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Mokytojai 
siekia nuversti 
ministrę 

Vilnius, spalio 5 d. (Alfa.lt) — 
Pikete prie Vyriausybės Lietuvos 
švietimo darbuotojų profesinė sąjun
ga (LŠDPS) reiškė nepasitikėjimą ne 
tik Švietimo ir mokslo ministre Ro
ma Zakaitiene, bet ir visu socialde
mokratų partijos valdymu. Mokyto
jai tylos minute paminėjo neįgyven
dintus ministrės pažadus nuo rug
sėjo didinti jų atlyginimus, uždegė 
žvakeles bei surinko krūvelę smul
kių monetų Lietuvos švietimui pa
remti. 

„Alkanas mokytojas - Lietuvos 
ateitis?", „Ar mokytojai dar kam 
nors rūpi?", „Atleisk, mama, pasi
rinkau pedagogo profesiją", - su to
kiais plakatais prie Vyriausybės bū
riavosi apie kelis šimtus pedagogų. 
Tiek mokytojų susirinko reikalauti 
20 proc. didesnių atlyginimų jau nuo 
lapkričio mėnesio, o nuo sausio mo
kytojai tikisi atlyginimų augimo dar 
30 proc. 

LŠPDS delegacija įteikė Vyriau
sybės atstovams reikalavimų sąrašą 
ir nepasitikėjimo R. Zakaitiene raš
tą. „Reiškiame nepasitikėjimą mi
nistrei. Atėjo metas, kad taip, kaip 
kažkada, savo įtaka galėjome pakeis
ti ministrus. Manau, kad ir dabar tai 
galėsime", - žurnalistams teigė 
LSDPS pirmininku perrinktas Alek
sas Bružas. 

„Manau, kad reikėtų daug ką 
keisti ministerijoje, bet žinote, žuvis 
pūva nuo galvos, o ši ministrė nesu
sitvarkė ir Kultūros ministerijoje. 
Švietimo ji neišmano, daro klaidų, 
kurių nedarytų paprastas mokytojas, 
jei ateitų į ministeriją. Ji ne tos sri
ties žmogus", - sakė A. Bružas. 

Šiame 
numeryje: 

• I š a t e i t i n i n k u gyvenin io 
(p. 2 , 10) 
• A p m ą s t y m a i i š E l l i co t t 
m i e s t e l i o , (p. 4) 
• I š k u r b u v o e n e r g i j a tuo 
la ikuT(p. 5) 
•R. Paksas : La ikas v i ską 
k e i č i a (p. 1, 6) 
•Kraujo š a u k s m a s Rusijoje 
(p . 7) 
•Patarė ja i t u r t o inves tav imo 
k l a u s i m a i s (p. 8) 
• Indi ja pr i e š 20 m e t ų (5) 
(p. 11) 
• E s u m i e s t i e t ė (p . 13) 
•JAV L B Kraš to va ldybos 
p i r m . V M a c i ū n a s ap i e J. 
S e d u i k y t ė s k o n c e r t ą (p. 14) 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.45 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

R. Paksas: Laikas viską keičia 
Dalia C idz ika i tė 

Nuo rugsėjo 30 d. beveik savaitę 
JAV viešintis Lietuvos liberalų de
mokratų partijos „Tvarka ir teisin
gumas" vadovas Rolandas Paksas jau 
antrąją savo viešnagės dieną Ameri
koje sutiko duoti interviu „Draugo" 
dienraščiui. 

Nors apie galimą R. Pakso vizitą 
į Ameriką Lietuvos žiniasklaida rašė 
ir spėliojo, ar jis įvyks, ar ne, ir kada, 
tik rugsėjo 29 d. „Lietuvos žiniose" 
pasirodė Vytenės Stašaitytės straips
nis su tikslia Pakso išvykimo į JAV 
data. Jis į Ameriką išskrido vos ke
lios dienos po to, kai iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų sugrįžo LR Prezi
dentas Valdas Adamkus, kur jis daly
vavo Jungtinių Tautų Generalinės 
asamblėjos 62-ojoje sesijoje. 

Telefonu kalbėjęs Paksas sakė, 
jog šis jo apsilankymas JAV nėra pir
masis. Anot politiko, apsilankymų 
buvo įvairių: su sportine delegacija; 
kai dirbo LR Prezidento V Adam
kaus patarėju specialiems pavedi-
mams, lankėsi Washington ir New 
York; o praėjusiais metais, skrisda
mas aplink pasaulį, taip pat kirto 
JAV Šį ketvirtąjį Pakso apsilankymą 
Amerikoje suorganizavo amerikiečių 
viešųjų ryšių kompanija, įsikūrusi 
NewYork, „Brown Lloyd James". 

Paklaustas apie šį vizitą, Paksas 
atsakė, jog vienas iš pagrindinių jo 
kelionės į JAV tikslų buvo vieno iš 
New York universitetų pakvietimas 
skaityti paskaitą apie demokratiją 
Rytų Europos valstybėse. Paksas 
tvirtino, jog paskaitą ta pačia tema jį 
pakvietė skaityti dar ir kitas — New 

R. Paksas ir jį šioje kelionėje lydėjusi žmona Laima Paksienė prie Kapitolijaus Wa-
sh ington , DC. G. Rinkovic nuotr. 

York University. Per šias nepilnas 
septynias dienas jis taip pat planavo 
susitikti su įvairiais JAV politikais, 
Kongreso nariais, senatoriais, admi
nistracijos atstovais, visuomeninėmis 
organizacijomis, žmogaus teisių gy
nimo organizacijomis bei žiniasklai-
dos atstovais iš tokių leidinių kaip 
„Forbes" žurnalas, JAV dienraštis 
„The New York Times", „Washing-
ton Post". 

Partijos „Tvarka ir teisingumas" 
vadovas neslėpė, jog kadangi šį jo vi
zitą organizavo amerikiečių viešųjų 
ryšių kompanija, jis buvo įspėtas, kad 
planai keisis ir kad atvykus gali būti 
pasikeitimų. Jis gaiLĮjosi, jog dėl 
trumpo laiko, per šią Itelionę nepa
vyks aplankyti Cikagofi. Anot jo, iper 
nepilną savaitę suplanuota tiek dkug 

susitikimų tiek New York, tiek ir Wa-
shington, DC, jog būdamas preziden
tu ar ministru pirmininku tokios in
tensyvios dienotvarkės nėra turėjęs. 
Vos per šitas 4 dienas suplanuota 
daugiau nei 20 įvairių susitikimų — 
sakė jis. Tiesa, ne visi planuoti susiti
kimai įvyko. Pakso vizitu Amerikoje 
besirūpinanti New York viešųjų ryšių 
kompanijos „Brown Lloyd James" 
atstovė Allison Biggs telefonu pra
nešė, jog spalio 3 d. dėl neaiškių prie
žasčių su Paksu susitikti paskutinę 
minutę^tsisakė keletas respublikonų 
partijos atstovų Washington, DC. 

Po dviejų lankymosi rytinėje 
Amerikos pakrantėje dienų Paksas 
teigė, jog iš jau įvykusių susitikimų 
jis susidarė įspūdį, jog amerikiečiai 
domisi Lietuva Nukelta į 6 psl. 

Universitetų auditorijose 
sovietinė propaganda 

Liepa Pečeliunaitė 
Alfa.lt 

„Tos Lietuvos išvis turi nebūti, 
juk pasaulyje realiai yra trys valsty
bės", „Radikalai Lietuvos partizanai 
užtraukė didžiulę gėdą Lietuvai", 
„Romas Kalanta - narkomanas, pra
keiktas hipis, kuris nenorėjo nei 
dirbti, nei mokytis. Vargana asmeny
bė. Ir jis neturėjo jokio noro mirti dėl 
Lietuvos. Jo negalima garbinti, ne
bent užjausti ir gailėtis", - garsinti 
tokių minčių paskaitose nesibodi 
istorikai Algis Kasperavičius bei Liu
das Truska XX a. Pasaulio istorijos ir 
Sąjūdžio istorijos paskaitose Vilniaus 
universitete ir Vilniaus pedagogi
niame universitete. 

„Praslinkus beveik dviem de
šimtmečiams nuo epochinės reikš
mės 1989-1991 m. lūžių kairiąsias ir 
net ultrakairiąsias idėjas pagrįstai 
galima vertinti kitaip negu „realaus 
socializmo" laikotarpiu. Minėtąjį 

PERIODICALS 

Darius Kuolys. 
XXI amžiaus nuotr. 

„realųjį socializmą" pakeitė bandi
tiškas kriminalinis kapitalizmas, su
griovęs ekonomiką, visuomenės mo
ralę ir nacionalinę kultūrą, o jo ideo
logija, vadinamasis neoliberalizmas, 
labiau ir fundamentaliau priešiškas 
krikščionybei Nukelta į 6 psl. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiaga siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Nardo Paulius Razgaitis. 

J
au vaikams susėdus į mokyklos suolus smagu dar prisiminti 
stovyklavimo dienas. Jaunųjų ateitininku stovykla įvyko šią va
sarą, liepos 4-15 d. ALRKF stovyklavietėje Dainavoje. Dalyvavo 

per šimtą stovyklautojų nuo pirmo iki aštunto skyriaus. Jiems va
dovavo per 40 vadovų ir mokytojų. 

Šią stovyklą verta prisiminti būtent šiandien, nes stovyklos 
tema buvo „Saulės giesmė", kurios autoriaus, šv. Pranciškaus, 
šventė yra minima spalio 4 d. 

Stovyklą suruošė Jaunučių ateitininkų sąjungos Centro valdy
ba, vadovaujama Laimos Aleksienės. Paskaitykime jos prisimi
nimus, kaip ši graži giesmė buvo pritaikyta prie stovyklos pro
gramos. 

Stovyklos tema kilo iš 
šv. Pranciškaus Asy
žiečio parašytos „Sau

lės giesmės". S v. Pranciškus 
džiaugėsi Dievo padovano
tomis gėrybėmis, kuriomis ir 
visi galime kasdien džiaug
tis: saule, gėlėmis, žvaigždė
mis, mėnuliu, pakūrentu 
laužu ir net mirtimi. Kiek
viena stovyklos diena buvo 
paskirta vienam giesmės 
posmui. Iš ryto vadovai pris
tatydavo posmo temą ir vai
dinimu pabrėždavo, kaip 
stovyklautojai galėtų taip, 
kaip šv. Pranciškus, pagerbti 
Dievo dovanas, Jo kūrinius. 
O po to per Įvairius užsiė
mimus, pamokas ir net mok
sliškus bandymus stovyklau
tojai galėjo įsidėmėti Dievo kūrinių grožiu ir galia. 

Saulė 
„ . . . teš lov ina Tave, mano Viešpatie, visi tavieji kūriniai, y-
pač puikioj i sesė Saulė... Jinai didžiai spindėdama mums 

atneša, Aukščiausiasis, Tavo vaizdą." 

Pirmoji stovyklos diena buvo skirta saulei. Jos jėgos 
svarba buvo parodyta įvairiais būdais. Vienas užsiėmimas 
— kepti pyragėlius naudojant saulės orkaitę, kurioje 
buvo įtaisyti veidrodžiai, kad kepimas vyktų tik saulės 
spinduliuose. Neturtingose šalyse geradariai padeda be
turčiams įsitaisyti „saulės krosnis" ir parodo, kaip galima 
naudotis lengvai prieinama ir nieko nekainuojančia sau
lės energija. 

Kitas užsiėmimas parodė fizikos dėsnį, kad šiltas oras 
lengvesnis už šaltą. Vadovai į stovyklą atvežė 50 pėdų 
ilgumo tamsios spalvos balioną ir paklojo pievoje. Vaikai 
bėgiodami pripildė maišą oro, o kai saulė tą orą apšildė, 

maišas dramatiš
kai pakilo į dangų. 

Žemė 
„Tegarb ina Tave, 
mano Viešpatie, 
mūsų sesė ir mot i 
na Žemė, Ji mus 
valdo ir mait ina..." 

Kai dienos te
ma buvo pasaulis, 
valgėme pietus 
lauke, gryname o-
re. Vaikai tada tu
rėjo progos pasi
žiūrėti nuotraukų, 
kaip visame pa
saulyje žmonės 
valgo. Nuotrau
kose buvo šeimos, 
o priekyje jų — 
maistas, kurį jie 

suvalgo per savaitę. Matėsi didelis skirtumas tarp šeimos 
iŠ Darfur, kur pagrindinis maistas — maišai grūdų, ir 
šeimos iš Amerikos, kurios valgiai supakuoti spalvin
guose įpakavimuose. 

Nukelta į 10 psl. 

Kun. Algis Gudaitis, SJ ir brolis Lukas Laniauskas, SJ ne vien rūpinosi 
stovyklautojų sielovada, bet ir paįvairindavo laužų programas. 

Studentai kviečiami 
Į rudens savaitgalį 

spalio 26—28 d. 
Dainavoje 

Daugiau žinių rasite 
www.javstudentija.org 

Prie laužo: vadovė Saulė 
kaitė. Už jų berniuką Zz 
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Kristina Na'butytė, Laura Valad-
Visos nuotraukos Kazio Razgaičio 
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DIEVO IR ŽMOGAUS 
VIENYBĖ KRISTUJE 

Trečiadienio rytą šv. Petro aikš
tėje Vatikane Benediktas XVI, tęs
damas pirmųjų Bažnyčios amžių as
menybėms skirtą mokymą, kalbėjo 
apie šv. Kirilą Aleksandrietį. 

Ir Rytuose, ir Vakaruose garbina
mą šventąjį Kirilą Aleksandrietį 1882 
metais popiežius Leonas XIII paskel
bė Bažnyčios mokytoju. Tą pačią die
ną Bažnyčios mokytojo titulas buvo 
suteiktas ir kitam graikiškosios tra
dicijos Bažnyčios tėvui šv. Kirilui Je
ruzaliečiui. Po kelerių metų tas pats 
popiežius Leonas XIII, norėdamas 
pabrėžti, jog ir Rytų, ir Vakarų tradi
cijos skelbia tą patį vienos Kristaus 
Bažnyčios mokymą, Bažnyčios moky
tojo titulą suteikė ir šv. Jonui Da
maskiečiui. 

Nedaug žinome apie Kirilo Alek-
sandriečio gyvenimą ir veiklą, kol jis 
netapo Aleksandrijos vyskupu. Ma
noma, kad jis gimė tarp 370 ir 380 
metų Egipto Aleksandrijoje. Tikrai 
žinoma, kad nuo 385 metų Aleksan
drijos vyskupijai vadovavęs Teofilis 
buvo Kirilo dėdė. Jam mirus 412 me
tais, Aleksandrijos Bažnyčią perėmė 
dar labai jaunas vyskupas Kirilas. 
Aleksandrijos Bažnyčiai jis vadovavo 
net 32 metus, stengdamasis įtvirtinti 
Aleksandrijos sosto primatą visuose 
krikščioniškuosiuose Rytuose. Vado
vavimą Aleksandrijos Bažnyčiai perė
musiam jaunam vyskupui Kirilui pir
miausia teko atkurti gerus santykius 
su Konstantinopoliu, su kuriuo buvo 
susivaidijęs jo pirmtakas ir dėdė 
patriarchas Teofilis. Būtent Teofiliui 
esant Aleksandrijos Bažnyčios vys
kupu, nuo Konstantinopolio vyskupo 
pareigų buvo nušalintas Jonas Auk
saburnis. Nauji nesutarimai prasi
dėjo 428 metais, kuomet Konstanti
nopolio vyskupu tapo valdingas ir 
griežtas vienuolis Nestorijus. Pasta
rųjų nesutarimų priežastis buvo kris-
tologinės doktrinos skirtumai. Nau
jasis Konstantinopolio vyskupas Nes
torijus, priešindamasis žmonių pa
maldumo tradicijai, Mergelę Mariją 
vadinančiai Dievo Motina, ėmė ją ti

tuluoti Kristaus Motina. Tačiau prob
lemos esmė buvo kur kas rimtesnė 
negu vien Marijos titulas žmonių pa
maldume. Pernelyg radikaliai sek
damas Antiochijos tradicija, pabrė
žiančia tikrą Kristaus žmogiškumą, 
Nestorijus ėmė tvirtinti, jog Kristuje 
esama dviejų atskirų prigimčių — 
dieviškosios ir žmogiškosios. Dėl to ir 
Marijos, Kristaus Motinos, pasak 
Nestorijaus, negalima vadinti Dievo 
Motina. 

Kirilas Aleksandrietis ryžtingai 
pasipriešino Nestorijaus mokymui. 
Ginčijosi su juo pačiam Nestorijui 
rašytuose laiškuose, taip pat ragino 
kitus savo meto vyskupus atmesti 
Nestorijaus mokymą. Galiausiai, po 
įvairių istorinių peripetijų, 431 me
tais Efeze įvykęs trečiasis visuotinis 
susirinkimas iškilmingai paskelbė, 
jog Marija teisėtai vadinama Dievo 
Motina, o Kristaus prigimčių dua
lizmą skelbęs vyskupas Nestorijus 
buvo nušalintas iš pareigų ir ištrem
tas iš Konstantinopolio. Netrukus, 
jau 433 metais, Kirilo Aleksandriečio 
pastangų dėka pavyko galutinai 
konkretizuoti kristologinius skirtu
mus su Antiochijos Bažnyčia, pabrė
žusią Kristaus žmogiškumą. Visą 
gyvenimą siekęs tikėjimo aiškumo ir 
tuo pat metu krikščionių vienybės, 
Kirilas Aleksandrietis mirė 444 metų 
birželio 27 dieną. Vėliau, 451 metais 
Chalkedone įvykęs ketvirtasis visuo
tinis susirinkimas, savo skelbiamoje 
Kristaus dieviškosios ir žmogiškosios 
prigimčių vienybės formulėje panau
dojo Kirilo Aleksandriečio Nestorijui 
rašyto laiško fragmentą: „Mes tvirti- , 
name, jog dvi prigimtis jungia tikra 
vienybė ir kad abiejų prigimčių rezul
tatas yra vienas Kristus ir Sūnus. 
Vienybė nepanaikina prigimčių skir
tingumo, bet dieviškumas ir žmogiš
kumas, sujungti į neapsakomą ir 
žmogaus protui neaprėpiamą vieny
bę, davė mums vieną Viešpatį, Kristų 
ir Sūnų". 

Pagal „Vatikano Radiją" parengė 
N. Smerauskas 

MŪSŲ darbai 
ir pareigos 

STASE E. SEMĖNIENE 

Ar galima įsivaizduoti gyvenimą be darbo? Tai būtų lygiai tas pat, 
kaip rėmai be paveikslo. Garsusis išradėjas Thomas Aiva Edison, 
olando ir škotės amerikiečių sūnus, yra pasakęs: „Genijus yra 99 

proc. prakaito ir 1 proc. įkvėpimo." Darbas yra geriausias vaistas nuo 
visų negerovių ir nelaimių, kurios užgula žmoniją. Iš esmės mūsų gyve
nimą nustato ne mūsų programos, bet mūsų darbai. Darbas, be kitų gerų 
savybių, turi dar ir šitą: trumpina dienas ir prailgina gyvenimą. Net mūsų 
nuostabioji liaudis perspėjo: „Darbštų žmogų gundo vienas velnias, tin
ginį — šimtas." « 

Mūsų darbai — tai veidrodis, kuriame siela įžvelgia savo tikruosius 
bruožus. Va, kaip mūsų gimtosios kalbos tėvas Jonas Jablonskis tvirtino: 
„Darbas yra tautos subrendimo, kultūringumo ir nepriklausomybės 
saikas." Ir netgi Aukščiausias nepadeda tam, kas nenori dirbti. O mūsų 
pirmasis ir ketvirtasis prezidentas Antanas Smetona rašė: „Kiekvienas 
doras darbas žmogų aukština." Darbas yra gyvenimo druska: ne tik saugo 
nuo sugedimo, bet duoda ir skonį. Mūsų kilnioji estetikė Marija Peč-
kauskaitė savo raštuose rašė: „Žmogus dirbdamas stipriau ir gyvenimu 
gėrisi, ir geresnis yra!" Nepaprastai vaizdžiai darbo vertę nusakė pra
giedrulių skleidėjas kan. Juozas Tumas-Vaižgantas: „Ne mokslo patentai 
ir ne septyneri talentai sudaro piliečių garbės vainiką, o darbas, darbas, 
darbas iš tikrų širdies motyvų"! 

Lietuviai nuo seno darbštūs, nagingi, sumanūs, net likimo sumesti iš-
vietintųjų stovyklose nerimo, bruzdėjo, dirbo, net kūrė. Pvz., amerikiečių 
zonoje Hanau stovykloje, Vokietijoje, kurioje buvo 3,600 lietuvių (kiti len
kai, ukrainiečiai, rusai), sugrūsti karo apgriautose kareivinėse, pradžioje 
gulėdami ant grindų, ant šiaudų, jau steigė mokyklas: pradinę ir gimna
ziją. O kiek vėliau pabiro ir technikos kursai, paštas, laikraštėlis, sudary
tas „Dainavos" ansamblis, įsteigtas teatras „Atžalynas", vyko kultūriniai 
renginiai: koncertai, meno parodos, paskaitos ir pan. Prancūzų zonoje 
įkurta aukšt. meno mokykla, o anglų zonoje — Pabaltijo universitetas. 

Vos tik įkėlę koją į Naująją žemę — JAV ir vėl lietuviai, tarsi skruz
dėlės, skubėjo statyti savąjį „skruzdėlyną". Pajutę Vokietijoje BALFo 
globą, pirmiausia pasuko jo link. Jausdami jam padėką, įstojo į jo gretas 
nariais, net pasipylė gatvėse, rinkdami aukas. Išeiviai taip pasirinko gar
bingą pareigą atsidėkoti. 

Ir lietuviškai spaudai prasidėjo „aukso amžius". Jau čia gyvuojantis 
50 metų dienraštis „Draugas" pasipildė kaip vėjo gūsiais pripūstais redak
toriais, administracijos, spaustuvės darbuotojais, prenumeratorių gausa. 
Nemažai prisijungė prie kito dienraščio „Naujienos". Pristeigta naujų 
rimtų žurnalų, savaitraščių. O jau organizacijų, kaip pavasarį kiaulpie
nių, pridygo apsčiai, kad vienu laiku jų buvo per 370 įregistruota! Nenuos
tabu, jog kažkas sukūrė priežodį: „Kai susitinka 2 graikai, atidaro res
toraną; kai susitinka 2 lietuviai, tuoj įsteigia 3 organizacijas." Dygo 
įvairūs fondai, fondeliai, šokių ir dainų ansambliai, parduotuvės, resto
ranai, augo nauji pastatai — centrai, bažnyčios ir visa kita. Čikagos va
dovybė „pakrikštijo" porą gatvių lietuviškais vardais, o Marąuette Park 
puošiasi Dariaus ir Girėno paminklu! Geri buvo gražiai sugyvenančių bei 
vieningai veikiančių išeivių laikai! 

Išeiviai gerai suprato savo pareigų svarbą, jas giliai vertino ir niekad 
jų neapleido. Pareiga — kokia ji paprasta, o jos užtenka mūsų gyvenimą 
papildyti ir jį papuošti! Tarp praeities, kur yra mūsų atsiminimai, tarp 
ateities, kur yra mūsų viltys, dar yra ir dabartis, kur glūdi mūsų pareigos. 
Darbštus ir sėkmingai vedąs savo gyvenimą žmogus vadovaujasi protu ir 
šūkiu: „Pirma pareiga — paskui malonumas!" 

Kažkada kažkur skaičiau gražų palyginimą apie pareigą. Pareiga tai 
yra tas šaltas vanduo, į kurį kišama įkaitinta geležis; ji lyg dejuodama 
čirškia, bet išeina sustiprinta, sukietinta, atspari, iš jos galima padaryti 
kovos kardą. Tačiau nereikia būti išminčium, kad suvoktum, jog neatlik
ta pareiga tai tas pat, kaip negrąžinta skola. Vieną kartą ji sugrįš atgal ir 
vis tiek reikės ją sutvarkyti. Ir išeiviai stengiasi tai atlikti. Net sulaukę 
garbaus amžiaus, kai kurie šimtamečiai, dar vis tebestovi savo pareigų 
gretose, tarsi girdėdami bei vykdydami kilnaus rašytojo Stasio Ylos palik
tą testamentą: „Kas bendrauja su visais, kas nebijo realaus darbo, tas 
savaime išlaiko dvasios pusiausvyrą. Tam sunku pamesti iš akių visu-
mą! 

i 
Rugsėjo 23 d., sekmadieni. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Le-
mont, buvo aukojamos bendruomenės Mišios bei surengta tarnysčių 
mugė. Nuotraukoje tarnysčių mugės dalyvės ipina j bendra margas
palvi audini savo juostele su užrašytu vardu ar maldos žodžiais. 

Jono Kuprio n u o ' ' 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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APMĄSTYMAI IS ELLICOTT MIESTELIO 
Lietuvis „fundamentalistas 55 

IU OZAS GAILA 
gailai @verizon.net 

„Visgi buvo gera vėl sėsti į autobusą, kur 
nėra daugumos. Kur, kas bebūtum, esi mažu
ma, kur kiekvienas skirtingas ir dėl to lygus 
kitam (...)" 

Skaitau tai internete (lietuviams.com 2007-09-
24, perspausdinta iš lrt.lt) „Keleiviai iš Amerikos 
autobuso". Straipsnio autorė — Ieva Jusionytė, ra
šanti doktoratą Brandeis University, MA, taip pat 
ruošianti pranešimus Lietuvos radijui. Ji su pra
nešimu vykusi į „Sviesos-Santaros" suvažiavimą 
Lemont, kelionė autobusu trukusi daugiau nei 24 
valandas. Lietuvaitė doktorantė pastebi, kad auto
busais keliauja įvairiausi žmonės: tai rasių, tautų, 
kalbų, religijų, kultūrų maišatis. Tad va, jai buvo 
gera tarp tokių žmonių palikus daugumą. Na, o kas 
ta dauguma, kurią ji paliko vėl sėsdama į auto
busą? Gi mes — lietuviai. 

Ir va, kokie mes, kad palikus mus, jai gera 
autobuse tarp svetimų:' 

„Keista, kaip patys buvę atvykėliais sve
timoje šalyje, jie nemėgsta kitų imigrantų, 
kaip kadaise gavę galimybę pradėti naują 
gyvenimą, remdamiesi rasistiniais įsitikini
mais, nesuteikia jos kitiems. Dar daugiau: j ie 
nemėgsta ir juokiasi net iš pačių amerikie
čių, neva visų kvailų, nutukusių. Ir net nesigė-
dina teigdami esantys pranašesni už visus 
kitus, kaip kadaise vokiečiams apie juos sakė 
Hitleris (...)" 

Kokie lietuviai emigrantai remdamiesi rasis
tiniais įsitikinimais nesuteikė ar nesuteikia 
galimybės kitiems pradėti naują gyvenimą? Ar tie 
bemoksliai, pabėgę nuo caro valdžios, dirbę anglių 
kasyklose Pennsylvania ir Čikagos skerdyklose? Ar 
mano tėvų karta, atvykusi po karo ir prakaitavusi 
su juodaodžiais prie sunkiausių ir mažiausiai ap
mokamų darbų? Ar jų vaikai? Ar dabar atvykusie
ji, nelegaliai gyvenantys, dirbantys už žemą atly
ginimą ir bijantys, kad bet kada bus deportuoti iš 
šio krašto? O ar šaipymasis vienų iš kitų yra būdin
gas tik lietuviams? Juk visoje Amerikoje buvo 
paplitę vadinami „Polish jokės", vaizduojant juos 
kvailiausiais iš kvailiausių. Baltimore mūsų senieji 
emigrantai buvo vadinami plokščiagalviais (flat-

Marque t t e Park. Chicago Jono Kupr io ~^o4-

Demonstracija, 1991 m. Marąuette Park, Chicago. 

heads). O kaip su filmu, kuriame lietuvis yra žmo
gėdra? 

Vis dėlto doktorantė ir paguodžia: pasirodo, 
mes ne visi kalbame kaip Hitleris: 

„Žinoma, ne visi tokie. Visur yra nuos
tabiaus ių žmonių. Ir net dalis l ietuvių funda
mental i s tų , nors j ų gyvenimas pernelyg siau
rai reguliuojamas taut inių kel io ženklų, no
riai padeda taut ieč iams. Toks užsidarymas 
savoje bendruomenėje atvykus į kitą šalį yra 
l i e tuv i škojo f u n d a m e n t a l i z m o priežast is . 
Marąuette parke įsikūrus afro-amerikiečiams 
be i meksikiečiams, ir l ietuviams tęsiant pi
l i e t in ių te is ių gynimo laikais pradėtą kovą 
dėl taut inės teritorijos, ypač dėl v ien lietuvių 
bažnyč ios ir kapinių, jų žodynas gąsdina ne
tolerancija kitam ir kitokiam." 

Kokią kovą Marąuette Park lietuviai pradėjo ir 
tęsia dėl tautinės teritorijos? Ir kurie lietuviai taip 
kovoja? Ar tie, kurie pardavė įsigytus būstus, net 
neatgaudami savo pinigų ir pabėgo į saugius už
miesčius, ar tie, kurie pasiliko gyventi nuolatinėje 
baimėje būti užpulti, apiplėšti, sužaloti? O kodėl 
lietuvis neturėtų kovoti už savo sunkiai uždirbtais 
pinigais pastatytas bažnyčias ir kapines? Kodėl jis 
negali norėti melstis, giedoti sava kalba, būti laido
jamas lietuvišku papročiu, su lietuviškomis apeigo
mis? Be to, mūsų bažnyčių durys niekada nebuvo 
uždarytos nei juodaodžiams, nei meksikiečiams, 
nei kiekvienam kitam, norinčiam ateiti ir garbinti 
Tvėrėją. 

Grįžkime prie kitų akademikės teiginių: 
„Mane pasit ikęs poetas iš autobusų sto

t i e s vežė t iesiai į toli nuo centro esančius iš
imtinai viduriniosios klasės baltaodžių, dau
g iaus ia l ietuvių, apgyvendintus priemies
č ius ( . . . )" 

Nežinau, ar čia piktinamasi, ar džiaugiamasi, 
kad lietuvis prakutęs ir gyvena amerikiečių vidu
rinės klasės apgyvendintose vietovėse. Norėčiau 
tikėti, kad džiaugiamasi, bet neatrodo. Beje, šian
dieną Amerikoje kiekvienas gali gyventi kur tik 
nori, taigi ir „išimtinai baltaodžių" rajonų lyg nėra. 
Taip pat netikiu, kad Amerikoje yra priemiesčių, 
„daugiausia lietuvių" apgyvendintų. Per maža mū
sų yra, kad mes sudarytumėm bet kur daugumą. 
Bet skaitykime toliau: 

„Nors dar XIX amžiaus pabaigoje lietu
viai vyko į Čikagą dirbti skerdyklose, vėliau 
pr i s i j ungė polit iniai pabėgėliai , vadinamoji, 
..rtjzilių" karta, dabar su šeimomis vyksta 
ekonominia i migranta i , į „amerikietiškos 
svajonės" dalimi esantį „tautų katilą" j ie 
t a i p ir neįsi l iejo (...)" 

Iš taip suriesto sakinio nesuprantu, kurie 
lietuviai emigrantai į „tautų katilą" neįsiliejo. Taip 
pat nesuprantu, ar autorė džiaugiasi, ar priekaiš
tauja. Prieškarinė emigracija, su mažomis išim
timis, tame katile jau ištirpo. Mano tėvų karta, 
atvykusi čia po karo, jau beišmirštanti, nesuko gal-

Jono Kuprio nuotr. 

vos apie kokius nors įsiliejimus ir „amerikietiškos 
svajonės" dalis. Ji tęsė savo kūrybinį darbą, pra
dėtą nepriklausomoje Lietuvoje, praturtindama 
lietuvių literatūrą, meną, ji rūpinosi savo vaikus 
išauginti lietuviais, išmokslinti juos, kad jie būtų 
naudingi ir šiam kraštui, ir Lietuvai. Tikiuosi, kad 
mes - jų vaikai, savo tėvų nenuvylėme. Atiduo
dame Amerikai, kas Amerikos, o Lietuvai — kas 
Lietuvos. 0 kaip elgsis dabartiniai ekonominiai 
emigrantai - parodys ateitis. 

„Atrodo, kad būti l ie tuviu daugumai 
senųjų išeivių reiškia namie turėti tautinių 
juostų ir g in tar in ių paveikslų, nors kai 
kuriems taip pat svarbu teikti labdarą at
sikūrusiai tėvynei ir lankytis joje bent kartą 
per metus". 

Ką gi, kai žinių bagažas apie išeiviją apsiriboja 
tik tuo, kas matyti per murziną autobuso langą, tai 
taip ir atrodo. 

„Bet naujausiajai kartai užtenka cepe
l inų ir lietuviško alaus. Kai kurie akade
mikai tai vadina simboline tapatybe: tai, kas 
tu esi galima perskaityti iš tavo papuošalų, 
valgiaraščio bei mėgstamu dainų. Tiesa, lie-
tuviškoji t apa tybė Čikagoje neapsir iboja 
v ien tokiais ženklais. Bendruomenės uždaru
mą įtvirtina 'tautinė infrastruktūra', t.y., 
lietuviai ne tik lanko lietuvių mokyklas, bet 
e ina tik pas l ietuvius gydytojus, advokatus, 
kirpėjus, net veterinarus (...)" 

Nežinau, kaip ši prelegentė apšvietė „šviesie-
čius", bet jie, ypač ją vežęs poetas, tikrai galėjo ją 
apšviesti, kad Amerikoje lietuvių mokyklų nėra, 
išskyrus varganas šeštadienines. O jei būtų, tai 
kodėl mes neturėtumėm ten leisti savo vaikų? Įdo
miausia, kad ji doktoratą ruošia žydų įkurtame 
Louis Dembitz Brandeis vardo universitete. Ar ji ir 
žydams priekaištauja, kad jie lanko tą universitetą 
ir jų bendruomenės uždarumą įtvirtina „tautinė 
infrastruktūra"? Ar ji žydams priekaištauja dėl jų 
valgiaraščio? 

Skaitau internete ją rašančią „(...) dar neži
nojau, kad mokysiuos Amerikos žydų įkur
tame universitete. Tik atvykusi pamačiau, 
kad dauguma bakalauro studentų valgo tik 
košerinį maistą." Ji įžvelgia mūsų netoleranciją 
mūsų kovoje už savo bažnyčias, bet universitete, 
kurį ji lanko, juodaodžiai studentai, įžiūrėję 
kažkokią diskriminaciją jų atžvilgiu, buvo užėmę 
studentų centro Ford pastatą ir išlaikę jį dešimt 
dienų, reikalaudami, kad universitetas būtų pava
dintas antisemito MalcolmX vardu. Taigi, lietuviai 
kovoja už savo lėšomis pastatytas bažnyčias, o anie 
norėjo pasigrobti kitos etninės mažumos lėšomis 
įkurtą universitetą. Bet lietuvės doktorantės akyse 
mes esame ir fundamentalistai, ir netolerantai. 

Liūdna ir nesuprantama, kad šitokie išsigal
vojimai ir netiesa apie išeiviją yra skleidžiami 
internete ir jais maitinami Lietuvos radijo klausy
tojai. 

http://lietuviams.com
http://lrt.lt


DRAUGAS, 2007 m. spalio 6 d., šeštadienis 

Iš kur buvo energija tuo laiku! 
MEČYS S1LKA1TIS 

DALIA CIDZIKAITĖ 

Turbūt čia, Amerikoje, žinia apie 
Didžiojoje Britanijoje 1947 metais 
pradėto leisti lietuvių savaitraščio 
„Britanijos lietuvis" 60-ties metų ju
biliejų ir būtų praėjusi nepastebėta, 
jei ne dabartinio „Europos lietuvio" 
(pavadinimas pakeistas 1953 metais) 
redaktoriaus Henriko Gaspero straips
nis internetinėje svetainėje lietu-
viams.com, kuriame minimas ir nuo 
pat pirmųjų biuletenio, o vėliau — 
savaitraščio, įsikūrimo dienų dirbęs 
Mečys Šilkaitis, šiuo metu gyvenantis 
Florida. Su Šilkaičiu apsikeitėme ke
letu ei. laiškų, kur aš smalsumo ve
dama klausiau, o jis kantriai atsaki
nėjo. Galų gale, viskas sukrito į vieną 
pasakojimą apie „Britanijos lietuvio" 
pradžią, kurį čia ir pateikiame 
„Draugo" skaitytojams. 

Anglijoje atsiradau 1945 metų 
žiemą. (Apie kelionę vaizdingai ap
rašyta kun. Juozo Prunskio knygoje 
„Kaip mes bėgome nuo teroro" (laida 
išparduota). 1946 metų viduryje pa
galiau gavau leidimą gyventi ir dirbti 
Didžiojoje Britanijoje. Per tą laiką šiek 
tiek pramokau angliškai. Ten teko 
artimiau susipažinti su ambasadoriu
mi Balučiu, labai aktyviu senųjų 
lietuvių pirmininku P Bulaičiu ir 
energingu prekybos atašė ir „Lietū
kio" atstovu P Varkala, „Maisto" fab
riko atstovu Bajorinu ir kitais lietu
viais. Pradžioje darbo gavau pas P 
Varkala, kuris nutarė negrįžti į Lie
tuvą ir jau turėjo įsteigęs importo ir 
eksporto bendrovę. Vėliau perėjau 
dirbti i restoraną virėju, nors niekad 
gyvenime nebuvau dirbęs virtuvėje, 
pavyko įtikinti, kad moku virti. 

Vieną dieną Varkala paminėjo, 
kad Anglija sutiko priimti išeivius, 
gyvenančius Vokietijoje. Jis sakė, kad 
jau ateina transportas su darbinin
kais, paprašė manęs nueiti ir pasitik
ti būsimus atvykėlius. Pirmoji pažin
tis su atvykusiais lietuviais paliko 
blogą įspūdį. Atvažiavusi grupė as
menų buvo pakviesta į salę susitikti 
su jų laukiančiais žmonėmis. Latviai 
jau turėjo savo atstovą, ukrainiečiai 
ypatingai buvo gerai organizuoti. 
Kitos tautybės taip pat. Tačiau lietu
vių niekas oficialiai nepasitiko. Pa
sikalbėjau su vienu, su kitu, taip ir 
pasiliko. Grįžęs pasakiau Varkalai, 
kad reikia kažką daryti. Negalima 
atvykstančių į naują kraštą palikti 
nežiniai. 

Varkala susisiekė su ambasado
riumi, kuris 1947 metų liepos 2 dieną 
savo įstaigoje sušaukė susirinkimą 
pasitarti. Susirinkime buvo nutarta 
steigti Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungą (DBLS). Pirmininku sutiko 
būti Petras Varkala. Mane pakvietė 
būti sekretoriumi. Sąjungos adresu 
tapo mano dujomis apšviestas kam
barėlis. Po to susirinkimo sutikda
mas lietuvius jau kalbėjau Sąjungos 
vardu, duodavau Sąjungos adresą, 
telefoną, supažindindavau su krašto 
ypatumais ir kviesdvau skambinti 
arba rašyti esant problemoms, o jų 
būdavo įvairių, įdomių, neįtikėtinų ir 
net juokingų. 

Pradėjome steigti Sąjungos sky
rius įvairiose vietovėse, o susižino
jimui pradėjau spausdinti savaitinį 
žinių biuletenį. Rašiau senoviška 
mašinėle, spausdindavau senovišku 

Mečys Šilkaitis 

spausdintuvu (šapirografu). 
Kai skyrių skaičius išaugo, buvo 

reikalinga didesnė patalpa. Varkala 
surado dviejų miegamųjų butelį, kurį 
išnuomavo (o gal gavo nemokamai) iš 
aukštesnės kilmės anglės. Butas tapo 
mano gyvenamąja vieta ir ka r tu 
Sąjungos būstu. Mečiau darbą virtu
vėje ir atsidėjau darbui Sąjungoje. 
Biuletenio nepakako, teko galvoti 
apie laikraštėlį. 

1947 metų lapkričio mėn. sušau
kiamas visuotinis DBLS suvažiavi
mas, po kurio iš Vokietijos buvo pa
kviestas Algirdas Kaulėnas, sutikęs 
redaguoti laikraštį. Taip ir gimė 
„Britanijos lietuvis". Kaulėnas perė
mė ne tik redagavimą, bet ir spaus
dinimą mašinėle, klijavimą bei visą 
paruošimą. Jis spausdino, aš spaus
dinau. Paišėme, klijavome, vertėme 
žinias iš anglų spaudos. Kartu buvau 
ir administratoriumi: organizuoda
vau spausdinimą ir išsiuntinėjimą. 
Darbas Sąjungoje buvo beveik 24 
valandų darbas su minimaliausiu 
atlyginimu. Bet buvau jaunas, neve
dęs, be šeimos, su dideliu noru padėti 
tautiečiams. 

1949 metų pradžioje vedžiau 
lietuvaitę, atvažiavusią iš Vokietijos. 
Kaulėnas apsigyveno mano buto ant
rame miegamajame. Jau buvo atva
žiavusi jo šeima: žmona su dviem ma
žais vaikais. Jie žadėjo gyventi laiki
nai, bet išgyveno visą laiką. Jau bu
vau pateikęs prašymą Amerikos am
basadai dėl išvykimo į Ameriką. 1949 
metų lapkričio mėn. gavęs leidimą su 
žmona išvykome į Ameriką. 

Kai dabar pažiūriu į archyvą, 
atlikto darbo apimtis yra stebėtina. 
Pavyzdžiui, 1947 metų lapkričio mėn. 
22-23 dienomis suorganizavome pir
mąjį Sąjungos suvažiavimą. Tuo lai
ku (per mažiau nei vienerius metus) 
jau turėjome 63 skyrius su beveik 
3,000 narių. Per tą laiką mūsų rašti
nė gavo ir atsakė į 6,271 laišką, pada
ryta vertimų bei prašymų — 156, 
tvarkant reikalus kalbėta su Žemės 
ūkio pareigūnais — 33 kartus, tarpi
ninkaujant konsulatuose — padėta 
52 asmenims, tvarkant dokumentus, 
lankantis įstaigose padėta — 76 as
menims. O kiek daug jų apsilankė 
įstaigoje! Teko dalyvauti kaip vertė
jui teismuose, lankėmės ir skyriuose 
su pranešimais. Kai pagalvoju, tai 
didelis darbas. Kur buvo energija tuo 
laiku! 

Biuletenio turinys buvo gana ri

botas. Kadangi didelė dauguma at
vykstančiųjų nemokėjo angliškai, tai 
pirminiame biuletenyje duodavome 
labai sutrumpintą žinių apžvalgą, 
pastebėdavome ypatingus įvykius 
Europoje ar Sovietų Sąjungoje, 
spausdinome DBLS nutarimus, nau
jų skyrių steigimo aprašymus, infor
maciją apie naujus transportus ir 
panašiai. Vėliau, jau redaguojant A. 
Kaulėnui ir savaitraščiui būnant jau 
keturių puslapių, buvo galima spaus
dinti straipsnelius ir kultūriniais 
klausimais, trumpas apysakėles ir 
kita. Galėjome įdėti paieškojimus, 
skelbimus, net ir religines valandėles 
bei patarimus sveikatos klausimais. 
Tačiau didelę laikraščio dalį užpildy
davo pats redaktorius. Tektų paste
bėti vieną įdomų reiškinį. Pati 
Sąjunga ir laikraštis privalėjo būti 
nepartinis ir nekonfesinis. Toks buvo 
Sąjungos steigėjų noras. Dar man 
esant buvo atsiradę siūlymų jį pa
daryti vienos ar kitos partijos pro
paguotoju. Nepartiniu jis išsilaikė iki 
pat pabaigos. 

Rašydavo ir kai kurie asmenys, 
gyvenę kitose krašto vietovėse. Ta
čiau į Angliją tuo laiku daugiau va
žiavo darbininkai dirbti žemės ūkyje 
ar fabrikuose, o mergaitės ar moterys 
— ligoninėse ar panašiose sveikatos 
srities įstaigose. Daugelyje vietų jie 
gyvendavo specialiose stovyklose ir 
kasdien buvo išvežiojami pas kaimo 
ūkininkus darbams. Sutarčių laikui 
pasibaigus, atvažiavusieji pasirinkda
vo gyventi atskirai ir keisti darbus. 
Dauguma inteligentų veržėsi į Ame
riką, kur jie ir išvyko. Tad, kaip sako
ma, rašto žmonių Anglijoje nebuvo 
tiek daug, o gal ir noro neturėjo dis
kusijas vesti laikraščio puslapiuose. 
Nemažas skaičius taip pat emigravo į 
Kanadą, kuri Anglijoje gyvenančius 
priimdavo be didelių vargų. Kiti 
pasirinkdavo Pietų Amerikos kraš
tus. Tad mūsų raštinei būdavo darbo 
tarpininkauti konsulatuose tvarkant 
dokumentus. 

Jau tokia gyvenimo tikrovė, kad 
naujos kartos veikėjai ar vadovai 
stengiasi daugiau pažymėti savo pa
siekimus nei prisiminti bei paminėti 
pirmtakų darbus. Didžiojoje Brita
nijoje daug lietuvybę padėjo išlaikyti, 
sakyčiau, du pagrindiniai asmenys. 
Tai nepaprastas pasiuntinys Didžio
joje Britanijoje Bronius Kazys Balutis 
ir prekybos atašė Petras Varkala. Jie 
palaikė glaudų ryšį su anksčiau at
vykusiais tautiečiais ir pajėgė subur
ti aktyvesnių asmenų grupę iš naujai 
atvykusių, norėdami teikti pagalbą 
atvykstantiems ir informuoti juos 
sprendžiant susidariusias problemas, 
patarti kuriantis nepažįstamame ir 
svetimame krašte. 

Ne per seniausiai buvo išleista 
knyga apie Anglijos lietuvius. Joje 
plačiai aprašoma jau to meto Sąjun
gos vadovybė, nariai ir pan. Tačiau 
apie pirmuosius DBLS žingsnius pa
minima tik trumpu vieno ar dviejų 
puslapėlių aprašymu. 

Manau, kad biuletenio ir savait
raščio reikšmė buvo didelė. Dauge
liui tai buvo vienintelis žinių šaltinis 
apie save, apie tautiečius ir bendrai 
apie pasaulį. Išskyrus spaudą, kuri 
jau pavėluotai ateidavo iš Vokietijos, 
savaitraštis buvo noriai prenumeruo
jamas ir skaitomas bei remiamas. 

Lyginant su dabartine spauda, biu
letenis ir savaitraštis atrodytų gana 
skurdus ir primityvus. Bet prisime
nant to laiko sąlygas ir turimas prie
mones jis daug pasitarnavo lietuvy
bės išlaikymui ir puoselėjimui sveti
mame krašte tarp dar vargingai besi
kuriančių tautiečių. Nebuvo gerų ra
šomų mašinėlių, nebuvo kompiute
rių, nebuvo nei paprastų spausdintu
vų bei kopijavimo aparatų. Jei pasitai
kydavo klaidos, visą lapą reikėdavo 
perrašyti. Tai buvo daug fizinio darbo 
ir kantrybės pareikalavęs darbas. 

http://viams.com
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R. Paksas: Laikas viską keičia 

Liberalų demokratų partijos „Tvarka ir teisingumas" vadovas vieno iš susitikimų 
rytinėje pakrantėje metu. G. Rinkovic nuotr. 

Atkelta iš 1 psl. 
dėl kelių aspektų: kad esame pasiekę 
savo strateginių tikslų — narystės 
Europos Sąjungoje ir NATO. Jis taip 
pat tvirtino, jog amerikiečiams įdo
mu, kaip mes dabar vertiname si
tuaciją Lietuvoje: kaip funkcionuoja 
demokratija, kaip yra kovojama su 
korupcija, kaip saugomos žmogaus 
teisės. Kaip pavyzdį jis pateikė spalio 
2 d. susitikimą su „Forbes" žurnalo 
atstovais, kurie, anot Pakso, klausė 
apie investicinį klimatą Lietuvoje, 
teiravosi, kokia yra tarpusavio preky
ba tarp Amerikos ir Lietuvos, su ko
kiomis problemomis susiduriame, 
kaip laikosi verslas Lietuvoje ir Bal

tijos karštuose. „Kalbėjau su Kon
greso nariais, tiek su kandidatais į 
JAV prezidentus, senatoriais, tarp
tautinėmis organizacijomis, — toliau 
tęsė Paksas, — kurios mums yra la
bai įdomios, kurios kovoja ir atsto
vauja žmogaus teisėms, kurios nusta
tinėja korupcijos lygį Lietuvoje. Galų 
gale, man įdomi Amerikos Konstitu
cinio Teismo specialistų nuomonė į 
buvusius procesus Lietuvoje prieš 3 
metus." 

Paksas sakė, jog susitikimuose su 
amerikiečiais jis neišvengė ir apkal
tos temos. „Aš jos ir neslepiu. Manau, 
kad žmonės turi žinoti tiesą, ne tą 
tiesą, kuri tuo metu buvo perduo

dama žiniasklaidos priemonių ir su
darė vieną nuomonę," — teigė politi
kas. „Aš manau, kad dabar, kai yra 
panaikinti praktiškai visi kaltinimai, 
tiek Lietuvos Generalinės prokura
tūros, tiek Lietuvos Aukščiausiojo 
teismo, o paskutinis yra Strasbūro 
Žmogaus teisių teisme ir — aš esu 
100 proc. įsitikinęs, kad jis bus pa
naikintas — šita apkalta iškyla visai 
kitokiu aspektu. To dar Europoje nė
ra buvę. Tai net nėra mano asmeni
nis klausimas, bet visų postkomunis
tinių valstybių problema, kad su 
prezidentu, kovojančiu prieš korupci
ją, galima susidoroti ir šitaip — nu
šalinti apkaltos būdu," — taip apie 
2004 metais įvykusią apkaltą, po ku
rios jis buvo pašalintas iš LR Prezi
dento pareigų, atsiliepė politikas. 

Nors dar prieš išvažiuodamas į 
JAV Paksas lyg ir nebuvo praradęs 
vilties susitikti su Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės nariais, kurie kate
goriškai atsisakė pakviesti jį kaip ofi
cialų Lietuvos asmenį bei susitikti su 
juo šiam viešint Amerikoje, pokalbio 
metu jis apgailestavo, jog, deja, tokių 
susitikimų nenumatyta. Tiesa, į jo 
skaitytas paskaitas JAV akademinei 
visuomenei atėjo vienas kitas lietu
vis. Paksas sakė, jog spalio 1 d. jam 
teko pabendrauti su lietuvaičiais 
New York University, kur, kaip jau 
minėjome, jis skaitė paskaitą apie de
mokratijos procesus Rytų Europoje ir 
Baltijos valstybėse. „Kad ir kaip būtų 
gaila, — sakė „Tvarka ir teisingu
mas" partijos vadovas, — šįkart pa-

zicijas. Pagaliau studentai šiandien 
gauna informaciją iš labai įvairių šal
tinių, todėl juos, mano supratimu, to
kie pasisakymai, kaip ir kiekvieną pi
lietį, turėtų provokuoti. Jie turėtų 
paprašyti dėstytojų arba argumen
tuoti, arba prisipažinti, kad tai yra 
tik jo subjektyvi nuomonė. 

Studentai galėtų išnagrinėti, ko
kiais prietarais, išankstinėmis nuo
monėmis remdamiesi dėstytojai susi
daro tokią nuomonę. Toks tyrimas 
taip pat būtų labai įdomi analizė. 

Juk kiekvienas istorijos pasako
tojas remiasi tam tikru supratimu, 
tam tikra filosofija. Galima būtų iš
tirti, kokiomis vertybinėmis nuos
tatomis, kokia tautos samprata yra 
paremti jų istoriniai pasakojimai. 

— Dabar studentai dažniau
siai nutyli prieštaringas dėstyto
jų mint is arba nevaikšto Į tokias 
paskai tas , arba gal iausiai net 
r enkas i darbu tomas , atsižvelg
dami į dėstytojų nuostatas. Ko-

grindinis mano bendravimas su lietu
viais išeiviais vyksta jūsų lūpomis.'' 

Paprašytas daugiau pakomen
tuoti tokią nesvetingą JAV lietuvių 
laikyseną, Paksas sakė, jog jis visiškai 
supranta mūsų išeivijos atstovus, 
dabar gyvenančius JAV Anot jo, dėl 
vienpusiškos informacijos, kuri buvo 
perduodama žiniasklaidos čia, į Ame
riką, žmonėms buvo suformuota la
bai negatyvi nuomonė apie jį. „Ma
nau, kad prabėgs metai ar dveji ir 
kažkam pasidarys labai nepatogu at
siminus šiandieną, kai buvo pasakyti 
žodžiai, kad mes norėtume ar nenorė
tume su juo [Paksu — D.C] susitikti. 
Laikas viską keičia," — tokiais žo
džiais savo ir JAV lietuvių santykį 
nusakė politikas. 

Atsisveikindamas Paksas sakė, 
jog pirma, jam norėtųsi, kad kiek
vienas žmogus susidarytų savo nuo
monę, išklausęs abi puses. Antra, kad 
tiek jis pats, tiek jo vadovaujama par
tija pasisako vienareikšmiškai už 
dvigubą pilietybę ir jie jau daro 
žingsnius ta kryptimi. Trečia, jis ma
no, jog tiek dabartinė valdžia, tiek 
buvusios valdžios per mažai dėmesio 
skiria išeivijos problemoms ir tas dė
mesys turėtų būti didesnis. Ir ketvir
ta, kad susitikimuose su JAV politi
kais viena iš jo liečiamų temų bus be
vizio režimo tarp JAV ir Lietuvos 
greitesnis atsiradimas. Galų gale, 
kiekvienam išeivijos atstovui 
„Tvarka ir teisingumas" vadovas pa
linkėjo vilties, meilės, tikėjimo ir ra
mybės. 

i dėl taip yra? 
— Tai yra konformizmas. Toks, 

kuris neturėtų būti būdingas laisvai 
akademinei bendruomenei. Aš tik no-

Į riu pasakyti, prisimindamas savo stu
dijų metus, kad net su Komunistų 

i partijos istorijos dėstytojais mes, li
tuanistai, karštai diskutuodavome. 
Būdavo net tokių dalykų, kad išvesti 
iš kantrybės dėstytojai uždrausdavo 
mums klausti. Pasakydavo, kad „tu 

s nebeturi teisės klausti mano semina
ruose", tuomet mes jau tų seminarų 
ir nebelankydavome. Bet kol turėda-

, vome teisę klausti, tol eidavome ir 
klausdavome tokių klausimų, kurie 
iš esmės visą Kompartijos idėją ves-

a davo iki absurdo. 
Studentas visada turi teisę turėti 

ir reikšti savo pilietinę poziciją. O jei 
šiuo metu, laisvoje Lietuvoje, studen-

s tai taikosi prie dėstytojo nuostatų ir 
t bijo reikšti savo nuomonę, tai mes 
;- neturėsime naujos rimtų istorikų 

kartos. 

Universitetų i 
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negu įvairių krypčių komunistinės 
judėjimo srovės", - rašo A. Kaspe
ravičius šiemet recenzuodamas baka
lauro darbą. 

Alfa.lt iš studentų gavusi pa
skaitų ištraukas bei bakalaurinio 
darbo recenziją nutarė pasikalbėti su 
Pilietinės visuomenės instituto di
rektoriumi Dariumi Kuoliu apie tai, 
kas laukia Lietuvos, jei sovietmečiu 
sukurti mitai ir toliau plinta univer
sitetų auditorijose. 

— Kokias mintis jums sukel ia 
tokie dėstytojų pasisakymai? 

— Manau, kad dėstytojai gali tu
rėti įvairų požiūrį. Natūralu, kad visi 
turime skirtingą požiūrį į istoriją, tai 
priklauso nuo vertybių ir patirties. Ir 
dėstytojai, matyt, tą savo subjektyvų 
požiūrį reiškia paskaitose. 

Kita vertus, studentai turi teisę 
su tokiu ar kitokiu požiūriu nesutik
ti. Ir būtų labai gerai, jei dėstytojai 
savo požiūrius dėstydami studen
tams argumentuotų. 

Istorija, kaip disciplina, reikalau
ja argumentų, o jei yra reiškiamos 
vien tik emocinės nuostatos, geriau 
jas reikšti privačioje aplinkoje. Tuo 
tarpu paskaitose būtų gerai, jei tam 
tikri požiūriai būtų argumentuojami 
ir pagrindžiami. 

Pavyzdžiui, kalbant apie Romą 
Kalantą, jau yra nemažai duomenų 
apie jį ir jo poelgį. Apie tai kalba ir 
psichologai, ir psichiatrai. Yra daug 
duomenų, kurie šitą dėstytojo pozici
ją paneigia. Be to, istorikas turi ma
tyti visą laisvės judėjimą ir Kauno 
įvykius platesniame Vidurio Europos 
kontekste. Vertinti vienpusiškai ir tik 
šitaip yra emocionalu ir neprofesio
nalu. 

— Ar tok ius pasisakymus rei
kėtų ver t in t i kaip istorijos klas-

uditorijose - * 
tote, ar tik kaip subjektyvią ir to
leruotiną dėstytojo nuomonę? 

— Manau, tai yra tiesiog labai 
subjektyvus požiūris į istoriją. Ir drįs
čiau sakyti, kad neprofesionalus. Iš 
tiesų istorijos profesorius ir dėstyto
jas turėtų pateikti alternatyvų. Įvy
kiai gali būti matomi iš įvairių ats
kaitos taškų, o istoriko profesionalu
mas ir yra gebėjimas pateikti įvairius 
atskaitos taškus. 

Jei jis, kaip dėstytojas, susita
patina su vienu atskaitos tašku arba 
su labai siaura filosofija, tai labai 
siauras ir neprofesionalus požiūris. 

Mes galime sakyti, kad nuostatos 
gali būti susijusios su asmeniniu ar 
šeimos patyrimu, bet vis dėlto yra 
tautos istorija, kurią turime aptarti iš 
pilietinės bendruomenės pozicijų. 

Asmeninis požiūris gali būti išsa
kytas ir auditorijoje, bet kartu dera 
pateikti ir kitą požiūrį. Jo neišsakyti, 
nematyti ir neigti laisvoje visuome
nėje... aišku, galima, bet su pilietinės 
bendruomenės nuostatomis jis nela
bai dera. Tai subjektyvu, ir tai reikia 
pabrėžti. 

— O ar yra riba tarp toleruo
tinos subjektyvios nuomonės ir 
sovietinės propagandos bei is
torijos klastojimo? Kaip tai at
skirti? 

Tikiu, kad dėstytojai taip pasi
sako tik vedami emocijų, o iš emocio
nalių pasisakymų negali spręsti apie 
visą dėstytojų mąstymą. Nenorėčiau 
tikėti, kad taip jie mąsto apie visą 
Lietuvos istoriją... 

— Ką turėtų daryti studen
tai, paskaitose išgirdę tokias 
mintis be jokios argumentacijos? 

— Studentai, manau, yra laisvi 
laisvos Lietuvos piliečiai ir turėtų 
siekti platesnių diskusijų ir dėstytojų 
prašyti argumentuoti tokias savo po-

Universitetų auditorijose - sovietine propaganda 
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negu įvairių krypčių komunistinės 
judėjimo srovės", - rašo A. Kaspe
ravičius šiemet recenzuodamas baka
lauro darbą. 

Alfa.lt iš studentų gavusi pa
skaitų ištraukas bei bakalaurinio 
darbo recenziją nutarė pasikalbėti su 
Pilietinės visuomenės instituto di
rektoriumi Dariumi Kuoliu apie tai, 
kas laukia Lietuvos, jei sovietmečiu 
sukurti mitai ir toliau plinta univer
sitetų auditorijose. 

— Kokias mintis jums sukel ia 
tokie dėstytojų pasisakymai? 

— Manau, kad dėstytojai gali tu
rėti įvairų požiūrį. Natūralu, kad visi 
turime skirtingą požiūrį j istoriją, tai 
priklauso nuo vertybių ir patirties. Ir 
dėstytojai, matyt, tą savo subjektyvų 

tote, ar tik kaip subjektyvią ir to
leruotiną dėstytojo nuomonę? 

— Manau, tai yra tiesiog labai 
subjektyvus požiūris į istoriją. Ir drįs
čiau sakyti, kad neprofesionalus. Iš 
tiesų istorijos profesorius ir dėstyto
jas turėtų pateikti alternatyvų. Įvy
kiai gali būti matomi iš įvairių ats
kaitos taškų, o istoriko profesionalu
mas ir yra gebėjimas pateikti įvairius 
atskaitos taškus. 

Jei jis, kaip dėstytojas, susita
patina su vienu atskaitos tašku arba 
su labai siaura filosofija, tai labai 
siauras ir neprofesionalus požiūris. 

Mes galime sakyti, kad nuostatos 
gali būti susijusios su asmeniniu ar 
šeimos patyrimu, bet vis dėlto yra 
tautos istorija, kurią turime aptarti iš 
pilietinės bendruomenės pozicijų. Universitetų studentams tenka klausytis ir prokomunistinės propagandos. 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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Kraujo šauksmas Rusijoje: ksenofobija klesti 

Neonacių paradas Maskvoje. 

Aušra Radzevičiūtė 
Geopolitika.lt 

Ksenofobija, rasizmas, antisemi
tizmas ir islamofobija tampa kone 
kasdieniu reiškiniu Rusijoje, nors ši 
šalis, net ir atsikračiusi internacio
nalizmo ideologijos, vis dar viešai pa
brėžia esanti išdidi daugiatautė ir 
įvairių religijų valstybė. Šiuos visuo
menės skaudulius nagrinėjantys 
mokslininkai pateikia daugybę prie
žasčių, skatinančių minėtas ydas, ta
čiau kartu teigia, kad pastaruoju me
tu beveik nusitrynė riba, skirianti, 
tarkim, ksenofobiją nuo rusiško pa
triotizmo. Taip jau susiklostė, kad 
nacionalšovinistai Rusijoje visuomet 
„mylėjo" svetimas teritorijas, tačiau 
nuoširdžiai bodėjosi ten gyvenančiais 
kitų tautybių žmonėmis. 

Šių metų birželį įvyko Žmogaus 
teisių tarybos posėdis, kuriame JT 
specialusis pranešėjas rasizmo ir kse
nofobijos klausimais Doudou Diene 
pareiškė, kad pastaruoju metu Rusi
joje pastebimai padidėjo rasinė ir et
ninė neapykanta bei ksenofobija, an
tisemitizmas ir islamofobija. Maskva 
kategoriškai su tuo nesutiko ir pava
dino tokį pareiškimą gryniausiu „po
litiniu užsakymu". Badymas pirštu į 
visiems matomas jos problemas Ru
sijai nepatinka, tačiau daugelio jų jau 
nebegali ignoruoti ir patys rusų poli
tikai. 

Neseniai Valstybės Dūmoje buvo 
užregistruotas įstatymo, kuris užd
raustų žurnalistams viešai skelbti 
nusikaltėlio ir aukos tautybę bei 
religiją, projektas. Taip teisės akto 
autoriai tikisi sumažinti nemeilės ir 
neapykantos kitataučiams laipsnį, 
bet kritikai vienu balsu tvirtina, kad 
joks draudimas visuomenės sąmonę 
kamuojančių problemų niekuomet 
neišsprendė, o savireguliavimo me
chanizmai šioje šalyje, kaip, beje, 
dažnokai ir pas mus, beveik neveikia. 

Taigi kas ta ksenofobija ir su ko
kiais prieskoniais ji „valgoma"? Žody
nai apibrėžia, kad tai - patologiška 
svetimų ir nepažįstamų žmonių bai
mė, nepakantumas ir neapykanta 
jiems. Teoriškai lyg ir aišku, tačiau 
praktiškai vertinant atsiranda begalė 
niuansų, leidžiančių išsisukinėti ne 
tik patiems ksenofobams, bet ir val
džios atstovams. Tačiau tegu kalba 
faktai. 

Rugsėjo 16 dieną Maskvoje buvo 
nužudytas Irano diplomato sūnus -
21-erių studentas Achmadreza Chor-
rami. Nusikaltėliai nesusidomėjo nei 
jo pinigine, nei nešiojamuoju kompiu
teriu, o tai - tiesiausias kelias įtarti, 
kad jaunasis iranietis nebuvo bana
liausio apiplėšimo auka. 

Informacinio analitinio centro 
„Šova", kovojančio su ksenofobija ir 
rasizmu Rusijoje, duomenimis, pra
nešimai apie etninius, rasistinius ar 
religinius išpuolius pilasi kaip iš gau
sybės rago. Štai keletas pavyzdžių. 
Šią vasarą į Jakutiją statyti magistra
linio naftotiekio atvykus 850 kinų, 
tuoj buvo išplatinti atsišaukimai, ra
ginantys juos vyti lauk. Rugpjūtį -
padegtas bendrabutis, kur gyveno at
vykėliai, rugsėjį - užfiksuoti žiaurūs 
užpuolimai. 

Ingušijoje sušaudyta čigonų šei
ma, o rugsėjo 1-ąją Voronežo srities 
Grybanovsko gyvenvietėje pirmokai 
sumušė savo bendramokslį už tai, 
kad jis, mormonų dvasininko sūnus, 
nedalyvavo pravoslavų „batiuškos" 
maldoje. 

Ką jau kalbėti apie nuolatinius 
išpuolius Maskvoje ar Sankt Peter
burge, kur per patį vidurdienį ir žmo
nių apsuptyje skustagalviai aptalžo 
studentus užsieniečius, o imigrantai 
iš Kaukazo ar Centrinės Azijos bijo 
vaikščioti gatvėmis. Pavasarį 18-me-
tis maskvietis skustagalvis Arturas 
Ryno prokurorams atvirai prisipaži
no, kad su ne ką vyresniu draugu. 

Louisiana — įkaitų drama 
Alexandria, spalio 5 d. („Inter-

fax"/BNS) — JAV Louisiana valstijos 
Alexandria mieste policija nukovė vy
rą, kuris šovė į penkis žmones ir vie
noje juridinėje kontoroje dešimt va
landų priešinosi policijai. 

Alexandria laikraščio ,,Town 
Talk" duomenimis, policija teigė, kad 
mirė dvi juridinėje kontoroje paleistų 
šūvių aukos. Remiantis šeimos narių 
informacija, vienas iš žuvusiųjų yra 
Joey Giordano. 

Antrą auką vienas šeimos drau
gas identifikavo kaip Marty Fields — 
pašto darbuotoją, kuris tuo metu, kai 

prasidėjo šūviai, buvo atėjęs į advo
katų kontorą „Giordano & Giorda
no" pristatyti korespondencijos. 

Incidentas baigėsi plataus masto 
puolimu, kuris prasidėjo 12 vai. 8 
min. po pietų vietos laiku. Iš pradžių 
policija šarvuotais automobiliais įs
irėžė į VVashington gatvėje 831-u nu
meriu pažymėtą kontorą ir panaudo
jo laikinai apkurtinantį sprogstamąjį 
įtaisą. Po to pasigirdo intensyvūs šū
viai. Apie 12 vai. 25 min. buvo pra
nešta, kad užpuolikas, kuris buvo 
įvardytas kaip John C. Ashley, yra ne
gyvas. 

kruopščiai viską suplanavę, nužudė 
37 kitataučius, ir savo kruviną darbą 
pavadino „nuosprendžių vykdymu" 
ir „miesto valymu". Jaunuolis taip 
smulkiai ir entuziastingai pasakojo 
nusikaltimų detales, kad pareigūnai 
iš pradžių pamanė, jog jis meluoja iš
sijuosęs. Tačiau vėliau kai kurie fak
tai pasitvirtino. 

Deja, neapykantos padiktuoti 
nusikaltimai toli gražu ne visuomet 
vadinami tikraisiais vardais. Rusijos 
milicija (kaip, beje, ir su užsieniečių 
studentų užpuolimais susiduriantys 
Klaipėdos policininkai) linkusi viską 
laikyti paprasčiausiu chuliganizmu. 
Štai praėjusiais metais Pamaskvėje 
dešimt jaunuolių užpuolė ir žiauriai 
nužudė 15-metį armėną, net 11 kartų 
smogę jam peiliu. Sulaikyti įtaria
mieji be sąžinės graužaties dėstė, kad 
net ne visi suspėję užsimoti peiliu, 
nes Juočkis buvo vienas, o mūsų -
dešimt". Tačiau milicijai tai - eilinis 
chuliganizmo atvejis... 

Įvairiausių sociologinių apklausų 
duomenimis, beveik 60 proc. rusų 
neigiamai vertina „Kaukazo tautybės 
žmones", nors tokia formuluotė yra 
ne tik ksenofobiška, bet ir absurdiš
ka. Pirma, juk nemaža šio regiono 
dalis priklauso Rusijai. Antra, tokios 
tautybės niekada nebuvo, nėra ir ne
bus. Jurij Levada analitinis centras 
rugpjūtį paskelbė sociologinės ap
klausos „Nacionalizmas ir ksenofobi
ja" rezultatus, kurie daug ką atsklei
džia. Į klausimą, kaip vertina siū
lymą „Rusija - rusams", 41 proc. 
apklaustųjų tam pritarė su išlygomis, 
14 proc. tvirtai pasisakė už, 27 proc. 
- prieš. 32 proc. rusų įsitikinę, kad 
dėl visų Rusijos nelaimių kalti ki
tataučiai, nors, laimė, 58 proc. mano, 
jog tai netiesa. 

Vardydami baisius nusikaltimus 
ir ksenofobijos apraiškas Rusijoje, vis 
dėlto turime pripažinti, kad tai ne 
vien šios valstybės problema. Daž
niausiai nemeilė kitataučiams vie
naip ar kitaip pasireiškia tose visuo
menėse, kurios priverstos mokėti sa
vo šalies kolonijinės imperinės poli
tikos sąskaitas. Mokslininkai seniai 
nagrinėja, kur slypi ksenofobijos 
priežastys, ir pateikia keletą išvadų. 
Ksenofobija gali būti biologinės kil
mės: ne ta kaukolės, nosies, akių for
ma, kitokios spalvos plaukai ir t. t. 

Šios priežastys siekia akmens amžių, 
kai pirmykščiai žmonės instinktyviai 
vengė svetimų, jų bijojo arba neken
tė. Tačiau XXI amžiuje tai - visiška 
senovės liekana. 

Dar viena ksenofobijos priežastis 
- socialinė. J i ypač pasireiškia ne
turtingose ir nuo socialinės neteisy
bės kenčiančiose visuomenėse. Todėl 
kitataučių taip aistringai nemėgsta 
Maskvoje, nes ji, anot pradedančių ir 
toli pažengusių ksenofobų, ne gumi
nė, o atvykėliai a t ima potencialų duo
nos kąsnį. 

Tačiau viena pavojingiausių kse
nofobijos priežasčių - ideologinė. Nuo 
šios rykštės nukentėjo ne viena vals
tybė, priėjusi prie pilietinio karo arba 
dar baisiau - genocido. Rusijos žmo
gaus teisių gynėjų teigimu, šioje šaly
je veikia 141 ekstremistinė organiza
cija, vienijanti apie pusę milijono na
rių. Taip pat leidžiama apie 100 laik
raščių, kurie a tv i ra i kurs to prie
šiškumą ir net neapykantą kitatau
čiams, kitos rasės a r religijos atsto
vams. Deja, Rusijos valdžios atstovai 
ne tik nesiima adekvačių priemonių 
ksenofobijai užkardyti , bet ir neretai 
patys naudojasi šia korta - ypač per 
rinkimų kampanijas. 

Dvasiškai nestabilioje visuome
nėje didelę įtaką daro ir Bažnyčios 
atstovai - net jei ji ir atskirta nuo 
valstybės. Visai neseniai garbus Ru
sijos šventikas, anksčiau rašęs kalbas 
pačiam pa t r ia rchui Aleksijui II, 
diakonas Andrejus Kurajevas viešai 
pareiškė, kad etniniu atžvilgiu miš
rios santuokos - rusų tautos genocido 
forma. Anot jo, „kai rusė išteka už 
kaukaziečio, ji savo genais pratur t ina 
šias tautas, o rusų nacija silpnėja". 
Kaip teigia laikraštis „Nezavisimaja 
gazeta", tai jau primena nacių dok
triną „Blut und Boden".. . 

Rusijos žmogaus teisių ekspertai, 
vertindami ksenofobijos mastą ir ga
limus padarinius, piešia ne itin švie
sų paveikslą. Giliai į sąmonę šaknis 
suleidusi nemeilė ar neapykanta ki
tataučiams anksčiau ar vėliau gali 
tapti pačių rimčiausių kataklizmų 
priežastimi, o gal net paskatinti dau
giatautės valstybės subyrėjimą. J u k 
nebelieka vietos krikščioniškai nor
mai, teigiančiai, kad reikia atsukti ir 
kitą žandą. Lazda visuomet tur i du 
galus. 

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Tn/eJrjfogU 

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

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

http://Geopolitika.lt
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C h i r u r g a i 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgiįa. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wvvwxa*effura*gcfyancly«sthedthxa~ 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6^90 

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

Amber 
Health 
Center 

Te le fonas ( 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 
Chiroprakt ikos gydytoja 

6420 West 127th Street Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

HeaJthy Connection 
CHropractic & Rehab Clnlc 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

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

Ausų, nos ies, g e r k l ė s 
l i gos 

/ ^ V Y T E N I S GRYBAUSKAS, M. D. 
( SUSAN T. LYON, M.D. 

į Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
C Chirurgija, Klausos aparatai 
\ 7350 VV. 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 i gos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 th St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KATC^OGAS-ŠROES UCOS 

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, MD SC 
Obstetrics & Cynecolocjy 

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

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 VV. 143 r d St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communi ty Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Stuburo i r skausmo l igos 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKiS, MD 

Y1KDUGARMD 
litinois Pain Inst i tute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Ele Crove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

A k i ų l i g o s 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross H o s p i t a 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 l i g o s 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadieni 

SURENDER LALf M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D,, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . Archer A v e . S t . 5 Ir 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 

X . Cia vieta Jūsų 
skelbimui! 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 
Skambinkite nemokamai kiekvieną 

ketvirtadienį, nuo 6 vai. v. ik i 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436*906 

PATARĖJAI TURTO INVESTAVIMO 
KLAUSIMAIS: KAS SLEPIASI UŽ 

SKAMBIŲ PAVADINIMŲ? 
Visiems pagyvenusiems žmo

nėms, investavusiems savo turtą ar 
dar tik rengiantis tą daryti, vertėtų 
žinoti, jog ne visuomet galima aklai 
pasitikėti agentais, pateikiančiais 
skambius savo pareigų pavadinimus 
ir mojuojančiais abejotinos vertės 
diplomais. Reikalas tas, jog, nuolat 
didėjant pagyvenusių žmonių skai
čiui, pastaruoju metu ėmė daugėti ir 
kompanijų, siūlančių įvairius investi
cijų planus ir kitas finansines paslau
gas. 

Manoma, jog pagyvenusių ame
rikiečių rankose šiuo metu yra su
kaupta bent 15 trilijonų dolerių ver
tės turto. Be abejonės, jis masina tiek 
sąžiningus verslininkus, norinčius 
išnaudoti galimybę užsidirbti, tiek 
apsišaukėlius, dažnai naudojančius 
grobuoniškus klientų viliojimo bū
dus. Finansų patarėjo profesija dėl 
jau minėtų priežasčių tampa vis po
puliaresnė: per pastaruosius penke
rius metus jos atstovų padaugėjo 
beveik 80 procentų. Daugelis jų taip 
pat įgyja ir „sertifikuoto patarėjo", 
besispecializuojančio darbe su pagy
venusiais žmonėmis, vardą („Certi-
fied Senior Adviser"). 

Nurodoma, jog šiuo metu egzis
tuoja daugiau nei dvidešimt akademi
nių programų, skirtų tokio pobūdžio 
specialistams rengti. Deja, pastebėta, 
jog kai kurie jų parengiami gana 
paviršutiniškai, suteikiant kvalifi
kaciją tik išklausius vos keletą dienų 
trukusius kursus. Kai kuriose rengi
mo programose specialiai naudojami 
nekorektiško elgesio mokymo meto
dai (pvz., naujai „iškeptiems" patarė
jams įteigiama, jog galima ir net būti
na naudoti pagyvenusių klientų at
žvilgiu psichologinio spaudimo, bai
mės strategijas). Dar kiti, neoficialiai 
remiami neskrupulingų kompanijų 
darbdavių, nesibodi siekti trokštamo 
tikslo bet kokiomis priemonėmis, 
priversdami pagyvenusius žmones 
visam laikui išsiskirti su dešimtme
čiais kauptu turtu, įsipareigoti bran
giomis ir nereikalingomis draudimo 
sutartimis ar savanoriškai įsivelti į 
kokius nors kitus abejotinus sando
rius. 

Be abejo, tiek sąžiningų, tiek 
nesąžiningų žmonių pasitaiko visada 
ir visur. Taip pat akivaizdu, jog ne 
visuomet tai lemia vien pareigos ar 
išsilavinimas. Kita vertus, daugeliui 
žmonių būtent skambūs pavadinimai 
daro didžiausią įspūdį ir nulemia vie
no ar kito specialisto, konsultanto ar 
agento pasirinkimą. Todėl būtų pra
vartu žinoti, ką iš tiesų reiškia „serti
fikuoto finansinio patarėjo", „serti
fikuoto konsultanto" ir kita inves
ticinių ar draudimo kompanijų dar
buotojų nurodoma kvalifikacija. Tuo 
labiau, kad kai kuriais atvejais ji įgy
jama palyginti lengvai. 

Taigi, kad būtų lengviau atskirti 
pelus nuo grūdų, pateikiame forma
lius reikalavimus visoms specialistų 
grupėms, su kuriomis dažniausiai 
susiduria pagyvenę žmonės: 

• Se r t i f i kuo ta s pagyvenusių 
žmon ių pa t a r ė j a s . („Certifled Se

nior Adviser") šią kvalifikaciją 
gali įgyti kiekvienas asmuo, išklausęs 
trijų su puse dienos kursus arba 
atitinkamą laiką savarankiškai studi
javęs tokius dalykus kaip „Senėjimo 
patirtis", „Senėjimo dvasingumas" ir 
„Verslo reikalų su pagyvenusiais 
žmonėmis etika". Visiems, norin
tiems įgyti šią kvalifikaciją, netaiko
mas joks minimalaus išsilavinimo 
reikalavimas. 

• S e r t i f i k u o t a s f i n a n s ų 
pa t a r ė j a s pens i jų re ikala is („Cer
tifled Retirement Financial Adviser") 
— juo taip pat galima tapti ir 
neturint universitetinio išsilavinimo, 
tik išklausius keturių dienų trukmės 
kursus ar mokantis savarankiškai 
tokių dalykų, kaip „Bendravimas su 
pagyvenusiais žmonėmis", „Kaip pa
gyvenę žmonės priima finansinius 
sprendimus" ir „Finansinių paslaugų 
pardavimas pagyvenusiems žmo
nėms". 

• R e g i s t r u o t a s f inansų-geron-
tologi jos s p e c i a l i s t a s 1 („Regis-
tered Financial Gerontologist") — 
programa, ruošianti šiuos specialis
tus, buvo įsteigta University of North 
Carolina ir Amerikos Senėjimo 
Asociacijos (American Society on 
Aging) iniciatyva. Norintieji įgyti šią 
kvalifikaciją privalo išklausyti trijų 
su puse dienos kursus, kur, be kitų 
dalykų, dėstomi tokie dalykai kaip 
„Pagrindiniai senėjimo procesai" ir 
„Ilgėjančio amžiaus finansavimas". 
Taip pat reikalaujama, jog kandidatai 
turėtų bent penkerių metų finansų 
patarėjo patirtį arba bent bakalauro 
laipsnį finansų srityje. 

• Se r t i f ikuo tas pensijų kon
s u l t a n t a s („Certifled Retirement 
Counselor") — programa šiai kvali
fikacijai įgyti buvo sukurta Texas 
Tech University ir apima vien sava
rankišką mokymąsi. Norintieji įgyti 
šią kvalifikaciją turi turėti bent dvejų 
metų konsultavimo patirtį finansų 
srityje. 

• Se r t i f i kuo t a s f inansų pla
n a v i m o s p e c i a l i s t a s (,,Certified 
Financial Planner") — ši kvalifikaci
ja suteikiama asmenims, turintiems 
bent bakalauro laipsnį ir bent trejų 
metų finansų patarėjo patirtį. Be to, 
yra būtina baigti dvejų-trejų metų 
trukmės kursus ir išlaikyti dešimties 
valandų trukmės baigiamąjį egza
miną. 

• F i n a n s ų ana l i t ikas („Charte-
red Financial Analyst") — ši kvali
fikacija reikalauja baigti apie ketve
rius metus trunkančią mokymo pro
gramą bei išlaikyti tris egzaminus, 
kurių kiekvienas trunka po šešias 
valandas. Kandidatai taip pat privalo 
turėti bent bakalauro išsilavinimą ir 
būti bent ketverius metus išdirbę 
finansinio konsultavimo srityje. 

Parengė Vaida Malecka i t ė 

1 G e r o n t o l o g i j a - moks las a p i e 
s e n ė j i m o p r o c e s q , j o b i o l o g i n i u s , 
soc ia l in ius b e i ps icho log in ius a s p e k 
tus, f . " r M 

http://www.illinoispain.com
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Kryžiažodžio Draugas Nr. 023 atsakymai 
Vertikaliai: 
1. Dion. 2. Nilo. 3. Sūnūs. 4. „Jaguar". 6. Ašutai. 7. Škuna. 10. Baku. 

11. Dvi. 12. Alsa. 16. Laužtuvas. 17. Furnitūra. 18. Krevetė. 19. „Faustas". 
20. Apsauga. 22. „Postilė". 23. Echidna. 24. Jogaila. 34. Antika. 35. Bado. 
36. Jarą. 37. Gaidys. 38. Anyta. 40. Van. 41 . Smala. 45. Uja. 46. Inta. 

Horizontal iai : 
5. Smilius. 8. Būrai. 9. Ašaka. 10. Bandola. 13. Sūduva. 14. Letena. 15. 

Kalifas. 19. Frau. 21. Apie. 25. Ledu. 26. Seržantas. 27. Haga. 28. Spa. 29. Tai. 
30. Sent. 31. Užburtoji. 32. „Dzin". 33. „Saab". 36. Jėga. 39. Atsvara. 42. 
United. 43. Reikmė. 44. Opinija. 47. Stoka. 48. Ryklė. 49. Kojotas. 

Kryžiažodžio atsakymas: Pasaul io k r a š t a s . 

„Draugo" kryžiažodį Nr. 022 teisingai išsprendė ir 
atsakymus mums atsiuntė: 

Živilė Buivydas, Worth, IL 
Vida Bučmienė, Cleveland, OH 

Ačiū sprendėjoms už mums atsiųstus atsakymus. Visiems skaitytojams 
primename, kad kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629-5589; ei. paštu - redakci-
ja@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime! 

ĮVAIRUS 

Dantų gydytoja i 

* 66 m. moteris ieško žmonių priežiūros 
darbo su gyvenimu lietuvių šeimoje. Pa
tirtis, rekomendacijos. Tel. 708-423-2875. 

* Moteris ieško darbo kelioms valan
doms. Tel. 708-220-3202. 

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms į Lietuvą 

1120 State St., Lemont, IL 
TeL 630 257 0339; 088 594 6604 
wvvu'.alwayswuhflowers.com t«kfk>ra 
www^a!wayswithflowers.iiet f̂ r> 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 
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pirmą kartą... 
prenumeruojant „Draugą" (JAV) gaunate 
nuolaidą - tik 120 doI. metams (Reg. 150 dol.). 
Atsiųskite vardą, pavardę, adresą ir telefono 
numerį kartu su mokesčiu („Draugas", 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629) 

Vajus tęsis visą spalio mėnesį. 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valst i ja , z ip 

telefono numeris 

«&ęg&* V&Z' 

V * 

~**ZTs* ^ , ** .*». 

įį%V\ I 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr . LINA POŠKUS 
Dantų gydyto ja 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
W i l l o w b r o o \ \l 60327 

Tel. 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. 708-59^-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, 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. 708422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTI* 
persikėlė i naują kabinetą 

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

www.pa rk r i dgesmi fes . 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 ve ido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

T e l . 630 -571-2630 

Dr . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St CNcago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

IgMSIBM5I5MgjSMBJ5MgJBMgI5JBMSM5J&^^ 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIA USIOS KAINOS!!! 

WP>18 

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

2 0 0 8 m . k e l i o n e s 
į Šiluvos 4 0 0 m e t ų j u b i l i e j ų . 

Dėl Informacijos skambinti Ritai Penčylienei 

Web site: www.vytistours.com 

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

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

1 i 1 1 
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Iš Ateitininkų gyveninio 

Stovyklos dvasios vadas, kun. Algis Gudaitis, SJ veda šokį „Makarena" Jaunųjų ateitininkų stovykloje Dainavoje. Visos stovyklos nuotraukos Kazio Razgaičio 

„Saulės giesmė" Jaunųjų ateitininku stovykloje Atkelta iš 2 psl. 

Stovyklautojus aplankė ir toks Dievo 
kūrinėlis—šikšnosparniukas. Jaunieji 
stovyklautojai aktyviu būdu susipažino 

su Šv. Pranciškaus „Saulės giesme", o suau
gusiems galime priminti, kad Brooklyn 1954 
m. prelatas juras išleido Antano Maceinos 
knygą — „Saulės Giesmė. Šventasis Pran
ciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyveni
mo šauklys". 

A. Maceina taip rašė: „Mylėdamas Dievą 
už viską labiau, jis (šv. Pranciškus) kiekvie
name daiktelyje regėjo Jo atvaizdą, girdėjo Jo 
žodį, jautė Jo pėdsaką, todėl taip pat gerbė ir 
mylėjo šiuos daiktelius, kaip Visagalio liudy
tojus, kaip Jo garbės šauklius nuodėmės ap
kurtintoje mūšy žemėje. Gamta šv. Pranciškui 
buvo vienas didžiulis prasmuo, vienas didžiu
lis Viešpaties įdaiktintas dieviškasis žodis". 

Žiūrėdami nuotraukas ir val
gydami stovyklautojai diskutavo apie 
kultūrinius ir turtinius skirtumus. 

Šiais metais mes pirmą kartą 
rūšiavome šiukšles. Surinkome be
gales šiukšlių, kurios perdirbtos vėl 
galėtų būti naudojamos. Stovyklau
tojai sukūrė linksmus plakatus, 
skatindami, kad visi rūšiuotų at
liekas. 
Gailestingieji 
;,Tešlovina Tave, m a n o Viešpatie, visi, 
kurie atleidžia dėl Tavo meilės, kurie 
pakelia žmonių silpnumus, ligų ir 

kančių. 

Palaiminti , kurie ta iko je ištvermingi, 
Jie bus Tavo, Aukščiausiasis, a p v a i 
nikuoti ." 

Stovykloje buvo ir susikaupimo 
dienų. Vieną dieną stovyklautojai 
įsivaizdavo, kad jie atstovauja skir
tingų tikėjimų žmonėms. Grupelėse 
vaikai patyrė, kaip įvairiai žmonės 
garbina Dievą. Stovyklautojai taip 
pat geriau susipažino su savo tikėji
mu. Kasdien po būrelį eidavo melstis 
į gamtoje įrengtą šventovę, visi 
išmoko naują giesmę „Šiluvos Mer
gelė". Susikaupimo dieną stovyk
lautojai klausė skaitinių iš Šventojo 
Rašto, iš gamtoje rastos medžiagos 
pastatė kryžius, metė į vandenį 
akmenukus — savo „nuodėmes". 

Stovykloje tęsėme tradiciją kas
dien išryškinti ir įgyvendinti vieną 
dorybę. Vieną dieną buvo pasirinktas 
bendradarbiavimas, kitą — pagarba 
kitiems, pagarba lietuvių kalbai. 
Dienai prabėgus visi pakalba apie tos 
dienos dorybę, kaip ji paveikia san
tykius tarp žmonių ir pan. Vaikai 

buvo apdovanoti mažomis dova
nėlėmis, kurios reiškė vadovybės 
padėką ir savotiškai įpareigojo toliau 
pavyzdingai elgtis. 

Vadovai 
Stovyklautojų vadovai buvo 

vyresnieji moksleiviai, kurie patys 
anksčiau stovyklavę, dabar apsiėmė 
atsakomybę vadovauti. Visi buvo 
baigę paruošiamuosius kursus ir 
suprato, kad stovykloje vaikų pasi
linksminimas nėra savitikslis, tik 
būdas pasiekti aukštesnį tikslą — 
padėti vaikams plėtoti savo gabumus. 
Vadovai, glaudžiai bendraudami su 
vaikais, kai kada gali daryti didesnę 
įtaką nei mokytojai, tėvai ir kiti 
suaugusieji. 

Stovyklos mokytojai — studentai 
ir sendraugiai. Jie vaikus mokė virti 
„ežiukus", žaidė žaidimus, pade
dančius stovyklautojams geriau susi
pažinti su lietuvių kalba, parodė, kaip 
galima įgyvendinti visuomeniškumo 
principą, mokė vaikus piešti, dai
nuoti, sportuoti, padėjo kurti radijo 
programėles. Vakarais mokytojai va

dovaudavo žaidimams, vaidinimams 
prie laužo, susikaupimui po ąžuolu. 
Mokytojai su atskirais būreliais skai
tė lietuviškas knygas. 

Stovyklautojai buvo linksmi ir 
gerai nusiteikę. Buvo nemažai pirmą 
kartą be mamyčių ir tėvelių savaran
kiškai stovyklaujančių vaikų, kurie 
buvo drąsūs ir kūrybingi. 

Dainava sukelia daug šiltų jaus
mų ir stovyklautojams, ir vadovams. 
Visi išsiskirsto dainuodami „Dainava 
— ten mano svajos, ten seni 
draugai..." Visiems metams pakanka 
čia sukauptų jausmų, prisiminimų, 
pamokų. Daug girdime, kaip svarbu 
saugoti gamtą, sustabdyti visuotinį 
atšilimą ir padėti vienas kitam. Per 
šias penkiolika dienų gyvenome 
materialiai taupiau, paprasčiau ir 
kartu patyrėme, kad gyvenimas pagal 
„Saulės giesmę" suteikia daug 
džiaugsmo. 

Sis straipsnis buvo parašytas Atei
ties" žurnalui. Čia spausdinamas 
kiek sutrumpintas. 

Stovykloje aplink pianiną. Skambina Tomas Čyvas, aplin- stovi iš k: Vidas Ka b s Andr us -elis, Andrius Lukasiewicz, Matas Lap
kus, Paulius Siliūnas, Kriste joga re. Erika Pauliūtė, Andrėja Pet'vw?e S-a.a Pa*a n šk/te 
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Skraidyti Indijoje, tokiame dide
liame krašte, kur labai mažai gerų 
kelių, teko nemažai. Netrukus paty
rėme, jog kai kurie mažesnieji Indijos 
oro uostai neturi lėktuvams skirtų 
apšviestų nusileidimo ar pakilimo 
takų. Ir jei koks skrydis buvo suvėli
namas iki sutemos, laukdavome ryto 
arba oro uoste, arba mus sugrąžinda
vo į viešbutį. 

Štai kaip vyksta tipiškas „Indian 
Airlines" skrydis. Keleiviai, vietiniai 
ir turistai, yra suleidžiami į laukia
mąją salę, prie kurios į lėktuvą ve
dančiųjų durų stovi ginkluotas ka
reivis. Visi nekantriai laukia lėktuvo 
ir nežymiai naudoja savo alkūnes 
prie durų užimti patogesnę padėtį, 
kai jos atsidarys. Pagaliau atrieda 
lėktuvas, tarp įgulos ir kareivio 
įvyksta mums nesuprantamas ilgo
kas pokalbis, po kurio atsidaro durys 
ir visa minia pasileidžia lėktuvo link 
užimti geresnes (prie lango ar prie 
tako?) vietas, kurios keleiviams iš 
anksto nebūdavo paskiriamos. 

Pradžioje bandydavau būti džen
telmenas ir praleisdavau indės mo
teris į priekį, nesistumdydamas. Taip 
elgiantis, negaudavome sėdėti kartu 
su žmona. Bet neilgam. Greitai pra-
gudrėjom. Aš pasiimdavau visą ran
kinį bagažą ir, laukiamojo durims 
prasidarius, neskubėdamas žings
niuodavau lėktuvo link, o žmona, ne
apsunkinta jokiais krepšiais, į ten 
nešdavosi lyg trumpų distancijų bė
gikė. Po tokio sėkmingo bėgimo gau
davome sėdėti kartu. 

Kitais metais skridome į Sovietų 
Sąjungą, kur, bastantis po Gruziją, 
Uzbekistaną ir Kirgiziją, irgi teko 
skristi iš mažesniųjų oro uostų su 
panašiu greitu bėgimu į lėktuvą, tik 
su vienu skirtumu. Rusai, turbūt no
rėdami parodyti savo kultūrą, pama
tę mus, turistus, patys sau šaukdavo 
„amerikanci" ir tuojau mandagiai 
pasitraukdavo į šalį. Kai mes sulip-
davom j lėktuvą, tarp jų vėl atgydavo 
alkūnės. Indijoje tokios pagarbos 
mums niekas nerodė. 

Prisiminiau uzbekes moteris. 
Kažkokiame miestelyje radau jų būrį, 
šventiškai apsirengusių, tarp savęs 
linksmai bekrykštaujančių. Norėda
mas jas nufotografuoti, bandžiau 
sustatyti į krūvą, o jos tik mielai šyp
sojosi. Kad jos mane suprastų, ko aš 
noriu, pradėjau joms aiškinti rusiš
kai. Ir kai tik jos mane išgirdo kal
bant rusiškai, visos tuojau atsuko nu
garą. Sovietų ne mes vieni nemėgom. 
Bet grįžkime į Indiją. 

Jau vien vardas Kašmyras ne 
vienam mūsų priminė šimtus metų 
vykusias kovas tarp čia gyvenančių 
trijų pagrindinių religijų pasekėjų. 
Ėjome pagrindine Srinagar miesto 
gatve ir stebėjome į mus įdėmiai 
žiūrinčius vietinius gyventojus, dau
giausia vyrus, kurie beveik visi sėdėjo 
ant savo namų laiptų ir rūkė vandens 
pypkes. Ir nė vienas nesišypsojo ir 
nesisveikino, o mes nedrįsome užeiti 
į jų namus (gal ir krautuves, kas 
žino?). 

Srinagar — tai Kašmyro provin
cijos sostinė. Pati provincija yra pa
čioje Indijos valstybės šiaurėje, netoli 
Tibeto, Afganistano ir Pakistano, 
prie pat Himalajų kalnyno papėdės. 
Kraštas turi labai įdomią ir seną 

istoriją. Pradžioje čia vyravo Hindu 
religija, paskui atėjo budizmas, gero
kai vėliau — islamas. Ten vyko nuo
latinės kovos, kurios tęsėsi iki pat XX 
amžiaus. Ir mums ten esant skaitėme 
vietinio laikraščio antraštę „Army 
Called Out to Avert Violence in 
Kashmir". Bijoma dar ir šiandien, 
kad tos kovos ir vėl gali bet kada at
sinaujinti. 
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ESU MIESTIETE 

Kašmyro, Srinagar gyventojas. 

Nors anglai buvo užvaldę visą 
Indiją jau XIX amžiaus pradžioje, 
patį Kašmyrą 1846 m. jie leido val
dyti Singh genties maharadžai (In
dijos princui) Galub Singh. Per 1947 
metų Britų Indijos padalinimą į 
Pakistaną ir Indijos respubliką, Kaš
myre gyvenantieji musulmonai, nors 
mažuma viso krašto gyventojų, rei
kalavo prisijungti prie Pakistano. 
Tada Kašmyro valdovas Hari Singh 
prisijungė prie Indijos, po ko pra
sidėjo pirmasis Pakistano—Indijos 
karas (1948—1949). Abi valstybės 
griebėsi ginklų ir 1965, 1988 ir 1999 
metais, kol pagaliau 2003 m. sutarė 
laikytis taikos. Kai mes atskridome į 
Srinagar, vis dar jautėme tą mums 
neįprastą įtampą. 

Apsistojome viename iš daugelio 
ant vandens pastatytų namų prie 
mieste esančio Dal ežero. Bet norint 
įeiti į mums paskirtus kambarius, 
turėjome pereiti kelias kitas „me
nes", kurių kiekvienoje vietinės, savo 
tradiciniais rūbais apsirengusios 
moterys bandė mums įsiūlyti savo 
prekes: papuošalus, sukneles, me
džiagas, megztinius, audinius, kili
mus, odos dirbinius ir daug ko kito. 
Ypatingai mūsų moterų dėmesį pa
traukė taip vadinamas „ring shavvl". 
Tai skara iš kažkokio Himalajų kalnų 
ožio plaukų, suverpta ir išausta taip 
plonai, kad ją galima visą prakišti pro 
bet kokį vestuvinį žiedą. Sako, kad 
tokias skaras galėdavai pamatyti tik 
ant turtingųjų maharadžų žmonų 
pečių. Buvo ir pigesnių, mums jau 
labiau įkandamų. Dar tą patį va
karą skubėjome apžiūrėti miesto, 
nors pradžioje ir tik per autobuso 
langą. 

Bus daugiau . 

Kiekvienais metais Seattle Lietu
vių Bendruomenė susirenka Dalios 
Tutlytės-Mrowiec ūkyje taip vadi
namam Mėlynių baliui. Susėdome su 
Dalia pasišnekėti apie šią šaunią 
tradiciją bei jos ūkį. 

— Kada ir kaip užgimė ši 
tradicija? 

— Lietuvos Dukterų suorganiza
vo šį pikniką. Prieš tai mes rinkda
vomės skirtingose vietose, kol pikni
kas neatkeliavo į mano ūkį. Viename 
iš Dukterų susitikimų ieškojome 
savanorių ateinantiems metams, aš 
niekam nieko nesakiau, bet į mane 
atsisuko Alisa Lapatinskienė ir pak
lausė: „Nenori priimti svečių?" At
sakiau, jog pas mane nėra baseino. O 
ji man: „Tai kad baseinas ir nebūti
nas." Taip viskas ir prasidėjo prieš 
kokius 20 metų. Tiesą pasakius, tiks
lios datos jau nepamenu. 

— Kiek žinau, Mėlynių balius 
— tai n e tik malonus pasisėdėji
mas, bet visu pirma - labdarin
gas renginys. Papasakokite dau
giau apie tai mūsų skaitytojams. 

— Taip, mes renkame lėšas Lie
tuvos Dukterų organizacijai. Suren
giame aukcioną bei loteriją. Visi su
rinkti pinigai keliauja į Lietuvą. 
Kiekvieną gegužę mūsų metiniame 
susirinkime nusprendžiame, kam 
skirsime lėšas. 

— O kaip jūs pradėjote ūki
ninkauti? Gal gimėte ūkininkų 
šeimoje? 

— Ne, aš esu miestietė. Prieš tai, 
kai nusipirkome ūkį, net nežinojau, 
kaip mėlynių krūmas atrodo! Man tai 
buvo visiškai nauja. 

Mano dukrai nuo mažens patiko 
gyvūnai, o ypač arkliai. Kai atsikė
lėme iš California, nusipirkome akrą 
žemės Edmonds miestelyje, kad galė-

Dalia Tutlytė-Mrowlec 

tume laikyti arklį. Dukrai nupirkome 
ponį. Jai buvo septyneri. Po kiek lai
ko mano vyras nusprendė, jog arkliui 
reiktų daugiau žemės. Taigi vieną 
dieną mes išsiruošėme apžiūrėti 
penkių akrų plotą šioje vietovėje. 
Pravažiuodami mėlynių fermą, paste
bėjome, jog ji parduodama. Grįždami 
sustojome pažiūrėti, patiko ir įsigi
jome šį ūkį. Kai pirkome, aš net ne
supratau, kad mėlynės - tai verslas. 
Tiesiog patiko vieta ir buvo pakanka
mai edrvės arkliui. Taip ir nusipir
kome ūkį kartu su mėlynėmis. „Pa-
veldėjome" dar ir šešiolika Black 
Angus karvių. Ir taip pernakt tapau 
ūkininke. Mes persikraustėme 1974 
metų liepos 4-osios savaitgalį, o jau 
po dviejų savaičių rinkome mėlynes. 
Nebuvo net kada daiktus išsipakuoti. 
Vietiniai vaikai atėjo registruotis mė
lynes rinkti ir taip aš pradėjau va
dovauti ūkiui. Tokia buvo pradžia. 

— Ar sunku tapt i sėkminga 
mėlynių ūkininke? 

— Nežinau, nes nelaikau savęs 
sėkminga ūkininke. Man tiesiog pa
tinka šis darbas. Kažkada rinkdavau 
mėlynes kiekvieną dieną ir siųsdavau 
į pakavimo įmonę. Taip pat iš manęs 
mėlynes supirkdavo vaisių kioskų 
savininkai. Tačiau kai užsidarė paka
vimo įmonė, susitelkiau ties šviežių 
mėlynių prekyba bei rink pats niša. 
Jau 20 metų kaip tuo ir užsiimu. 

Gyvenu iš vietinių klientų, kurie 
metai iš metų užsuka pasirinkti 
mėlynių. Su kai kuriais iš jų artimai 
susidraugavome. Atvažiuoja su šei
momis arba tiesiog paskambina ir 
užsako. Jie jau gali atskirti įvairias 
mėlynių rūšis, todėl pasirenka jiems 
skaniausias. Taigi paprastai renku 
mėlynes savo pastoviems klientams. 

— O kas yra sunkiausia šia
me darbe? 

— Turbūt sunkiausia pritraukti 
pakankamai paauglių, kad padėtų 
rinkti mėlynes. Vietiniai vaikai atei
na užsidirbti nuo dvylikos metų, o kai 
jiems sukanka šešiolika, atsiveria 
kitos darbų galimybės. Taip aš savo 
jaunuosius rinkėjus ir prarandu. 
Labai sunku juos išlaikyti. 

— O kas J u m s labiausiai pa
t inka š iame darbe? 

— Man labiausiai patinka suteik
ti kitiems žmonėms malonumą. Juk 
tie žmonės dievina mėlynes. Malonu 
matyti, kaip jie aikčioja nuo mėlynių. 
O aš juk dirbu visus metus genė
dama, tupinėdama aplink jas. Išeini 
būna į lauką, o prieš akis — mėlynių 
jūra. Taip gera ant širdies pasidaro. 

— Po t iek m e t ų ūkininkavi
mo, ar vis dar mėgstate valgyti 
mėlynes? 

— Tiesiog dievinu. Valgau mėly
nes kiekvieną dieną. Mano namuose 
nebūna pusryčių be mėlynių. 

— O koks j ū s ų mėgstamiau
sias receptas su mėlynėmis? 

— Labiausiai mėgstu mėlynes su 
avižiniais dribsniais. Nieko specialiai 
gaminti nereikia. Kas gali būti ska
nesnio ryte už pusę puodelio mėlynių 
su avižiniais dribsniais! Tai — ge
riausia dienos pradžia. 

— Ačiū J u m s , Dalia, už po
kalbį ir l ink iu kuo geriausios 
kloties. 

Kalbino Ainius Lašas 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

INDEPENDENT REALTORS • 
Reda. Blekys 

OF ILLINOIS INC. 

F e t e r F<smliixs 

Aptarnaujame Čikaga i r j o s apy l inkes 
daugiau kaip 25 m e t u s 

GREIT PARDUODA 
jmU__ First Landmark Realty 

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

RĖMAS 
STANKUS 

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

A u d r i u s M i k u l i s 
Ist Choice Real Propertys 

Tel: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas r 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas gražus butas 
butas su visais baldais naujes-

niame name Kedzie ir Marąuette 
Pafk Rd. Vienai ar dviem moterims. 

Tel. 708-656-6599 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME 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 

O M S , Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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. 

NAIVIŲ R E M O N T O IR 
S T A T Y B I N Ė S P A S L A U G O S 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, IL 60629 
Prekyba, InstaMavImas, aptarnavimas 
— Uccnsed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 7 dienos 

per savaite 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
„ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
pulki slauga, žemos kainos 

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

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 

ĮVA IRUS* 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 VV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

CDL - COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE 
• Lovvest Prices 

• Classes 7days a week 
(English - Russian - Polish) 

• Computerized preparation 
for vvritten exams 

• Dr iv ing Lessons and Exams 
on our trucks, in our lots 

Job Placement help available 
• Easy Payment Terms 

• Test Prep for Hazmat. 
Double-Tr iple, 

Tankers 
DRIVING SCH00L 
5028 S. Archer Ave., Chkago, IL 60632 
www.ColumbiaTruckDrivingSchool com 

TEL. 773-735-1775 S € & 

D R A U D I M O 

P A S L A U G O S 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654J73-581-8654 

STATE FARM 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 

I 
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MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

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

8 v.r. iki 4 v.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 S t 
Tel. 773-776-8998 

7Avvv, airotraaeusa, com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 VV. Archer Ave. , C h k a g o , IL 6 0 6 3 8 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chkago, 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. Į 

G) Lufthansa vy S4S nnnntf* 
W9W9 

KLM 
"**:".'':*.':'.V.V:':V.':';'*;:;^'^>:":r" 

daluris .com 

IGIAUSI AVIA-BILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.ColumbiaTruckDrivingSchool
http://www.racinebakery.com
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NUSIŠYPSOKIME K V I E Č I A VAIKUS N U O M A LIETUVOJE 

Mergų, kaip avių tvarte, 
o pačios negal išsirinkti 

Neseniai atkeliavo į Ameriką iš 
Lietuvos švarus, doras katalikas, jau
nas vaikinas. Kadangi sūnus turtingo 
ūkininko ir ką tik atsiėmęs dalį nuo 
tėvo apleido tėvynę, tat pinigų pas jį 
būna ne mažai, nors išmainius ant 
dolerių liko tik pusė tos sumos, kiek 
Lietuvoje gavo. 

Darbą iš pirmos savaitės gavo 
pelningą. Draugų teipgi susirado 
pusėtiną būrelį. Bet kad vaikinas 
tėvų gražiai išauklėtas nemėgo nė 
karčiamų, nė kitokių Amerikos lietu
vių žaislų, kurios be šnapsės ir alaus 
neapsieina, veik pradėjo šalinies nuo 
savo bendrų kuopelės ir jieškoti vie
nuolystėje smagumo. 

Liuosose nuo darbo valandose 
skaitydavo it pašėlęs ir rašydavo ilgus 
straipsnius, kuriuos niekam nerody
davo. Susirinkus visiems namięje pas 
savo burdingbosius, mėgdavo dažnai 
šįtą paskaityti balsiai arba papasa
koti ką laikraščiuose išskaitė. 

Trumpame laike jis visų savo 
sangyventojų įgijo tokią meilę, kad be 
Jurgučio (toks jo vardas) visiems bū
davo nyku. Nepoilgam ir jo visi bend
rai paliovė lankę karčiamas ir pradėjo 
vakarais susirinkti jo kambaryje. 

Jurgį visi mylėjo, tas teisybė; bet 
jo jautriai širdžiai tos meilės buvo 
negana. Jis užsigeidė susijieškoti sau 
draugę tokią, kuri jį mylėtų labiau 
nei visi bendrai kartu, būtų gera, 
dora, apsišvietus nors paviršutiniškai 
ir gera lietuvaitė. Apie gražumą jis 
nelabai paisė ir dažnai, užsiminus 
apie kokią raudonveidę, mėgdavo pa-
tėmyti: gražumas kelioms dienoms, o 
būdas, širdis - visam amžiui, broluti. 

Žinodamas Jurgio naują užmany
mą, išsivedžiau per prievartą ant 
vieno pikniko, ant kurio paprastai 
trigubai daugiau mergų susirenka, 
negu vyrų. Supažindinau jį su viena, 
kita ir trečia, antgalo ir kiti jo drau
gai privedė jam kandidačių į „mo
terystės stoną". Bet Jurgis po trum
pam pasikalbėjimui susiraukęs it 
naginė nuo jų traukiasi. 

— Kokis čia plynė, — manau sau, 
— kad tokias dailias merginas tas gri-
norius palieka! - „Jurgi, kas tau 
darosi", tariu, „ko teip raukaisi, ar 
mažu tu kudabiniesi, pirmą sykį 
pamatęs tiek dailių panaičių? Ar gal 
jau tau kuri širdį sugėlė?" 

— Et jau, Jonai, su savo pa-

MARGUTIS II 

SR 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1 4 5 0 A M b a n g a iš WCEV stoties 
K L A U S Y K I T E K I E K V I E N Ą V A K A R Ą 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . iki 8 : 4 5 v a i . v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU w w w . w c e v 1 4 5 0 . c o m 

naitėmis! Lietuviškai kaip atsilieps, 
tai rodosi, kad jų liežuviai priaugę 
prie gomurio. Pakalbinau vieną apie 
Amerikos lietuvių tautiškumą, tai 
išpūtė akis ir klausia, kas tas tau
tiškumas ir kas tai būtų do lietuviai, 
ar tai bene grinoriai... ką-gi su tokia 
daugiau kalbėti, atsiprašiau jos ir nu
dūlinau. Antrai užmečiau šneką apie 
ištekėjimą. Ji prisipažino, kad kožną 
pėdę nuo vyro reikalautų naujos 
dresės, ir jai vis vien už ko ištekėti, 
bile tik ją gražiai vyras parėdytų. 
Kitos, kaip teko iš jų kalbų patirti, 
žėdną vakarą su tėvų burdingeriais 
trankosi po gatves, parkus ir visokias 
užeigines vietas, kuomet motina 
namieje sunkiausius apie šeimyną 
darbus atlieka. Iš tų-gi visų nė viena 
nemoka lietuviškai skaityti, nė 
rašyti, ir jokio supratimo neturi apie 
skaitymo reikalingumą. 

Dressmėkerių (siuvėjų) katalio-
gai ir „funny paper" tai jų visas skai
tymas. Nors beveik visos tų „gražių 
Amerikos panelių" baigusios viešą
sias mokyklas, o kaip-kurios ir augš-
tesniąsias lankė, vienok nė su viena 
negalima rimtesnės kalbos užvesti. 
Jaunikiai, šokiai, dresės, ice cream'as, 
tai visa medžiaga su jomis kalbėti. 
Kaip-gi pas tokią jieškoti moteriškos, 
mylinčios širdies, kad ji apie kilnesnį 
jausmą mažiausio supratimo neturi. 
Koks-gi būtų gyvenimas su tokia 
pačia! Amžina karionė, arba, norint 
ramybę namuose užlaikyti, reikėtų 
vyrui įsirašyti dar prie savo gyvasties 
į kankinių (mūčelninkų) skaičių. 

— Tai tokiu būdu man neteks 
būti piršliu ant tavo vestuvių, — 
sakau. 

— Kodėl ne, ir rasi ūmu laiku, 
nes kad greičiau nuvaryti šios dienos 
įspūdžius, už savaitės važiuoju j 
Lietuvą pasirinkti terp kaimo prastų, 
bet išmintingesnių už Amerikos „pa
naites" sau pačios. Kaip atsivesiu, 
girdi, tuoj galėsi mus ir piršliauti... 

— Na, tai tau, Jurgi, ir Sekmi
nės, — tariu sau vienas. - Mergų, kaip 
tvarte avių, o pačios sau neranda. 

Alijošių Jonas 
Žvaigždė, 1907 metai 

Šis tekstas yra portalo „Balsas.lt" 
projekto „Šimtmečio portalas" dalis. 
Jame kasdien publikuojamos lygiai 
šimto metu senumo lietuviškos spau
dos aktualijos. Straipsnio kalba palik
ta originali - su visais dar nesunor
mintos lietuviu kalbos riktais. 

Naujas pop choras „SVAJONĖ" 
kviečia vaikus dainuoti. Į skirtingas 
amžiaus grupes vaikučiai priimami 
nuo 3 metų. Klausos patikrinimas ir 

pirmas užsiėmimas nemokamas! 
Informacija tel. 630-936-7745 Alina 

IŠNUOMOJAMAS PRESTIŽINIS 
BUTAS VILNIAUS senamiestyje 

(su baldais ir buitine technika) 
savaitei - $ 500, mėnesiui - $1,500 
BIRUTĖ SNARSKIS Tel. (727) 354 1599 

krbirute@hotmaii.com 

Vilnius. 

„Haiku Vilniui" pasiekė 
Kazio Bradūno rašyti trieiliai 

„Haiku Vilniui" organizatoriai 
prieš kelias dienas vėl liko be žado. 
Darbo savaitei einant į pabaigą, čia 
pasibeldė moteris, nešina lapu, pri
rašytu haiku. Sunku patikėti, tačiau 
jie atkeliavo nuo devintą dešimt j 
perkopusio lietuvių poeto Kazio 
Bradūno. 

Poeto dukra , atnešusi mums 
šiuos haiku, pasakojo: „Tėvelis labai 
susižavėjo šia idėja ir, nors jam jau 
devyniasdešimt metų ir jis sunkiai 
vaikšto, būtinai užsispyrė parašyti 
dešimt haiku ir paskirti juos Vilniui. 
Sako, verčiau j au vilniečiai poeziją 
skaito ant sienų, nei jas terlioja. 
Džiaugiuosi, kad galiu prie šios idėjos 
prisidėti ir aš." 

Štai pora haiku Vilniui, atsiųstų 
poeto: 

Italų perlas 
Glostomas šiaurės vėsos -
Vilniaus barokas. 

Senasis Vilnius 
Pavakarės saulėje 
Tampa pasaka. 

Tačiau tuo organizatorių džiaugs
mas nesibaigia - keistų, džiugių, 
prasmingų haiku apie Vilnių kolekci
joje jau guli ir garsaus dailininko bei 
poeto Leonardo Gutausko kūriniai. 
Eilėraštį laikantis maža akvarele, 
eskizu, fiksuojančiu dabarties mo
mentą, L. Gutauskas taip pat pasky
rė dešimt tokių improvizacijų. Ke
lios jų: 

Virš Sapiegą parko 
Kur skrendat juodosios -
Į Karrrriotškes. 

Malūnų gatvėj 
Vandens malūnų aidas 
Sniegas kaip miltai. 

„Haiku Vilniui" ir toliau kviečia 
kiekvieną iš jūsų skirti tris eilutes, 
septyniolika skiemenų savo sostinei. 
O net jei ir neturite rašytojo gys
lelės, kiekvienam bus malonu pa
skaityti kokj pasakišką, liūdną a r 
metaforišką Vilnių mato Lietuvos 
žmonės. 

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos Ir Lietuvos jungt is; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

http://www.wcev1450.com
http://�Balsas.lt
mailto:krbirute@hotmaii.com
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Vytautas Maciūnas 

apie Jurgos Šeduikytės koncertą 
- Kas nulėmė pasirinkimą -

kodėlJurga Šeduikytė? J i jauni
mo mėgiama dainininkė Lietu
voje, tad gal tikitės, kad atvyks 
daugiau mūsų vietinio jaunimo? 
Gal į koncertų organizavimą 
{traukėte ir Amerikos lietuvių 
jaunimo sąjungos atstovus? Ko
kios tikitės publikos? 

- Tai buvo mūsų JAV LB Kul
tūros tarybos siūlymas, kuriam galė
jau tik pritarti, nes jau buvau su Jur
gos muzika susipažinęs. Taip, ji Lie
tuvoje turi didelį pasisekimą ir ne tik 
tarp jaunimo. Žinau, kad JAV gyve
nantys skirtingų bangų ir skirtingų 
kartų žmonės, girdėję jos kūrybą, vie
ningai ir labai teigiamai ją vertina. 
Koncertai organizuojami bendradar
biaujant su Amerikos lietuvių jauni
mo sąjungos valdyba, bet, manau, 
kad Jurgos koncertai, panašiai kaip ir 
Lietuvoje, sutrauks publiką, kuri sie
loje visada jauna.. 

- Kodėl Lietuvoje garsios 
dainininkės Jurgos Šeduikytės 
debiutini koncertą Amerikoje 
rengia ne, kaip buvo {prasta, JAV 
LB Kultūros taryba, bet Krašto 
valdyba? 

- Kultūros taryba pradėjo visą 
susirašinėjimą su Jurga. Bet apsiimti 
suorganizuoti koncertus iki galo būtų 
pareikalavę viso naujos Kultūros 
tarybos dėmesio ir daug jėgų. Nuta
riau, kad šiuo atveju būtų naudingiau 
organizuoti visos Krašto valdybos 
vardu, tuo leidžiant Kultūros tarybai 
ir jos pirmininkei rūpintis kitais 

tiesiogiai su kultūra susijusiais už
daviniais ir įsipareigojimais. Manau, 
kad ateityje Krašto valdyboje reikėtų 
sudaryti atskirą viešų renginių pada
linį. 

- Ar Jums teko būti Jurgos 
koncerte? Ką gal i te pasakyti 
publikai, kad susidomėtų būsimu 
koncertu? 

- Šią vasarą, būdamas Lietuvoje, 
PLB kraštų pirmininkų suvažiavime, 
turėjau progą pamatyti Jurgos akus
tinį koncertą „Vandenio" klube Pa
langoje. Skirtingai nuo Palangoje dar 
gyvo rusiško „bumčik" ir jo lietuviš
kų imitacijų, Jurgos koncertas buvo 
gryna, lietuviška atgaiva, kai galėjau 
suprasti kiekvieną žodį ir kur pati 
muzika išsakytiems žodžiams suteikė 
gyvybę. 

- Kokiomis sąlygomis atvyks
ta dainininkė? 

- Jurga atvyksta su keturiais ją 
lydinčiais instrumentalistais. Be Či
kagos Jurga dar koncertuos Cleve
land, Detroit, Baltimore/Washington, 
Philadelphia, New York ir Boston 
miestuose. 

Jurga sutiko atvykti pasiūlius la
bai kuklų honorarą, bet tokio masto 
koncertą suorganizuoti kokybiškai 
vis tiek JAV LB Krašto valdybai ir LB 
apylinkių/apygardų valdyboms yra 
didelis įsipareigojimas. 

Mažinant išlaidas, bus pasiten
kinta automobilių transportu, keliau
jant tarp miestų, ir mūsų pačių su
teikta nakvyne bei išlaikymu. Visas 

Vytautas Maciūnas su Jurga Šeduikvte Palangoje šią vasarą. 

pelnas bus skiriamas JAV Lietuvių 
Bendruomenės ir Jaunimo sąjungos 
veiklai paremti. 

- 2005 metais kitam daini
ninkui ir prodiuseriui (Andriui 
Mamontovui) padedant Jurga iš
leido savo pirmąjį albumą - kom
paktinę plokštelę. Ar bus galima 
įsigyti šią plokšte lę koncertų 
metu? 

- Taip, koncertų metu bus gali
ma įsigyti Jurgos kompaktines plok
šteles. 

- Ar tai pirmas d idesnis 
renginys, kuri Jums tenka orga
nizuoti? 

- Tokio masto koncertų turo 
asmeniškai nesu dar niekad organi
zavęs. Todėl man ypač yra svarbus 
vietinių LB apylinkių valdybų ir LB 
apylinkėse gyvenančių JAV LB Ta
rybos narių palaikymas. Jurgos kon
certas bus reta, įspūdinga muzikinės 
kūrybos pakili puota, esu tikras, kad 
visų rengėjų pastangos ir išlaidos 

pasiteisins su kaupu. 
* * » 

Jurgos Šeduikytės koncertinis 
debiutas įvyks spalio 26 d., 8 vai. v. 
Jaunimo centre Čikagoje. Po to ji 
vyks į Cleveland, spalio 27 d. 7 
vai. v. koncertuos Lietuvių namuose; 
spal io 28 d. 1 v. p. p. Detroit Dievo 
Apvaizdos Bažnyčios salėje; lap
kr ič io 3 d. 7 vai. v. Baltimore Lie
tuvių namuose; lapkričio 4 d. New 
York (vieta ir laikas dar nenusta
tyti); lapkričio 9 d. 8 vai. v. Boston 
Lietuvių Piliečių klube ir paskutinis 
koncertas - Philadelphia Lietuvių 
namuose lapkričio 10 d. 7 vai. v. 

Tenka palinkėti tiek žiūrovams, 
t iek pačiai dainininkei malonios 
pažinties ir gerų koncertų. JAV Lie
tuvių Bendruomenė kviečia šio kraš
to lietuvišką visuomenę atvykti į kon
certus ir parodyti savo solidarumą. 

Dėkoju JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkui Vytautui Maciūnui už 
pokalbį ir informaciją. 

Kalbino 
Marija Remienė 

TRUMPA JURGOS ŠEDUIKYTĖS MUZDKINĖS VEIKLOS 
BIOGRAFIJA: 

•2002 m. Jurga dalyvavo Baltijos šalių atlikėjų konkurse „Fizz Super 
Star", kuriame tapo viena finalisčių. 
•2004 m. atliko pagrindinius vaidmenis žymiausiuose lietuviškuose roko 
miuzikluose „Tadas Blinda" bei „Ugnies medžioklė su varovais". 
•Savo solinę karjerą pradėjo prieš pusantrų metų. 
•2005 m. rudenį, padedama Andriaus Mamontovo ir muzikos vadybos 
kompanijos M.P3, išleido savo debiutinį albumą „Aukso pieva" ir sulaukė 
milžiniškos sėkmės. 
• Jurgos albumas „Aukso pieva" parduotas 20 000 vnt. tiražu. Šio albumo 
kūriniai „Nebijok", „Aukso pieva", „Aš esu tiktai jei tu esi", „Galbūt" ir 
„Saulė vandeny" tapo grojamiausiais radijo stočių eteriuose. 
•Debiutinė Jurgos daina „Nebijok" buvo išrinkta populiariausia 2005-tųjų 
metų lietuviška daina. 
•Už solinę veiklą 2006 metais Jurga laimėjo beveik visus įmanomus 
apdovanojimus Lietuvoje - geriausios atlikėjos, geriausio albumo, geriau
sios metų dainos, geriausio debiuto, populiariausios dainos ir kt. 
•2006 metų rudenį Jurgos dainos licentiįjuotos pasaulyje populiariose 
interneto svetainėse „iTunes Music Store", „Napster", „eMusic", „Ama-
zon", „Musicnet", „Virgin Mega", „Sony Connect" ir kitose. 

•2007 metų balandžio 19 d. išleistas ir anšlaginiu koncertu Vilniuje pris
tatytas antrasis Jurgos albumas „Instrukcija", kuriam visas trylika dainų 
parašė pati Jurga. Sį albumą prodiusavo Linas Rimša, Vee Diawara ir 
Mario Basanov. 
• 2007 m. liepos mėnesį „Baltic Song FestivaT (Karlshamn, Švedijoje) Jur
gos daina „5th Season" laimėjo Grand PrbL 

Jurga Šeduikytė .Baltic Song Festival" metu. 
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A t A 
KOVUI JUŠKAI 

staiga ir netikėtai mirus, užjaučiame tėvus, brolį, ir visus 
artimuosius. Liūdime kartu. 

Paulius ir Birutė Bagdžiūnai su šeima 
Giedrius ir Birutė Bagdžiūnai su dukra, 

Dalia ir Rimas Sileikiai su šeima 

yyStill 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 Ovvned & Operated' 

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 A ve, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

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 P H O N E S 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

A t A 
VLADA PARGAUSKAS 

STANKAITYTĖ 
Mirė 2007 m. spalio 4 d., sulaukusi 83 metų 
Gimė Lietuvoje, Byvainių kaime, Joniškio valsčiuje. 
Nuliūdę liko: vyras Alfonsas; dukros Dana Murray su vyru 

Kevin ir vaikais Shawn ir Macy; Vida Burklovv ir vaikai Amber su 
vyru Dan ir Ryan; sesuo Ona Baužys su vyru Juozu; sesuo Dana 
Stankaitytė; brolis Liudas su žmona Dalia ir sūnumis Liudu su 
žmona Juli ir Aliu su žmona Deana ir vaikais Grant ir Aleana; kiti 
giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, spalio 7 d. nuo 2 v. p.p. iki 8 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti 
Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 8 d. Iš laidojimo namų 9:30 
vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, ku
rioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. 
Vlada bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

ELENA MAILAITĖ ŠEPIKIENĖ 

Miela Mama, 
mūsų žodžiai neužtektinai sugeba išreikšti kiek mes tave mylime ir 
kiek mes tavęs pasiilgstame. Mes kasdien dėkojame Dievui už tokią 
puikią Lietuvos išauklėtą dukrelę. Mama, tavo meilės mums, tavo 
tikėjimo, tavo šypsenos, tavo gerumo, tavo dosnumo ir tavo stipry
bės mes niekada nepamiršime. Mama, kaip sunku be tavęs gyventi. 

Ilsėkis ramybėje, miela mama, ir žinok, kad mes kasdien apie 
tave galvojame ir lauksime susitikimo su tavimi, su tėveliu ir su 
broliu Juozu anapus saulės. 

Marytė Sepikaitė, J o n a s Šepikas, Jūratė ir 
Linas Šepikai, Onutė ir Vytas Kebliai 

99 J'/A w 

99 m$m$° mtitiMim mm ^&m>¥M& 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IJt A P Y U M K * S £ 

•Jaunimo centro kavinėje spa
lio 7 d., sekmadienį, 12 v. p. p. kalbės 
svečias iš Lietuvos, Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Socialinės ant
ropologijos centro vadovas, profeso
rius Vytis Čiubrinskas. Jo tema -
„Dabartinės emigracijos iš Lietuvos 
problemos ir ateities perspektyvos". 
Kviečiame visuomenę apsilankyti. 
Bus vaišės. 

•Lietuvių Verslo tarybos meti
nis susirinkimas vyks š. m. spalio 7 
dieną, sekmadienį, Willowbrook po
kylių salėje (8900 S. Archer Avenue, 
Willow Springs, IL 60480). Vakaro 
pradžia 6 vai. v. (kokteiliai), 6:45 vai. 
v. (vakarienė). 

•Lie tuvių tautinis ansamblis 
„Grandis" pradeda 2007-2008 m. 
sezono vaikučių ir vaikų ratelių 
repeticijas. Pirma repeticija - ben
dra, įtraukiant sekmadienio ir pirma
dienio šokėjus, sekmadienį, spalio 
14 d., 5:30-6:30 v. v., Ateitininkų 
namuose. Kviečiame vaikučius nuo 3 
metukų iki 5-to skyriaus šokti kartu 
su mumis. Veteranų-pagyvenusiųjų 
ratelio šokėjai taip pat pradeda savo 
repeticijas -sekmadienį, spalio 14 d., 
2:30-5:00 v. p. p., Ateitininkų namuo
se. Jaunių ratelis nuo 6-to skyriaus 
pradeda repeticijas sekmadienį, spa
lio 14 d., 5:00-6:30 v. v., Pasaulio lie
tuvių centro Fondo salėje. Norėdami 
gauti daugiau informacijos skam
binkite ansamblio vadovei Violetai 
Fabianovich, tel.: 708-422-3556. 

• Š v č . Mergelės Marijos Nekalto
jo Prasidėjimo seserų putnamiečių 
metinė vakarienė vyks spalio 14 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 2 

vai. p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 3 vai. p.p. - vakarienė. Tel. 
pasiteiravimui: 773-585-3570 (V Če
paitienė). 

•Spal io 17 d., trečiadienį, nuo 
10:30 vai. r. iki 11:30 vai. p. p. Bočių 
menėje, PLC, Lemont organizuojami 
skiepai - Flue Shot. 2 vai. p. p. bus j 
rodomas filmas „Mielagėnai". Kviečia 
Socialinių reikalų skyrius Lemont. 

•Vi tas Underys, specialiosios 
pedagogikos žinovas, daugelį vasarų 
praleidęs Lietuvoje ir pagelbėjęs Lie
tuvos pedagogams bei žmonėms su ne
galia, dalinsis savo įspūdžiais sekma
dienio popietę spalio 21 d. 12:30 v. p. p. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. 

• Š . m. spalio 27 d. 6 vai. v. 
Ateitininkų namuose Lemont įvyks 
Akademinio skautų sąjūdžio Čikagos 
skyriaus metinė šventė. Rezerva
cijoms skambinti fil. Danguolei Biels
kienei 630-789-8248, fil. Jolandai Ke-
relienei 630-257-2558 arba ei. paštu 
rašyti fil. Aleksai Moss: aleksyte@ 
hotmail.com. Kviečiame visus sky
riaus narius gausiai dalyvauti. 

•Lapkr ič io 4 d., sekmadienį . 
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". Malo
niai kviečiame visus atvykti į litera
tūrinę popietę. 

•Lapkričio 17 d. 7:30 vai. v. Lie
tuvių operos choras Jaunimo centro 
didžiojoje salėje rengia pokylį su me
nine programa. Kviečiame visus atvyk
ti ir tuo paremti Lietuvių operą. 

SKELBIMAI 
* „Lietuvos Našlaičių globos 

komitetas" š. m. rugsėjo mėn. yra 
gavęs šias aukas paremti našlaičius: 
$1,000: The Oak Tree Philanthropic 
Foundation, Chula Vista, CA. $875: 
Maksiminas Karaska, Fredericks-
burg, VA. $500: Ellinora Vincon, Mc 
Minnville, TN. $475: JAV LB Greater 
St. Louis apylinkė, O'Fallon, IL. 
$450: Genie Juodikis, Chicago Rid-
ge, IL. $300: Lithuanian American 
Club of Arizona, Paradise Valley, AZ; 
Basia Yakaitis, Las Vegas, NV $200: 
Donna Campbell, Marlton, NJ; 
Algimantas Kelertas, Brookfield, IL; 
Major Anne S. Krizanauskas, Mėsa, 
AZ; Frank Stearns, Greenville, PA. 
$150: Nijolė Užubalis, Chicago, IL; 
Marie Kapačinskas, Chicago, IL; 
Rita Sauers, Levittown, PA; Paul Vo-
dopalas, Palo Alto, CA; Jonas Gu-
dėnas, Euclid, OH; Frank Bobbin, 
Springfield, MA; Gediminas Dragū
nas, Philadelphia, PA. $120: William 
Kizevich, Bartlett, TN. $100: Joyce-
Ellen D. Kaseta, Norwood, MA; Aldo
na Shumway, Worcester, MA; Helen 
Yakaitis, Las Vegas, NV; Paul Svag-
dys, Fort Walton Beach, FL. $50: 
Joseph Utka, West Bridgewater, MA; 
Edward Shakalis, Plymouth, MA; 
Mary Mitchell, Livonia, MI; Zenon 
Prūsas, Chillicothe, OH. $25. Helen 
Jude, Grand Rapids, MI. $20: Ar-
thur Sagevick, Staten Island, NY; Jo
seph Banks. Auburn, MA. $15: Mary 
Cojean, North Haledon, NJ. 

$25: a.a. Petre Andriukaitie
nės atminimui aukojo — Vicki Fuchs, 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W E S T 6 3 r d STREET 

C H I C A G O , I L 6 C 6 2 9 
TeL: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

„Draugo" šimtmečiui artėjant 
Įsivaizduokime, kad „Draugo" 

jau nebeturime. Kokia tai būtų lietu
viško visuomeninio gyvenimo tuštu
ma! „Draugo" dėka mes sužinome, 
kas vyksta lietuviškuose židiniuose, 
sužinome apie organizacijų veiklą — 
nuo ateitininkų, skautų iki „Vaiko 
vartai į mokslą", pasisemiame žinių 
apie paskutinius įvykius Lietuvoje. 
Jis taip pat atkreipia dėmesį į rūpi
mus lietuviško gyvenimo klausimus 
ir suteikia progą jais pasisakyti. O 
„Draugo" kultūrinis priedas mus 
supažindina su vykstančiu kultūriniu 
gyvenimu tiek išeivijoje, tiek Lietu
voje. 

„Draugas" mus suartina ir jun
gia bei tokiu būdu suteikia atsparos 
lietuvybės išlaikymui. Tačiau „Drau
go" vaidmuo yra kur kas didesnis. 
Jis ne tik mus informuoja ir jungia, 
bet taip pat ir veda. Steigėjų pagei
davimu, „Draugas" ne tik atspindi, 
bet ir puoselėja tautines, krikščio
niškas vertybes, kurių dėka lietuviš
koji išeivija įgauna kryptį ir gilesnę 
prasmę. Gyvenant laikais, kai didelė 
dalis lietuviškos spaudos yra beveidė, 
„Draugo" įsipareigojimas tautinėm, 
krikščioniškom vertybėm yra vienas 
svarbiausių jo bruožų. 

Gal ir nenuostabu, kad laikraš
tis, kuris ne tik mus jungia, bet ir turi 

Chicago, IL. 
$30: a.a. Petre Andriukaitie

nės atminimui aukojo — V ir G. Če
pai, Chicago, IL. 

„Almos fondas". Šiam fondui 
aukojo: $141.32: Sv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos tikybos mokiniai, 
La Crescenta, CA; $100: Halina Bag
donas, Oak Lawn, IL. Jūsų nuošir
džios aukos yra labai vertinamos! 
Lietuvos Našlaičių globos komi
tetas (Lithuanian Orphan Care, 
Inc.), 2711 West 71st St., Chicago, 
IL 60629. Tel. 773-476-2655. Fed. 
Tax ID # 36-4124191 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: dr. Vita Voladkienė $100, Lietu
vos Dukterų draugija (Melrose Park 
skyrius) $1,000; tęsiant vaikų metinę 
paramą — „Lietuvių pagalbos fondas 
(Zina Markevičiūtė) $1,000, Alicija ir 
Andrius Butkūnas $240, Dalia ir 
Jaunutis Gilvydis $240, Virginija ir 
Algimantas Gureckas $240, dr. Biru
tė Petrulis Preikštas $720, Elzbieta 
Rudienė $240, Linda ir Algis Rugie
nius $240, Gražina Gražienė $410, 
Raminta ir dr. Algirdas Marchertas 
$480 Labai ačiū. „Saulutė" (Sun-
light Orphan Aid), 414 Freehauf 
St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 
243-7275 arba (630) 243-6435. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

aiškią kryptį, artėja prie savo įsteigi
mo Šimtmečio sukakties. Šia proga 
Draugo fondas dar labiau ryžtasi 
„Draugą" paremti, kad ne tik 2009 
metais pasiektų savo šimto metų 
sukaktį, bet kad dar gyvuotų daugelį 
metų ir ateityje. Draugo fondas per 
daugelį metų yra rėmęs įvairius 
„Draugo" projektus ir einamuosius 
reikalus su dosnia, daugiau nei mili
jono dolerių suma. Ši parama, suma
žėjus skaitytojų skaičiui, yra mūsų 
laikraščiui gyvybiškai reikalinga. 
Todėl siekiant „Draugą" išlaikyti ne 
tik iki šimtmečio, bet ir toliau, skel
biame rudens vajų. Kviečiame mielus 
„Draugo" skaitytojus ir rėmėjus dos
niai aukoti Draugo fondui, kad galė
tumėme suteikti mūsų laikraščiui 
finansinį užnugarį bei paramą. 

Siūlome „Draugo" šimtmečio 
proga tapti „Draugo" šimtininkais, o 
kas tik gali - ir keleriopais šimti
ninkais, tačiau bet kokia auka mūsų 
laikraščiui bus laukiama ir vertinama. 

Iš karto reiškiame mūsų aukoto
jams nuoširdžią padėką. Tikime, kad 
bendrų pastangų dėka sulauksime 
didingos „Draugo" šimtmečio šventės 
ir palydėsime mūsų laikraštį į antrą 
šimtmetį. 

Dr. Algis Norvilas 
Draugo fondo tarybos narys 

Nauji įnašai Draugo fonde 
Su 500 dolerių: 
Albina Ramanauskienė, savo 

vyro a. a. Liudo Ramanausko atmi
nimui, garbės narė, iš viso 1,150 
dol., Oak Lawn, IL 

Su 100 dolerių: 
Vaclovas ir Margarita Momkai, 

garbės nariai, iš viso 1,600 dol. 
Chicago, IL 

Ateitininkų sendraugių draugija 
JAY iš viso 400 dol. 

Antanas Bumbulis, iš viso 100 
dol., Toronto, Kanada 

Su 50 dolerių: 
Gabrielė Ročkus, garbės narė, 

iš viso 1,550 dol., Oak Park, IL 
Aldona Krištolaitis, iš viso 300 

dol., Bervvyn, IL 
Liucija Hutcheon, iš viso 50 dol., 

Oak Park, IL 
Su 20 dolerių. 
Jonas ir Ona Gradinskai, garbės 

nariai, iš viso 2,020 dol., Chicago, IL 
Jonas Mežinskas, iš viso 90 dol., 

Oak Lawn, IL 
M. Katkus, iš viso 45 dol., Chi

cago, IL 

Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja už atsiųstas aukas 

Amerikos lietuvių taryba (ALTas) prisijungs prie kitų svečių šie
metiniame „Draugo" pokylyje spalio 6 d., Willobrook pokylių salėje. Šios 
organizacijos nariai jau užsisakė visą stalą rengiamame pobūvyje. Gero ir 
smagaus pabuvimo drauge! 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzle Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 77S-776-8700 

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.johngibait is.com 
gibaitis9aol.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. 773-2840100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėįimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Rastinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

http://hotmail.com
http://www.johngibaitis.com
http://gibaitis9aol.com

