių arba
tomis, bet ir patars, kada ir kaip tas 
arbatas naudoti. Muzikantai kvies 
užtraukti dainą, smagiai pašokti. 

Kaip visada čia sukinėsis mažųjų pa
mėgtas klounas. Loterijoje laimę, 
įvairiausiuose žaidimuose vikrumą ir 
sumanumą galės išbandyti tiek su
augę, tiek vaikai. Bus „Sveikatos" ir 
„Grožio" salelės, kuriose budės gydy
toja Romualda Johnson ir kosmeto
loge Erika Blinstrubienė. Maloniai 
kviečiame atvykti, nepasididžiuoti. 
Esant nepalankiam orui, jomarkas 
vyks didžiojoje PLC salėje. 

• L a p k r i č i o 4 d., s e k m a d i e n i , 
12:30 vai. p. p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, įvyks literatūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". 

IŠ ARTI IR TOLI... 

• Laukiam visų su gėlių va ini 
kais bei puikia nuotaika Žolinių šven
tėje š. m. rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 
6 vai. v. (jei tą dieną lis lietus, vaka
ronę perkelsime į rugpjūčio 18 d.) 
Marconi Beach, Wellfleet, MA. Apie 
dalyvavimą šventėje prašome praneš
ti iki rugpjūčio 8 d., nes norint gauti 
leidimą laužui kurti, būtina žinoti da
lyvių skaičių. Bilietus patartina įsi
gyti/užsakyti iš anksto. Visi nusipirkę 
dalyvausite loterijoje. Dėl bilietų 
užsakymo ir papildomos informa
cijos kreipkitės į Jurgitą ei. paštu: 
jjnote30@yahoo.com arba tel.: 508-
801-2316, bei Deimantę ei. paštu: 
deimante_naujas@yahoo.com, tel.: 
508-428-7905. 

• C o n n e c t i c u t Lietuvių sporto 
klubas ir JAV LB Waterbury apylin
kė kviečia visus į kasmetinę geguži
nę, kuri įvyks šių metų rugpjūčio 26 
d., sekmadienį, nuo 12 iki 6 vai. v. Po
būvio vieta - VFE POST 8075, Che-
shire Road (RT. 68), Prospect, CT 
06712. Bus lietuviško maisto, alaus ir 
muzikos. Įėjimo kaina suaugusiems 3 
dol., vaikams - nemokamai. Dėl pa
pildomos informacijos skambinkite 
Linui tel. 203-241-3695, arba Mariui 
tel. 203-278-0385. Taip pat informa
ciją rasite CLSK tinklapyje 

www.KLSK.us. 

Nuotrauka konkursui 

Lietus Lietuvoj... Po repeticijos basomis namo. 
Nijolės S*mėnaifės-Etzwtler nuotr. 

Lietuviai nepatenkinti Aušros Vartų parapijos bažnyčios, 570 
Broome Street at Varick Street. New York. NY 10013, uždarymu. Visi 
Lietuvių Bendruomenes nariai yra kviečiami pareikšti pasipriešinimą 
bažnyčios uždarymui ir pareikšti solidarumą šiuo klausimu. 

Daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje: www.our!adyofv11-
nlus.org 

Nuotraukoje: Nepasitenkinimo akcija buvo suruošta š. m. liepos 27 d. 

Horace Žibąs, gyvenantis Cincinnati, OH, užsisakė, kad „Draugas" jį 
lankytų dar vienus metus. Kartu paaukojo dienraščiui 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Gražina Baliūnaitė-Austin iš Short Hills, NJ, dėkodama už motinos 
dr. Onos Juškevičienės-Baliūnienės mirties sukakties pranešimą, paaukojo 
„Draugui" 97 dol. Labai dėkojame už Jūsų auką. 

Dalia R. Bulgaris pratęsė „Draugo" prenumeratą dar metams ir mums 
paaukojo 50 dol. Esame labai dėkingi, kad mus remiate. 

Antanas Bumbulis iš Toronto, ON, Kanadoje džiaugsis „Draugu" dar 
vienus metus. Su prenumeratos mokesčiu paaukojo mums ir dosnią 145 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą. 

D. Dalindaitė iš Toronto, ON, Kanadoje užsiprenumeravo „Draugą" 
dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 135 dol. auką. Labai 
dėkojame, kad mus ne tik skaitote, bet ir remiate. 

Algirdas A. Banys, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, ir toliau skaitys 
„Draugą". Jis paaukojo mums 50 dol. auką. Labai ačiū. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6 2 4 7 S. Kedzie Avenue 
Chicago , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibai t is .com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

8 7 7 - 4 9 6 - 3 5 2 7 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas padė
ti vargingai gyvenantiems vaikams 
bei studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Ginger Houghton $360 studentės pa
ramai; Gražina Kriaučiūnienė $500 
studentės paramai; a.a. Jono Rugelio 
atminimui Eugenia Budelskis $20; 
a.a. Angeles Venclovienės atminimui 
Chris Petri $200, Sharm Wolfe $50, 
Susheela Seshadri $25. Labai ačiū. 
„Saulutė" (Sunlight Orphan Aid), 
414 Freehauf St.. Lemont, IL 
60439, tel. (630) 243-7275. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. 

http://www.lithuanianfoundation.org
mailto:jjnote30@yahoo.com
mailto:deimante_naujas@yahoo.com
http://www.KLSK.us
http://www.our!adyofv11-
http://nlus.org
http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

