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Lietuva ir Lenkija kariauja 
„šaltąjį karą" su Rusija 

Politologas Raimundas Lopata. 

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) — 
Lietuvos ir Lenkijos santykiai su Ru
sija yra labiausiai įtempti visoje ES, 
jos — „naujo šaltojo karo karės", tei
giama nevyriausybinio analitinio 
centro „Europos tarptautinių santy
kių taryba" (European Council on 
Foreign Relations) atliktoje studijoje. 
Tačiau politologas Raimundas Lopa
ta tvirtina, kad vartoti šaltojo karo 
terminą yra neatsargu. 

Studijoje „Galios pasiskirstymas 
ES ir Rusijos santykiuose" Europos 
Sąjungos šalys yra suskirstytos Į pen
kias grupes pagal jų santykių su 

„XXI amžiaus" nuotr. 

Rusija pobūdį. 
Lietuva kartu su Lenkija atsi

dūrė grupėje, pavadintoje „Naujieji 
šaltieji kariai". Studijos autoriai tei
gia, kad šios šalys įtaria Rusiją ren
giantis naujam šaltajam karui su ES. 
Lietuva ir Lenkija, pasak tyrimo, ak
tyviai b^ndo formuoti kritiškesnę 
Bendrijos poziciją Rusijos atžvilgiu ir, 
nepamiršdamos neišspręstų istorinių 
nuoskaudų, retai praleidžia progą 
viešai sukritikuoti Rytų kaimynę. 

Tyrime teigiama, kad Lietuva 
Rusijos atžvilgiu laikosi nuosaikiau 
nei Lenkija, vengia nesutarimų poli

tizavimo, remia aktyvios europinės 
kaimynystės politiką ir yra gyvybiš
kai svarbi Rusijos tranzitui. 

Tačiau akcentuojama, kad, esant 
visiškai priklausomybei nuo rusiškų 
dujų ir naftos, o Rusijai blokuojant 
naftos tiekimą vamzdynais, Lietuva 
yra grasinusi derybose dėl naujos ES 
ir Rusijos sutarties pareikšti veto. 

Tyrime taip pat pažymima, jog 
tikėtina, kad po pirmalaikių parla
mento rinkimų Lenkijoje šios šalies 
pozicija Rusijos atžvilgiu sušvelnės, o 
Lietuvai esant atsargiai ir atvirai su 
Rusija nekonfrontuojant, šios grupės 
ateitis neaiški. 

Grupėje, pavadintoje „Salti 
pragmatikai", yra Estija, Latvija, Če
kija, Švedija, Danija, Airija, Olandija, 
Jungtinė Karalystė ir Rumunija. 
Nors šios šalys yra pragmatiškos ir 
vadovaujasi verslo interesais , jos 
nuolat reiškia nepasitenkinimą dėl 
demokratijos ir žmogaus teisių padė
ties Rusijoje ir yra linkusios mesti jai 
iššūkius, kuomet pažeidžiamos dip
lomatinės normos ir verslo interesai. 

„Draugiškų pragmatikų" grupei 
priskiriamos Austrija, Belgija, Bul
garija, Suomija, Malta, Portugalija, 
Vengrija, Slovakija, Slovėnija bei 
Liuksemburgas. Šios šalys laikosi 
Vokietijos ir Prancūzijos formuoja
mos politikos ir stengiasi neerzinti 
Rusijos. 

„Strateginių partnerių" grupėje 
yra įtakingiausi ES politiniai žaidėjai 
— Vokietija, Prancūzija, Italija bei 
Ispanija. Visos šios šalys, išskyrus Is
paniją, su Rusija palaiko glaudžius 
dvišalius politinius ir ekonominius 
santykius. Nuke l ta j 6 psl. 

Šiame 
numeryje: \ 

•Iš ateit ininkų gyvenimo 
(p. 2) 
•Vienuol iktasis VDU Garbės 
profesorius (p. 4) 
•Renginiu t i e s i a m a pagalbos 
ranka Lietuvos va ikams (p. 
1,5) 
• Kalėdinė d o v a n a Lietuvos 
žmonėms (p. 5) 
•Bunda j a u Latvija? (p. 7) 
•Apgavystės, susijusios su 
sveikatos draudimu (p. 8-9) 
•Bausmė (p. 10) 
•Indija prieš 20 metų (29) (p. 11) 
• S. Piktys parodos Los 
Angeles (p. 14) 
•Pagerbtas k u n . J. Rikterai t i s 
(p. 15) 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.36 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Reikalaujama policijos 
„viršūnėlių" atsakomybės 

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) — 
Prezidentūroje apsilankę pareigūnų 
profesinių sąjungų atstovai reikalavo 
policijos generalinio komisaro Vy
tauto Grigaravičiaus atsistatydinimo 
ir jo pavaduotojų bei štabo viršininkų 
atsakomybės už trijų vaikų gyvybes 
nusinešusią avariją Skuodo rajone. 

Lietuvos vidaus reikalų sistemos 
ir Ikiteisminio tyrimo jstaigų profesi
nių sąjungų atstovai susitiko su pre
zidento patarėju vidaus politikos 
klausimais Lauru Bieliniu ir išsakė 
savo nuogąstavimus dėl, jų nuomone, 
neskaidraus, neefektyvaus ir des
truktyvaus policijos darbo organiza
vimo. 

„Skuodo tragedija — tai yra 
ydingo, destruktyvaus policijos orga
nizavimo, pareigūnų iniciatyvos slo
pinimo pasekmė. Garbingas žingsnis 
būtų suvokti, kad sugebėjimų (V Gri-
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Vytautas Grigaravičius. 

garavičiui — aut. past.) t rūksta . Ta
čiau nepakanka pakeisti generalinį 
komisarą, turi būti labai preciziškai 
įvertinta visa policijos administracija 
— kalbu apie pavaduotojus ir štabo 
vadovus", — po susitikimo sakė Iki
teisminio tyrimo įstaigų profesinės 
sąjungos N u k e l t a į 6 psl. 

Pagalbos 
ranka Lietuvos 
vaikams 

Čikagoje įkurtos ,,Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos misija — pa
dėti sunkumus šeimoje išgyvenan
tiems vaikams Lietuvoje, jiems su
darant palankias sąlygas mokytis ir 
ugdyti asmenybę — rado pritarian
čiųjų ir tolimame Philadelphia mies
te. Tai šios organizacijos kūrėjos ir 
pagrindinės ideologės Ritos Zukaus-
kaitės-Venclovienės jaunystės dienų 
draugės ir vėlesnių laikų pažįstamos. 
Atvykus į JAV, Ritos šeima apsigy
veno Philadelphia mieste. Čia ji lan
kė gimnaziją ir baigė universitetines 
studijas. Gerokai vėliau jos šeima 
persikėlė gyventi į Čikagą, tačiau ry
šiai su Philadelphia išliko. 

Prieš septynetą metų Lietuvių 
Bendruomenės veikloje besireiškian
ti Teresė Gečienė ėmėsi iniciatyvos 
sukelti lėšų ,,Vaiko vartai į mokslą" 
organizacijai. Pasirinkta turėti savo 
stalą metinėje Philadelphia Lietuvių 
Namų mugėje, ten pardavinėjant 
žmonių sudovanotus meniškus liau
dies dirbinius: juostas, staltieses, 
medžio raižinius, odos dirbinius, lo
vatieses, tautiniais rūbais vilkinčias 
lėles ir kt. 

Jai į talką pirmosios atėjo Ritos 
jaunystės draugės Darija Dra-gūnie-
nė, Onutė Pliuškonienė, Ani-liora 
Mašalaitienė ir Julija Dantienė. Rė
mėjų gretoms augant, didėjo ir su
telkiamos lėšos. Paskutiniaisiais me
tais arti tūkstančio dolerių, o kartais 
ir didesnė, parama buvo pervedama 
,,Vaiko vartai į mokslą" vadovybei. 

Nukelta Į 5 psl. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą sigsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Sendraugių 
sąjungos 

N/ • 

suvažiavimas 
Dainavoje 

Dalyvavo 40 atstovu 
Priimti naujieji įstatai 

Nuotraukoje Ateitininku sendraugiu sąjungos Centro valdybos nariai susitiko su ateitininkų pirmininkais Dainavos stovykloje, iš k: Romualdas Kriaučiūnas, Birutė 
R o m U d I d d S K r i a u č i ū n a s Bublienė, Janina Udrienė, Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas, Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkė Danguolė Kuolienė, Ramunė 

Kubiliūtė ir Gražina Kriaučiūnienė. (Nuotraukoje trūksta ASS CV valdybos narės Valentinos Rauckienės) 

Studentai! Dėmesio! 
SAS centro valdyba ir Čikagos studentų atei

tininkų draugovė kviečia visus studentus j 

susirinkimą ir suvažiavimą — lapkričio 23 d. 

3:30 vai. Ateitininkų namuose, Lemont 

Visi studentai kviečiami! 

Sių metų rugsėjo 1 d. Amerikos lietuvių Romos kata
likų federacijos jaunimo stovykloje Dainavoje įvyko 
Ateitininkų sendraugių sąjungos suvažiavimas. Suva

žiavimas buvo įterptas į Ateitininkų studijų dienų pro
gramą. Suvažiavimą atidarė ASS CV pirmininkė Janina 
Udrienė. ' Ji sveikino Siaurės Amerikos ateitininkų tary
bą, kuri šį studijų savaitgalį rengė. ,,Vien faktas, kad 
suvažiavo daugiau nei 200 dalyvių liudija, kad mūsų orga
nizacija yra gyva ir svarbi visuomenės dalis. Tikiuosi, kas 
šis suvažiavimas ne tik aptars organizacinius reikalus, 
bet ir paskatins skyrius ir jaunesnius sendraugius dau
giau angažuotis ir įsipareigoti pilnesnei, pramingesnei 
veiklai", kalbėjo pirmininkė. 

Invokaciją sukalbėjo Užsienio lietuvių sielovados va
dovas prel. Edis Putrimas. Po to buvo prisiminti mirusieji 
sendraugiai. Pristatyta esančioji ASS centro valdyba: 
kun. Ričardas Repšys, dvasios vadovas; Janina Udrienė, 
pirmininkė; Romualdas Kriaučiūnas, vicepirmininkas; 
Gražina Kriaučiūnienė, sekretorė; Eugenijus Silgalis, 
iždininkas; Valentina Rauckienė, ryšininkė su skyriais; 
Ramunė Kubiliūtė, ryšininkė su stovyklų ir studijų dienų 
rengėjais ir su Lietuvos sendraugių centro valdyba; 
Birutė Bublienė, ryšininkė su SAAT. 

Suvažiavime dalyvavo apie 70 sendraugių. Delegatų 
su teise balsuoti buvo 40. Delegatais buvo šeši ASS CV 
nariai, 17 atstovų iš Chicago apylinkės, 7 iš Cleveland, 5 
iš Detroit ir 5 iš Los Angeles. 

Bendroje Ateitininkų sendraugių sąjungos apžvalgo
je buvo priminta, kad šioji centro valdyba buvo sudaryta 
SAAT įgaliotinės Birutės Bublienės pastangomis pereitą 
rudenį ir vėliau SAAT patvirtinta. Nuo 2006 m. gruodžio 
mėn. dažnai posėdžiauta. Svarbiausias tikslas — remti 
jaunimo veiklą ir dirbti visuomenišką darbą vadovaujan
tis penkiais ateitininkų principais. 

Iš konkrečių darbų paminėta įstatų atnaujinimas, su
žinota anksčiau išleistų leidinių „JAS Programos va
dovo" ir „MAS Programos vadovo" dabartinė padėtis ir 
paklausa. Valdyba buvo pakviesta ir paruošė sėkmingą 
dviejų valandų programą sąjungos reikalais šių metų 
Sendraugių stovykloje Dainavoje. 

Veikia keturi sendraugių skyriai: Cleveland su 100 
narių, pirmininkas Džiugas Staniškis; Detroit su 50 
narių, pirmininkė Rusnė Kasputienė; Chicago su 200 
narių, pirmininkas Juozas Polikaitis; Los Angeles su 54 
nariais, pirmininkė Dalilė Polikaitienė. Šiuose skyriuose 
turima apie 400 narių. Buvo pastebėta, kad 1957 m. 
veikė 14 skyrių su 800 narių. Aptardama kitą autono
mišką sendraugių veiklą pirmininkė paminėjo Šeimos 
savaitę Dainavoje. Ją rengia Viktutė Siliūnienė ir jos 
sudaryta talka. Kitas svarbus renginys, tai Kennebunk-
port Poilsio savaitė, kurią rengia Adolfo Dziko vadovauja
mas komitetas. Pranešimą apie iždo būklę pateikė Euge
nijus Silgalis. Ižde turėta 13,533.00 dol. 

Dienotvarkėje numatytas įstatų priėmimas užtruko 
ilgiau negu buvo tikėtasi. Jan ina Udrienė savo įvade 
pastebėjo, kad ASS įstatai buvo priimti 1961 m. ir pa
pildyti 1976 m. Buvo svarbu tuos įstatus peržiūrėti ir at
naujinti. „Balandžio gale išsiuntinėjome senus ir atnau
jintus įstatus keturiems skyriams... siuntėme ir pavie-
niems veikliems sendraugiams.. . Prašėme atgarsio", 

aiškino Janina Udrienė. Įstatai buvo plačiai pristatyti, 
kad po sendraugių stovyklos Dainavoje visi turėjo būti su 
jais susipažinę. 

Suvažiavimo metu buvo pasisakymų prieš siūlomą 
įstatų numeraciją. Siūlymas pakeisti sąjungos inicialus iš 
ASS į SdAS nebuvo priimtas. Dėl žodžio „Taryba" buvi
mo įstatuose irgi buvo rimtai suabejota. Po ilgų ir vargi
nančių diskusijų pagaliau įstatai su patvirtintais pakeiti
mais buvo priimti. 

Suvažiavime buvo padarytas nutarimas pakelti nario 
mokestį. Naujas metinis mokestis dabar yra 25.00 dol. 
dirbantiems ir 10.00 dol. nedirbantiems. 

Artėjant prie suvažiavimo pabaigos pirmininkė pa
minėjo, kad šįmet švenčiame 80 metų nuo Ateitininkų 
sendraugių sąjungos pirmojo susiorganizavimo. Ta proga, 
vadovaujantis 1935 m. Ateitininkų kongreso mintimis, ji 
visus kvietė užsiangažuoti, šelpti, vadovauti ir vykdyti. 
Taip pat kvietė jaunesnius sendraugius stoti į valdybas, 
kad atneštų šviežios, kūrybingos energijos. Kalbėdama 
apie JAV rytų pakraštį, išreiškė viltį, kad jauni sendrau
giai susiburtų ir vėl atgaivintų savo vienetus. 
Aprašymas kiek patrumpintas. Visą tekstą galite pa
skaityti www.ateitis.org 

Nauji keliai ASF 
su važi avi man 

U ž savaitės, šeštadienį, lapkričio 17 d. Ateitininkų 
namuose, Lemont, vyks metinis Ateitininkų šal
pos fondo suvažiavimas ir vakarienė. Apylinkių 

ateitininkai, kurie žada į ASF iš šiaurės atvykti, galės 
pasinaudoti nauju, kaip tik rytoj atidaromu 1-355 ke
liu, kuriuo bus labai patogu atvažiuoti į Ateitininkų 
namus. 

Metinis suvažiavimas 
AŠF metiniame suvažiavime bus statomi nauji 

veiklos keliai ateinantiems metams. ASF telkia lėšas 
remti Lietuvoje ir kituose kraštuose ateitininkijos 
veiklą, ypač jaunimo auklėjimą. Suvažiavimas praside
da registracija 3:00 vai. p. p. Šv. Mišios bus 3:30 vai. p. 
p., o po Mišių prasidės suvažiavimo posėdis. Jame bus 
aptarta AŠF veikla ir pateikta metinė piniginė apys
kaita ir revizijos komisijos pranešimas. 

Metinė vakarienė 
AŠF vakarienė prasideda 6 vai. v. Ateitininkų 

namuose, o 7 vai. v. svečiai kviečiami prie stalo. Vaka
rienės metu bus prisiminta a.a. prelato Juozo Pruns-
kio 100 metų sukaktis. Skaidrių programą apie prelatą 
paruošė Dalia Sadauskienė. Vakarienės dalyviai taip 
pat turės progą pasidalinti stovyklų prisiminimais 
Kazio Razgaicio paruoštos skaidrių programos metu. 

AŠF vakarienei kvietimai gaunami skambinant 
Pranutei Domanskienei 708-246-0049 arba ei. paštu 
FLD85@aol.com. Vakarienės dalyviai savo dalyva
vimu paremia AŠF veiklą Amerikoje ir Lietuvoje. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
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Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 
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Metams $70.00 
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KATECHEZĖ APIE 
ŠV JERONIMĄ 

Trečiadienio rytą vykusios ben
drosios audiencijos metu tęsdamas 
pirmųjų amžių Bažnyčios tėvams, 
mokytojams ir iškilioms asmenybėms 
skirtą katechezių ciklą, popiežius 
Benediktas XVI kalbėjo apie ketvirta
jame amžiuje gyvenusį asketą ir 

v 

Šventojo Rašto vertėją šv. Jeronimą. 
Jeronimas gimė Dalmatijoje apie 

347 metus. Namuose gavęs gerą 
išsilavinimą, tobulintis buvo pasiųs
tas į Romą. 366 metais pr iėmė 
krikštą. Krikščioniško tobulumo sie
kė asketų bendruomenėse Italijoje ir 
vėliau dabartinėje Sirijoje. Studijavo 
graikų ir hebrajų kalbas. 382 metais 
parvyko Į Romą ir buvo pakviestas 
dirbti popiežiaus Damazo sekretoriu
mi ir patarėju. Būtent šis popiežius 
paskatino Jeronimą imtis Šventojo 
Rašto vertimo. Po Damazo mirties 
385 metais, Jeronimas išvyko į Šven
tąją Žemę. Aplankė ir Egiptą - krikš
čioniškosios vienuolystės lopšį. Ga
liausiai apsigyveno Betliejuje. Mirė 
419 arba 420 metais vienuolyno celė
je prie pat Jėzaus gimimo grotos. 

Jeronimas atliko dideli darbą, 
svarbų visai lotyniškai Vakarų krikš
čionių tradicijai. Remdamasis origi
naliais graikiškais ir hebrajiškais tek
stais, taip pat vėlesniais vertimais, 
Jeronimas pirmiausia parengė naują 
keturių Evangelijų vertimą, paskui 
Psalmyno, po to - didelės dalies Seno
jo Testamento. Pasitelkęs į pagalbą 
keletą bendradarbių, Je ron imas 
parengė Vulgatą - oficialųjį Šventojo 
Rašto vertimą į lotynų kalbą. Vėliau 
oficialiu vertimu Vulgatą pasirinko ir 
Tridento susir inkimas. Šiek tiek 
peržiūrėtas Jeronimo Vulgatos tek
stas ir šiandien laikomas oficialiu 

Šventojo Rašto lotynišku variantu. 
Ko mes galime pasimokyti iš šv. 

Jeronimo? Man atrodo, — sakė Po
piežius, — visų pirma meilės Dievo 
Žodžiui ir Šventajam Raštui. Šv. 
Jeronimas sako: „Kas nėra susipa
žinęs su Šventuoju Raštu, tas nepa
žįsta ir Kristaus". Todėl labai svarbu, 
kad kiekvienas krikščionis palaikytų 
gyvą ryšį ir asmeninį dialogą su Šven
tajame Rašte mums duotu Dievo 
Žodžiu. Šitam dialogui būtinos dvi 
plotmės. Pirmiausia jis turi būti as
meniškas dialogas, nes Dievas krei
piasi į kiekvieną iš mūsų ir kiekvie
nam turi ką pasakyti. Šventąjį Raštą 
turime skaityti ne kaip praeityje už
rašytą žodį, bet kaip mums skirtą 
Dievo Žodį ir stengtis suprasti, ką 
Viešpats mums nori pasakyti. 

Tačiau, idant nenugrimztume į 
individualizmą, visuomet turime at
siminti, jog Dievo Žodis yra duotas 
tam, kad jis kurtų bendruomenę, kad 
vienytų mus, keliaujančius link 
Dievo. Dievo Žodis visuomet yra as
meniškas, bet kartu jis kuria ben
druomenę, kuria Bažnyčią. Dėl to 
turime jį skaityti kartu su gyva Baž
nyčia. Svarbiausia Dievo Žodžio skai
tymo ir klausymosi vieta yra liturgi
ja, kurioje garbindami Dievą Žodyje 
ir Eucharistijoje, priimame jį į savo 
gyvenimus. Taip pat negalime nieka
dos užmiršti, — kalbėjo Popiežius, — 
jog Dievo Žodis peržengia laiko ribas. 
Žmonių nuomonės keičiasi. Kas šian
dien atrodo nauja, rytoj bus pasenę. 
Tačiau Dievo Žodis yra amžino gy
venimo Žodis; jame glūdi amžinybė. 
Priimdami į savo širdis Dievo Žodį, 
mes priimame amžinybę, priimame 
amžinąjį gyvenimą. 

Lietuvos bajorai 
bruzda! 

STASE E. SEMĖNIENE 

Lietuvai po Pirmojo pasaulinio karo drąsiai paskelbusiai šalies ne
priklausomybę bei laisvą Lietuvos Respubliką, nieko neteko 
girdėti apie bet kokių bajorų, kaip pradininkų, prisidėjimą ar šiaip 

kokius nors naudingus jų veiksmus naujos, vos įsteigtos valstybės kūrimo 
veikloje ar net pačioje valdžioje. Ir vėliau, gimnazijos suoluose mokslei
viai girdėjo tik apie gana miglotą bajorijos vaidmenį Lietuvos istorijoje, 
pradedant senesniais laikais. Pūsdamiesi savo kilmingesne padėtimi, jie 
daugiau linko lenkų pusėn, tarsi gėdydamiesi savo pačių tėvynainių, 
lenkų ponijos pravardžiuojamų „mužikais". Ir besimokančiai moksleivijai 
susidarė niūrokas vaizdas, jog bajorai nešdavo daugiau žalos, nei naudos 
savo kraštui bei tautai. Bajorai nemažai pakenkė lietuvių kalbai, iš dalies 
prisidėdami prie liaudies nutautinimo, patys būdami palinkę blogon lenkų 
Įtakon. „Unaro" vedami, mėgino net valstybėje plėsti lenkų kalbą, kuria 
jie besididžiuodami patys kalbėjo. Aišku, nėra taisyklės be išimties. Atsi
rado ir tarp bajorų saujelė susipratusių lietuvių patriotų, veikiančių savo 
tėvynės gerovei — jos ateičiai. O prancūzai, kurie turėjo savo istorijoje 
daugybę kilmingųjų, net didžiavosi savo išmintingos liaudies nukaltu, 
nepaprastai puikiu priežodžiu: „Tas, kuris giriasi savo kilme, yra kaip 
bulvė —jos geriausia dalis slypi po žeme." 

Lietuvai atkūrus nepriklausomą demokratinę Respubliką, kai ku
riuos išeivius stebino kai kurių Lietuvos piliečių nepaprastas palinkimas 
į materializmą. Tik neseniai nusikratę jiems komunistų užmestos prole-
tariškos skraistės, jie tiesiog troško, geidė ir visokiais būdais siekė žemiš
kųjų gėrybių. Juo daugiau, juo greičiau. Gal todėl tai iš dalies pagreitino 
ir masinę emigraciją iš laisvos tėvynės? 

Tokiu būdu be jokio nustebimo išeivijoje buvo sutikta žinia, jog 1994 
m. birželį Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje buvo užregis
truota Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (LBKS). Karališka kilme be-
siskardenančios organizacijos palikuonys skelbė: „Kelias, kuriuo ėjo bajo
rai, dar nepamirštas, tebėra gyvas!" Toliau jie aiškino: „Lietuvos bajorija, 
valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 
metų. LBKS, jungianti į Lietuvos bajorų organizaciją Lietuvos bajorų 
palikuonis, įrodančius bajorystės giminės tęstinumą, yra teisėta Lietuvos 
bajorystės paveldo perėmėja." LBKS yra pilnateisė Lietuvos bajorų drau
gijos, veikusios 1928-1940 m., visų teisių bei pareigų perėmėja. 

Bajorų sąjungos svarbiausias tikslas skamba labai pagirtinai bei kil
niai — skatinti pagarbą ir meilę Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, 
kalba, kultūrai, šeimai, puoselėti Lietuvos dvasinį atgimimą, europines 
krikščioniškąsias vertybes, populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės bajorijos istorinį paveldą, tradicijas, gaivinti 
Lietuvoje teisingumo, garbės, orumo, kilnumo bei pareigos principus. 

LBKS jau dabar džiaugiasi turinti beveik 3,000 narių. Energingai su
kurtos gausios apskričių bajorų organizacijos — Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Tauragės ir Ukmergės. Bajorai didžiuojasi 
nariais ne tik įvairiose kitose šalyse, bet ir žemynuose: Šiaurės Amerikoje, 
Australijoje, Naujoje Zelandijoje bei kitur. Bajorų sąjunga leidžia ir savo 
žurnalą „Lietuvos bajoras". Organizacija neužmiršta savo užsienio narių, 
skirdama jiems elektroninį laikraštį. 

1996 m. rugpjūčio 16-31 d. Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta" pus
lapiuose buvo paskelbtas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato 
maršalkos Jono Klučinsko straipsnis „Paveldėtojai dėkoja kunigaikščiui". 
Šiame straipsnyje rašoma, jog Jono Beržanskio sumanymu bei iniciatyva, 
1928 m. vasario 16 d. buvo Įkurta Lietuvos bajorų draugija, kuriai jis va
dovavo nuo draugijos Įkūrimo iki pat savo mirties 1936 m. liepos 12 d. Esą 
toji draugija turėjusi didelės įtakos Lietuvos bajorijai. Nemaža jos dalis 
grįžo prie savo tautos. 

Kiekvienos organizacijos teigiamas nusiteikimas savo tėvynės garbei 
bei naudai ir savo tautos gerovei bei šlovinimui pateisina jos Įsteigimą ir 
buvimą. Taip ir LBKS pagirtina savo didžia veikla. O jos užsibrėžto veiki
mo sritys apima praeities tyrinėjimus: genealogiją, heraldiką, bajorijos ir 
dvarų kultūros paveldą, kultūrinių renginių organizavimą, sąjungos plėt
rą ir veiklos populiarinimą, ryšių su užsienio kilmingųjų organizacijomis 
plėtojimą, bajorijos ateities —jaunimo ugdymą, leidybinę veiklą. 

Tarp savo gausios veiklos: koncertų, parodų, konferencijų, labdaros, 
knygų, žurnalo leidybos, — LBKS turėtų ypatingą, svarbiausią dėmesį 
kreipti valstybės tautiškumui plėsti bei stiprinti. Visa tauta, su jaunimu 
priešaky, privalėtų kartoti didžiojo patrioto Vaižganto meilės odę: „Aš 
mylėjau ir myliu Lietuvą, nes tai mano Tėvynė, mano gyvybe, mano 
džiaugsmas ir pasididžiavimas!" 
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Vienuoliktasis VDU garbės profesorius 
Istorija 

Nepriklausomoje Lietuvoje Vy
tauto Didžiojo universitete Kaune, 
garbės profesoriaus vardas buvo 
suteiktas Jonui Basanavičiui (1922), 
Jonui Jablonskiui (1922), Karaliau
čiaus universiteto rektoriui, lietuvių 
kalbos ir senų gyvenviečių tyrinėtojui 
ir archeologui Adalbertui Bezzenber-
geriui (1922), Petrui Leonui (1933), 
Aleksandrui Dambrauskui-Jakštui 
(1922), Jonui Mačiuliui-Maironiui 
(1922). Naujai Lietuvos valstybei ir 
VD universitetui atsikūrus naujau
siais garbės profesoriais tapo Algir
das Avižienis (1994), Jurgis Vilemas 
(1994). Jie buvo naujieji universiteto 
rektoriai — atkūrėjai. Taip pat šis 
vardassuteiktas Broniui Vaškeliui 
(1998), Vytautui Statulevičiui, Lie
tuvos Mokslų Akademijos pirmi
ninkui (2000), ir Vytautui J. Černiui 
(2006), naujausiam garbės profeso
riui. J am šis vardas buvo suteiktas 
2006 m. gruodžio 20 d., o regulos 
įteiktos 2007 m. birželio 27 d. 

Vaikystė ir jaunystė 

Vytautas J. Černius gimė 1926 m. 
Mažeikiuose 7 pėst. pulko karininko 
šeimoje. Šeima kilnodavosi taip, kaip 
kilnodavosi pulko dalys. Jam teko 
gyventi Mažeikiuose, Pagėgiuose, 
Tauragėje, Žemaičių Naumiestyje ir 
sovietams atėjus — Kaune. Ten jis 
lankė „Aušros" ir 5-tą gimnazijas. 
Nuo ateinančių sovietų 1944 m. pabė
gus Vokietijon, jis 1946 m. baigė 
Doerverdeu UNROS pabėgėlių (dy-
pukų) stovyklos gimnaziją. 

Studijos ir darbas 

Studijavo statybą 1946—1948 m. 
Pabaltijo universitete (šis universite

tas susidarė iš Rygos, VDU, Vilniaus, 
Tartu universitetų Vokietijoje atsi
radusių dalių). Persikėlė į Vokietijos 
Westfalijos universitetą 1948 m. ir 
ten studijavo (1948—1951) gamtos 
mokslus. Į JAV emigravo 1951 m. ir 
1952—1953 m. studijavo ir baigė bio
logiją (BA) Boston University. Magis-
trantūros studijas pedagogikoje pra
dėjo 1955 m. University of Chicago. 
Jas baigė 1957 m. parašydamos darbą 
apie vienos mokyklos (Maria High 
School) mergaičių nutautėjimą. Pra
dėjo dirbti mokytoju, o vėliau sky
riaus vedėju (1957—1962) University 
of Chicago Laboratory mokykloje. Si 
mokykla buvo įkurta amerikiečio 
filosofo, pedagogo, pragmatiko John 
Dewey. Dewey ugdymo procesas pa
remtas vaikų interesais, jų įgimtu 
proveržiu nuolat veikti, ieškoti, 
dirbti, tirti, atrasti ir taip užkariauti 
kaskart naujus patirties plotus. Jo 
mokymas paremtas veikimu, taip 
vadinamu „Teaching by doing" prin
cipu. Vytautas J. Černius ir su suau
gusiais vadovavosi tuo principu. Nuo 
1962 m. dirbo vieno priemiesčio mo
kyklų sistemoje kaip mokyklų psi
chologas. Lygiagrečiai University of 
Chicago studijavo patariamąją bei 
mokyklinę psichologiją, domėjosi 
grupių psichologija. Tame pačiame 
universitete įgijo daktaro laipsnį 

- (mokyklinėje psichologijoje) 1966 
metais. Nuo 1967 metų dirbo Temple 
University Philadelphia associate 
professor (docentu), vėliau profeso
riumi. Vadovavo Psychoeducational 
Processes katedrai 1981—1983. Buvo 
(1983—1986 m.) Tarptautinio švieti
mo centro direktorius Temple Uni
versity pedagogikos fakultete. Uni
versitete būdamas konsultavo įvairių 
mokyklų sistemas, vedė kursus, se
minarus (grupių, kaitos vystymąsi) Kalba VDU Garbės profesorius V. J. Černius. 

v 

Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, 

L^Ž 

Meksikoje. Propagavo Tavistock gru
pių seminarus. Dalyvavo UNESCO— 
Temple projekte Nigerijoje. 

Darbas Lietuvoje 

Tarp pirmųjų VD universitetą 
vizituojančių išeivių profesorių buvo 
Vytautas J. Černius. Jis su dr. Mar
garita Teresevičiene 1991 m. įkūrė 
VDU Pedagogikos centrą, kuris 
rūpinosi Lietuvos mokytojų lavini-
musi. Iš šio centro 1997 m. išsivystė 
Edukologijos ka tedra ir Švietimo 
studijų ir profesinio lavinimosi cen
trai. Jis rūpinosi magistrantų studi
jomis, padėjo doktorantams. Jo buvo 
per daugybę vietų skaitomi grupių 
psichologijos, keitimosi procesų, su
augusių vystymosi, darbo klasėje 
kursai. Dalyvavo VDU atkūr imo 
veikloje, buvo senato narys. 

Ypatingas įnašas buvo jo darbas 
su mokytojais, kai per vasaros kursus 
jis davė progą mokytojams vienas iš 

kito mokytis ir tokias žinias perduoti. 
Tokie kursai buvo jo vesti Kaune (4), 
Vilniuje (2), Tauragnuose (2), Pane
vėžyje (2), Marijampolėje (2), Rasei
niuose (1). Jis supažindino besido
minčius su Tavistock grupių meto
dologija. 

Dirbdamas VD universitete prof. 
V Černius parengė keturias knygas, 
skirtas mokytojams, taip pat naudo
jamas rengiant edukologijos magis
trus. Tai 1992 metais išleista knyga 
„Mokytojo pagalbininkas", 1997 me
tais pasirodžiusi „Tėvų ir mokytojų 
pagalbininkas", 2006 metais išėjusi 
„Žmogaus vystymosi kelias" ir 2007 
metais pasirodžiusi „Individas, gru
pė, organizacija", kuri pristato Ta
vistock (aktyvaus mokymo ir moky
mosi) metodologiją besidomintiems 
grupiniu ir organizaciniu gyvenimu. 

Šiuo metu V J. Černius yra Vy
dūno fondo valdybos pirmininkas ir 
ruošia knygą apie senatvę, ypatin
gai apie jos antrąją pusę (po 80 metų). 

V J Černiui VDL Garbes profesoriaus vardo regulos buvo įteiktos 2007 me
ti) birželio 27 d. Kaune. 
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MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 A M banga iš WCEV stot ies 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 
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RENGINIU TIESIAMA 
PAGALBOS RANKA 

LIETUVOS VAIKAMS 
Atkelta iš 1 psl. 

Šiais metais prieš savaitę vyku
sioje mugėje vėl sėkmingai pasidar
bavus, plečiama iniciatyva dar stip
riau paremti organizacijos darbus. S. 
m. lapkričio 18 d., sekmadienį, 2:00 
vai. p. p. Philadelphia apylinkėse ir 
kaimyniniuose telkiniuose gyvenan
tys lietuviai yra kviečiami į Lietuvių 
Namus (2715 E. Allegheny Avenue) 
žiūrėti Amerikos režisierių gildijos 
(American Directors' Guild) aukš
čiausio įvertinimo pelniusio Arūno 
Matelio dokumentinio filmo „Prieš 
parskrendant į žemę" (su angliškais 
titrais) ir trumpo metražo Agnės 
Marcinkevičiūtės filmo „Dievo vai
kai" apie „Vaiko vartai į mokslą" 
Lietuvoje veiklą, dirbant asocialių 
šeimų ir gatvės beglobiais vaikais. 
Bilietų į filmus kaina: 8 dol. suaugu
siems ir 2 dol. jaunimui iki 18 metų. 
Nuo vidurdienio (12 vai. p. p.) Lie
tuvių Namuose bus galima pavalgyti 
cepelinų ir kitų lietuviškų patiekalų, 
šeimininkaujant talkinti neatsisa
kančiai Jakubėnų šeimai. 

Šio renginio kulminacinė dalis 
bus Jadvygos Laucevičienės „Vaiko 
vartai į mokslą" organizacijai dova
notų lietuvių menininkų darbų „Ty
lusis aukcionas". Laucevičienė, per
sikėlusi iš New York gyventi pas prie 
Philadelphia gyvenančius dukrą 
Gabrielę ir Joną Vigelius, labdarai 
padovanojo savo gausią septyniolikos 
meno kūrinių kolekciją. Ji norėtų, 
kad kūriniai, atsidūrę Lietuvių Na
muose, ne tik teiktų malonumo nau
jiesiems savininkams, bet kad sutelk
tos lėšos konkrečiai paremtų artimo 
meile grindžiamą veiklą su vaikais 
Lietuvoje. 

Viso aukcione bus trylika pa
veikslų bei keturi kitų žanrų kūri
niai. Tai: Adomo Galdiko paveikslas 
(aliejus po stiklu), Elenos Urbaitytės 
darbas (aliejus), trys Juozo Bagdono 
darbai atlikti su aliejumi bei akva
rele, A. Petrikonio akvarelė, du Ma
rijos Žukauskienės darbai aliejumi, 
Livijos Liepaitės ir Tomo Markevi
čiaus grafika, A. Sutkaus spalvota 
fotografija, Ziliaus medžio skulptūra, 
liaudies meno drožinys, gintaro ko
liažas ir kt. Tarp amerikiečių paplitęs 
„Tylusis aukcionas" yra veiksminga 
priemonė labdaros organizacijai su
telkti lėšas, o pirkėjui prieinama kai
na įsigyti norimą objektą. 

Rengėjai nuoširdžiai laukia fil
mų ir lietuviškos dailės meno mylėto
jų, labdarą Lietuvoje remiančiųjų, 
na, ir lietuviškais patiekalais norin
čių pasigardžiuoti. Iki pasimatymo! 

ASG 

Kalėdinė dovana Lietuvos 
žmonėms 

REGINA ASTRAUSKIENE 

Spalio 27 d. į Lietuvą iškeliavo, 
(sunku jau dabar ir suskaičiuoti 
kelinta) labdaros siunta vaikų ir se
nelių namams, mokykloms, muzie
jams ir bibliotekoms. 

Jau daugiau nei dešimtą kartą 
šią Kalėdinę siuntą suorganizavo 
nenuilstantis ir ryžtingas Philadel
phia gyvenantis lietuvis John Puo
džiūnas. Šiais metais nebuvo papras
ta ir lengva tai padaryti, nes reikėjo 
ieškoti naujų patalpų, kur žmonės 
galėtų patogiai atvežti visa tai, ką 
nori išsiųsti lietuviams, šiuo metu 
gyvenantiems sunkesnėmis sąlygo
mis, kad pradžiugintų juos, artėjant 
gražiausiai metų šventei Šv. Kalė
doms. 

Žmonės pradėjo skambinti ir 
klausinėti, ar tokia siunta bus or
ganizuojama, dar vasarą. Dažni 
skambučiai ne tik iš Philadelphia ir 
jos apylinkių, bet ir iš Maryland, New 
Jersey, New York pastūmėjo John 
Puodžiūną sukaupti jėgas ir nenu
leisti rankų. Jo ilgai įkalbinėti ne
reikėjo. O ką jau šis lietuvis tarė, tą ir 
padarė. Turėdamas ilgametę šios 
veiklos patirtį, jis kantriai ieškojo 
naujos vietos siuntiniams priimti. O 
kai surado tinkamą, paskelbė žmo
nėms jos adresą ir pradėjo darbą, 
užtrukusi keturias savaites. Kas
dien sandėlis pilnėjo, o Puodžiūnas 
džiaugėsi, kad lietuviai nėra abejingi 
savo tautiečiams. 

Albert P Mikutis Jr, Rosa Som-
kaitė, Teresė Landsbergis, Patricija 
Walker ir kt. dovanojo knygas, moky
mo ir rašymo priemones, higienos 
priemones, buitinius ir elektros prie
taisus, drabužius, vežimėlius neįga
liesiems, buities priemones ligoniams 
ir kt. Visi šie daiktai iškeliavo į 
Linkuvos gimnaziją. Jono Kirkliaus 
Klebiškio pagrindinę mokyklą, Pu
šaloto pagrindinę mokyklą, Maironio 
lietuvių literatūros muziejų ir kitas 
vietas. Kitą labdaros dalį išdalins ses. 
Teresė Krištolaitytė, ses. Donald 

John Puodžiūnas. 

Saboniūtė, ses. Saulė Lapėnaitė, msg. 
Leonas Jakimavičius. Šios organi
zacijos ir žmonės labdaringų Kalė
dinių dovanų tikrai laukia. Tuo la
biau, kai Lietuvoje nuolat kyla mais
to produktų kainos, o galimybę nusi
pirkti batus ar drabužį žmonės, gy
venantys šiose įstaigose, vargu ar turi. 

Šalia labdaros siuntinių, žmonės 
tuo pačiu adresu vežė dėžes su Kalė
dinėmis dovanomis Lietuvoje liku
siems šeimos nariams, giminaičiams, 
draugams. Tad ypač daug šurmulio 
buvo paskutinį šeštadienį ir sekma
dienį, spalio 20 ir 21 dienomis. 
Žmonės nešė savo dėžes į sandėlį ir 
dėkojo Puodžiūnui už jo supratimą ir 
pastangas, organizuojant taip labai 
reikalingą akciją. O jis tik šypsojosi ir 
linkėjo, kad siuntiniai sėkmingai bū
tų sukrauti į talpintuvą, laimingai 
perplauktų Atlantą ir iki Šv. Kalėdų 
pasiektų tuos, kam jie skirti. Jo veide 
nebuvo nė trupučio nuovargio ar 
nuoskaudos, kad šiais metais visa 
organizacinį darbą teko nuveikti 
vienam, nes jis tikėjo, kad daro gerą 
darbą Lietuvos žmonėms. J am smagu 

buvo matyti acvažiuojančius, besi
dalinančius įspūdžiais lietuvius. 

Sandėlis pilnėjo labai greitai, o 
paskutinėmis dienomis reikėjo išsi
nuomoti papildomas patalpas, kad 
sutalpinti visų norinčiųjų siuntinius. 
Tik iki paskutinės dienos rūpėjo, ar 
bus pakankamai pagalbininkų su
krauti į talpintuvą visa tai, ką su
rinko per mėnesį. Tačiau rūpestis bu
vo visai nereikalingas. Spalio 27-
osios rytą, dar prieš aštuntą valandą, 
susirinko tiek jaunų, stiprių vyrų, 
kad keli šimtai dėžių į talpintuvą 
buvo sukrauta per tris valandas. Ir 
ne bet kaip, bet kuo talpiau, kad 
visos sutilptų. Puodžiūnui padėjo ir 
giminaičiai — anūkas Dominykas ir 
sūnus Alfredas. 

Ačiū Puodžiūnui už kilnų darbą 
Lietuvai. Gerų darbų niekada ne
būna per daug. „Reikia tik tru
pučio noro ir pastangų ir visiems 
mums, lietuviams, gyvenantiems 
čia ir ten toli už Atlanto, bus leng
viau," — pasakė Puodžiūnas, išlydė
damas Kalėdinę labdaros siuntą į 
gimtinę. 

Spalio 27 d. talkininkai 3 Astrauskienės nuotr. 



6 DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 10 d., šeštadienis 

Emigruoja daugiau išsilavinusių 
žmonių s 

Užrašas prie įėjimo į atominės elektrinės teritoriją. 

Sustojo Ignalinos atominė elektrinė 
Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) — 

Ignalinos atominė elektrinė (AE) ket
virtadienį sustojo, įjungiant savoms 
reikmėms naudojamą mažos galios 
transformatorių ir išsijungus siurb
liams bei dėl to suveikus atutoma-
tikai. 

„Personalo klaidų nėra, jokie 
įrenginiai nesugedo ir jokio remonto 
nereikės atlikti. Manome, kad tech
nologiškai prireiks dviejų parų vėl 
pašildyti ir įjungti reaktorių — ti
kimės, kad į bendrą sistemą jis vėl 
bus įjungtas pirmadienį", — sakė 
elektrinės direktorius Viktoras Še-
valdinas. 

Anot jo, radiacijos aplinka nepa
kito, vartotojai nenukentėjo. 

„Vienintelis ekonominis nuosto
lis bus pačiai elektrinei — grubiais 
skaičiavimais, mes patirsime apie 4 

mln. litų nuostolių", — teigė V Ševal-
dinas. 

IAE ketvirtadienį sustojo apie 5 
vai. 23 min. vakaro, o Lietuva pradė
jo importuoti elektros energiją iš Ru
sijos ir Baltijos valstybių. Be to, šiuo 
metu taip pat naudojami Kruonio 
hidroakumuliacinės elektrinės rezer
vai, galią padidino ir Elektrėnų elek
trinė. 

Vienintelis antrasis IAE reakto
rius buvo kapitaliai remontuojamas 
nuo šių metų liepos pabaigos iki spa
lio pradžios. 

Ignalinos atominės jėgainės pir
masis reaktorius buvo sustabdytas 
2004-ųjų pabaigoje, o antrąjį pagal 
įsipareigojimus Europos Sąjungai ga
lutinai sustabdyti numatoma 2009 
metų pabaigoje. 

• 

Reikalaujama policijos 
viršūnėlių" atsakomybės 

Atkelta iš 1 psl. 
pirmininko pavaduotojas Vytautas 
Bakas. 

Jo teigimu, šiandieną policijoje 
valdymo sprendimai yra neskaidrus, 
o nesibaigiančios ir nežinia kur ve
dančios reformos nuo 2001 metų tar
nybą privertė palikti iki 7,000 pa
reigūnų. 

„Išėjo intelektualiausi žmonės, 
deja, juos keičiantys nemaža dalimi 
yra atsitiktiniai žmonės", — sakė V 
Bakas. 

Pareigūno nuomone, policijoje 
apstu ir kitų problemų: nėra užtikri
namos skaidrios karjeros galimybės, 
nėra prioritetų atnaujinant infra
struktūrą, taip pat neaiškus lėšų 
panaudojimas, o dėl didžiulės parei
gūnų kaitos neįmanoma tinkamai 
vykdyti priskirtų funkcijų. 

„Šiandien galima tapti viršinin
ko pavaduotoju ėjus kokio nors po
skyrio raštininko pareigas. Galima 
tapti Nusikaltimų eismo saugumui 
skyriaus viršininku net nemačius 
baudžiamosios bylos per savo gyve
nimą. Yra tokie pavyzdžiai. Aš sun
kiai įsivaizduoju, kaip galima tirti 
įvykį, kuriame žūna žmonės, žmogui, 
kuris nėra net elementarios vagystės 
ištyręs", — piktinosi policininkų ats
tovas. 

Anot V Bako, pareigūnai susitikę 
su prezidento patarėju paprašė, kad 
šalies vadovui būtų perduota visapu
siška informacija apie padėtį Lietu
vos policijoje. 

Tuo metu L. Bielinis teigė dabar 
kol kas tik renkantis informaciją, kad 

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) — 
Lietuvos gyventojų emigracijos mas
tai mažėja, tačiau daugėja išvykstan
čių jaunų ir išsilavinusių žmonių. 

Lietuvos statistikos departamen-
l to duomenimis, praėjusiais metais 

emigravo 27,800 Lietuvos gyventojų. 
Daugiau kaip pusė (15,200) savo iš
vykimo nedeklaravo. Pernai iš Lietu
vos išvykusiųjų buvo beveik du kar-

į tus mažiau nei 2005-aisiais, kuomet 
| emigravo 48,100 gyventojų. 

Iš Lietuvos išvyksta daugiausiai 
į jauni žmonės. 2006 metais penktadalį 
i emigrantų sudarė 25—29 metų am

žiaus gyventojai, 15 proc. išvykusiųjų 
buvo 20—24 metų amžiaus, 12 proc. 
— 30—34 metų amžiaus. 2001 metais 
šie skaičiai buvo atitinkamai 14, 14 ir 
11 proc. 60 metų ir vyresni emigran
tai 2006 metais sudarė tik apie 4 
proc. išvykusiųjų (2001 metais — 8 
proc). 

Didėja išsilavinusių emigrantų 
dalis. Praėjusiais metais kas penktas 
emigravęs buvo baigęs aukštąją ar 
aukštesniąją mokyklą, o 2001 metais 
toks buvo kas devintas. 

2006 metais šeši iš dešimties 15 
metų ir vyresnio amžiaus emigrantų 
prieš išvykdami nedirbo. Kas šeštas 
emigravęs šio amžiaus gyventojas bu
vo specialistas, aptarnavimo sferos ap

galėtų susidaryti bendrą policijos sis
temos „panoramą". 

„Išties gavau pakankamai įdo
mios, gal kartais ir gąsdinančios in
formacijos. Ją reikės ištirti, bet prezi
dentas reikalauja, nori sužinoti tą 
vaizdą, ne tik su Skuodu susijusį, bet 
ir išvis Policijos departamento", — po 
susitikimo kalbėjo prezidento patarė
jas. 

Trečiadienio popietę Skuodo ra
jono Aleksandrijos kaime, kaip įtaria
ma, Skuodo policijos patrulio Sau
liaus Pauliko vairuojamas automobi
lis įsirėžė į iš mokyklos einančių vai
kų būrelį. Du 10-mečiai berniukai 
mirė avarijos vietoje. Dar vienas sun
kiai sužalotas 10-metis pateko į gydy
mo įstaigą, tačiau medikams jo gyvy
bės išgelbėti nepavyko. 

Skuodo apylinkės teismas trijų 
vaikų žūties kaltininką Saulių Pauli-
ką leido suimti mėnesiui. 

Ar vairuotojas eismo įvykį pada
rė būdamas blaivus, dar aiškinamasi. 

Žmonės pareigūnus, tarp kurių 
buvo ir S. Paulikas, teigė matę links
minantis netoli esančioje kaimo tu
rizmo sodyboje „Gintagnė". Kelių vy
rų būryje buvo ir daugiau pareigūnų. 

Neoficialių šaltinių teigimu, vy
ras „į kelionę" nuo stalo dar pagriebė 
nugertą degtinės butelį. 

Prieš kelis metus į teisėsauginin
kų nemalonę buvo pakliuvęs ir S. 
Pauliko tėvas — Skuodo rajono savi
valdybės administracijos direkto
riaus pavaduotojas Aloyzas Paulikas. 

Jis nuosavu automobiliu par
trenkė mažametę mergaitę. 

prekybos darbuotojas. Kas aštuntas 
emigrantas buvo nekvalifikuotas ar
ba aukštos kvalifikacijos darbininkas. 

Maždaug pusė emigrantų turėjo 
vaikų, bet tik kas antras išvyko kartu 
su jais. 

Daugiau nei pusė (apie 70 proc.) 
emigrantų pernai išvyko į Europos 
Sąjungos valstybes nares: Jungtinę 
Karalystę, Airiją, Vokietiją, Ispaniją. 
Kas trečias išvyksta į kitas valstybes: 
JAY Rusiją, Baltarusiją. 

Praėjusiais metais 53 proc. emi
gravusiųjų buvo vyrai, 47 proc. — 
moterų. 44 proc. 18 metų ir vyresnio 
amžiaus emigrantų moterų ir 42 pro
centai vyrų buvo susituokę asmenys. 

Keičiasi emigrantų išvykimo 
priežastys. 2006 metais daugiau nei 
pusė (63 proc.) išvykusiųjų kitoje ša
lyje ketino dirbti (2005 metais tokių 
buvo 82 proc.). Daugėja išvykstan
čiųjų dėl šeimyninių aplinkybių, t.y. 
išvykstama pas anksčiau emigravu
sius šeimos narius ar sudarius san
tuoką su užsieniečiu. Daugėja išvyks
tančiųjų mokytis: 2001 m. tokių buvo 
4 proc., 2006 m. — 7 proc. 

Dalis emigravusiųjų Lietuvos pi
liečių grįžta atgal. Per pastaruosius 
trejus metus jie sudarė didžiąją imig
rantų dalį. Pernai 5,500 (71,1 proc.) 
imigrantų buvo Lietuvos piliečiai. 

Kronkaitis palieka Pociūno žūtį 
tiriančią komisiją 

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) — 
Premjero sudaryta darbo grupė vals
tybės saugumo karininko Vytauto Po
ciūno žūties aplinkybėms Baltarusi
joje ištirti suformulavo ir išsiuntė 
klausimus Užsienio reikalų ministe
rijai (URM) bei Valstybės saugumo 
departamentui (VSD) ir dabar, pasak 
komisijos pirmininko Vytauto Ali
šausko, laukia atsakymų. Tačiau lau
kia be vieno komisijos nario - protes
tuodamas prieš jos neveiklumą šian
dien traukiasi atsargos generolas 
Jonas Kronkaitis. 

„Pasitraukimo priežastis labai 
paprasta - komisija nieko neatliko iki 
šiol ir toliau nieko neveikia, - tvirtino 
J. Kronkaitis, šiandien ketinantis 
įteikti atsistatydinimo pareiškimą V 
Ališauskui. - Jau kelias savaites mes 
nė karto nebuvome susirinkę. Suda

romas įspūdis, kad rimtai dirbame, 
tačiau komisijoje iš tikrųjų nieko ne
vyksta. Man yra nepriimtina, kad 
taip nevertintume žuvusio žmogaus 
atminimo." 

Tiesa, komisijoje vis dėlto šis tas 
vyko. Komisijos nariai buvo paraginti 
pateikti rūpimus tyrimui klausimus. 
Generolas J. Kronkaitis jų pateikė aš
tuonis. 

Vienas labai paprastas ir konkre
tus - kodėl prezidentas Valdas Adam
kus atsisakė susitikti su parlamen
tinį tyrimą vykdžiusio Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto nariais, 
kai jie to prašė? Pasak J. Kronkaičio, 
komisijos pirmininkas V Ališauskas 
pareiškė, kad komisija negali reika
lauti, kad į klausimus atsakinėtų ša
lies vadovas. 

Lietuva ir Lenkija kariauja 
„šaltąjį karą" su Rusija 
Atkelta iš 1 psl. 

Pastaraisiais metais dialoge su 
Rusija šios šalys susitelkė į ekonomi
nį bendradarbiavimą ir galios daly
bas, pamiršdamos tokius ES užsienio 
politikos aspektus, kaip Rusijos vi-

I daus realijos ir Rytų kaimynystė. 
Rusijos „Trojos arkliais" vadina

ma pirmoji grupė, kurioje yra Grai-
I kija ir Kipras. Šioms šalims savi eko

nominiai ir politiniai interesai bei 
baimė susipykti su Rusija yra svar
biau už įsipareigojimus ES solidaru
mui 

Kaip sakė Tarptautinių santykių 
ir politikos instituto (TSPMI) direk
torius Raimundas Lopata, neteisinga 
yra tai, kad šioje studijoje vartojama 
šaltojo karo sąvoka, nes toks tarp
tautinės situacijos vertinimas nėra 
aktualus nei Lietuvai, nei Rusijai nei 
ES. 

Jo teigimu, įvaizdžiai moksli

niuose tyrimuose yra sveikintini, 
tačiau šiuo atveju jie užgožia proble
mos — ES siekio priartinti Rusiją 
prie Vakarų ir skatinti jos virsmą į 
valstybę, kuri atsisakė sovietinio pa
likimo ir vidaus, ir užsienio politikoje 
— esmę. Pasak TSPMI direktoriaus, 
šiuo sugrupavimu atskleidžiama at
skirų valstybių taktika, bet ne strate
gija-

R. Lopatos nuomone, visi studijo
je įvardijami tarptautinės politikos 
žaidėjai, tarp jų ir Lietuva, supranta 
šią problemą, tačiau pragmatiniai in
teresai jų vykdomai užsienio politikai 
suteikia skirtingą vaizdą. Rusijos val
džiai, bandančiai suvienyti savo vi
suomenę, jo teigimu, šiuo metu taip 
pat yra naudinga griebtis įvairių ins
trumentų, taip pat ir aiškių išorės 
priešų įvardijimo bei didžiavalsty
binės užsienio politikos. 
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Bunda jau Latvija? 

Domą Laukums aikštė Rygoje. 

Aušra Radzevičiūtė 
Geopo l i t i ka . l t 

Lapkričio 3 d. j centrinėje Rygos 
aikštėje Domą Laukums vykusį Visos 
tautos susirinkimą, nepaisydami 
bjauraus oro, atėjo iki 10,000 žmo
nių. 

„Už teisinę Latviją! Už sąžiningą 
politiką!" - toks buvo šio masinio 
mitingo šūkis. Paskutiniojo meto įvy
kiai kaimyninėje šalyje sulaukia pa
čių įvairiausių vertinimų: nuo tikėji
mo, kad Latvijoje prasideda naujasis 
atgimimas, iki sąmokslo teorijų ir 
kalbų, kad nepatenkintais piliečiais 
sumaniai manipuliuoja nematomos 
jėgos, siekiančios destabilizuoti poli
tinę padėtį šalyje. 

Tai kas gi vyksta Latvijoje - „kiš
kių sukilimas" ar savotiška antioli-
garchinė revoliucija? 

Latvijos laisvųjų profsąjungų su
sivienijimas pradeda parašų rinkimą 
dėl šalies Konstitucijos - Satversme -
pataisų, kurios suteiktų teisę rinkė
jams savo valia paleisti Saeimą. 
Skelbiama, kad jau surinkta 6,000 
parašų - vien per Visos tautos su
sirinkimą po pataisomis pasirašė 
3,500 latvių. Iš viso reikia surinkti 
10,000 parašų ir mažai kas abejoja, 
kad tai padaryti pavyks. Juolab kad 
profsąjungų vadovai iš anksto apsi
draudė dėl galimo parašų išbrokavi-
mo ir kreipėsi į Notarų tarybą, kad 
visi norintys piliečiai galėtų užre
gistruoti savo parašus notarinėse 
kontorose. 

Išvaikyti Saeimą - to reikalavo ir 
lapkričio 3-iosios mitingo dalyviai, 
nors neplanuotai susirinkime kalbą 
pasakęs Latvijos prezidentas Valdis 
Zatlers ir ragino gerai apgalvoti kiek
vieną žingsnį bei gerbti pagrindini 
šalies įstatymą. 

Politinė temperatūra Latvijoje 
kyla ir galima drąsiai prognozuoti, 
kad Liaudies partijos vadovo Aigars 
Kalvitis vadovaujamos Vyriausybės 
dienos suskaičiuotos. Ir ne vien dėl 
to, kad politika persikėlė i gatves: Vy
riausybė jau neteko kelių svarbių 
ministru. Po savivaldos reikalų mi
nistro Aigars Stokenbergs atstaty
dinimo bei užsienio reikalų ministro 
Artis Pabriks atsistatydinimo postą 
paliko ir socialinių reikalų ministrė 
Dagnija Stakė. 

Latvijos vyriausybės vadovas ilgą 
laiką tikino, kad ir be kelių ministrų 
galima dirbti konstruktyviai bei na
šiai, - bent jau kol Saeimoje bus pri
imtas kitų metų valstybės biudžeto 
įstatymas. Tačiau kaip tik biudžetas 

ir kaitina piliečių aistras: siekdama 
neutralizuoti vis kylančią infliaciją, 
vyriausybė parengė ir pateikė parla
mentui griežto taupymo biudžetą bei 
atsisakė daugiau nei 10 proc. (tiek, 
kiek reikia kompensuoti infliacijos 
padariniams) pakelti atlyginimus 
biudžetinių įstaigų darbuotojams. 
Kalbama ne apie valdininkų armiją, o 
apie mokytojus, gydytojus, policinin
kus, ugniagesius ir kitus iš valstybės 
pinigų išlaikomus tarnautojus. 

Tokia padėtis itin nepatinka 
profsąjungoms, kurios įsitikinusios, 
kad Vyriausybė pesimistiškai vertina 
galimas valstybės pajamas ir biudže
tininkus ignoruoja piktybiškai. Savo 
ruožtu valdančiosios koalicijos atsto
vai teigia, kad taupymo politikos 
priešininkai griauna stabilumą vals
tybėje ir t rukdo išvengti realios 
ekonominės krizės. Vienaip a r kitaip, 
politiniai neramumai Latvijoje prasi
dėjo tikrai ne šiandien. 

Pirmųjų nepasitenkinimo val
dančiųjų politika ženklų pasirodė 
pavasarį, kai parlamento rinkimus 
laimėjusios ir tvirtą koaliciją sudariu
sios partijos pamėgino prigriebti į 
savo rankas saugumo ir specialiųjų 
tarnybų kontrolę. Tuomet skandalin
gas įstatymo pataisas vetavo prezi
dentė Vairą Vike-Freiberga, proble
ma lyg ir buvo išspręsta, tačiau, kaip 
populiarų anekdotą perfrazavo vie
nas Latvijos politikos apžvalgininkas, 
„šaukšteliai atsirado, bet įtarimų 
nuosėdos liko". Apie oligarchijos 
grėsmę prabilusi latvių visuomenė Į 
kiekvieną A. Kalvitis vadovaujamos 
Vyriausybės žingsnį pradėjo žiūrėti 
itin įdėmiai. 

Šįkart opozicijos ir piliečių kan
trybę išbandė Prevencijos ir kovos su 
korupcija biuro vadovo Aleksėj Los-
kutov byla. Premjeras A. Kalvitis jį 
pasiūlė atleisti už neva Valstybės 
kontrolės užfiksuotas šiurkščias bu
halterines klaidas ir tarnybinės dis
ciplinos pažeidimus. A. Loskutov ša
lininkai vienu balsu ėmė šaukti, kad 
tariami kovotojo su korupcija tarny
biniai nusižengimai yra ne kas kita, 
kaip mėginimas užmaskuoti norą pa
šalinti neparankų pareigūną, kurio 
vadovaujamas Biuras viešai paskelbė, 
kad šalį valdanti Liaudies partija (va
dovas - premjeras A. Kalvitis) bei 
kitos į koaliciją įeinančios partijos 
per praėjusius parlamento rinkimus 
liko skolingos šimtus tūkstančių latų. 

Kiauros partinės kišenės, nors 
įsiskolinusių politinių jėgų formalūs 
ir neformalūs vadovai yra žinomi ša
lyje milijonieriai, kelia nemenką gal

vos skausmą. 
Spalio 18 d. prie Latvijos parla

mento palaikyti A. Loskutov susirin
ko 5,000 žmonių. Po poros savaičių 
Rygos centre jau mitingavo dukart 
daugiau valdančiųjų politika nepa
tenkintų latvių. Po teisinės valstybės 
reikalaujančia peticija pasirašė tūks
tančiai. Viena iš opozicijos aktyvisčių 
Sandra Kalnietė teigia, kad remian
tis Atgimimo ir Liaudies fronto patir
timi galima drąsiai kalbėti apie pa
sitikėjimo krizę Latvijos politikoje. 

Susidariusią situaciją atspindi ir 
„Latvijas fakti" neseniai paskelbti 
partijų reitingai: už valdančiąją 
Liaudies partiją, Saeimoje turinčią 
23 vietas iš 100, balsuotų tik 4,8 
proc. rinkėjų (rugsėjį- 12,5 proc). 18 
mandatų turintys žalieji ir Valstiečių 
partijos atstovai gautų 6,4 proc. (rug
sėjį - 12,5 proc.), o Pirmosios partijos 
ir „Latvijas celš" susivienijimas, tu
rintis 10 mandatų, šiandien į Saeimą 
nepatektų išvis. Užtat kaip ant mie
lių auga opozicinės partijos „Naujas 
laikas" vertinimai - spalį už šią poli
tinę jėgą buvo pasirengę balsuoti 11 
proc. rinkėjų, nors prieš mėnesį jų 
buvo tik 7 procentai. 

Kaip jau minėta, A. Kalvitis vy
riausybės likimas praktiškai nulem
tas. Iki šiol griežta disciplina gar
sėjusi koalicija skaičiuoja ir netektis, 
ir smūgius į nugarą. Tačiau, Latvijos 
politikos komentatorių teigimu, var
gu ar padėtis stabilizuosis ir pa
skyrus naują premjerą, kurį ir suras
ti nebus lengva. 

Pirma, garsusis taupymo biudže
tas, supykdęs profsąjungas, tikrai ne
keliauja į stalčių. Antra, net ir A. 
Kalvitis paaukojimas nesumažins ne
pasitikėjimo valdančiosiomis partijo
mis, nes problemos esmė - ne viena 
ar kita personalija, o sukurta politinė 
sistema. 

Laikraščio „Diena" apžvalginin
kas Aivars Ozolins rašo: „Priiminė
dama svarbius įstatymus, valdančioji 
koalicija elgiasi kaip chunta - parla
mentas tiesiog paklūsta autoritari
niams sprendimams." 

Balsavimo mašina, partinis koa
licinis monolitas, viskas pagal planą 
ir jokių nukrypimų klausant sąžinės 
balso ar gatvėse mitinguojančių rin
kėjų. 

Patys liaudininkai jau prabilo 
apie tai, kad jiems reikalingas naujas 
vadovas. Ši politinė jėga atsidūrė ant 
rimtų išbandymų slenksčio. Puikūs 
rezultatai per parlamento rinkimus, 
tvirta koalicija, stabili vyriausybė, 
Saeimoje išrinktas jų pasiūlytas pre
zidentas. Sėkmė apsuko galvą ir jie 
pasijuto visagaliai.. 

Žinoma, egzistuoja ir kitokia 
įvykių versija - vadinamoji sąmokslo 
teorija. 

Kažkam nepatiko gerėjantys 
Latvijos santykiai su Rusija, pasira
šyta ir patvirtinta sienos sutartis, ge
rai apgalvotas ir realus planas, kaip 

, sustabdyti infliacijos didėjimą ir t. t. 
Detonatoriumi tapusi A. Loskutov 
istorija - taip pat visiškai kitokia, nei 
skelbia opozicija. 

Laikraščio „Neatkariga" apžval
gininkas Maris Krautmanis tikina, 

ATLANTIC 

Latvijos premjeras Aigars Kalvitis Ry
gos centre iškabintose karikatūrose 
vaizduojamas kaip kiaulė. 

kad Prevencijos ir kovos su korupci
ja biuro niekas nekontroliavo, jis 
pats sprendė, kaip interpretuoti 
įstatymus. „Stebina tai, kad 2007 m. 
Latvijoje veikia organizacija, prime
nanti gestapą ar 1937-ųjų NKVD 
modelį", - teigia apžvalgininkas. 

Kas teisus? Teisūs rinkėjai. 

www. d r ai 
,, Draugas" 

į gas . 
interi 

o r g 
įete 

1-800-775-SEND 
www.dtlanticexpresscofp.com' 

Ocea mliĖšš 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Air Frelght 
^^Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 

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

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 Tel. 1 708599-9680 
Fax. 1 708 599-9682 Tel, I 800-775-7363 

http://Geopolitika.lt
http://www.dtlanticexpresscofp.com'
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M .D . 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokr ino loginė ir 
laparoskopinė chirurgi ja. 

300 Barney Dr., Suite A 
Joliet, IL 60435 

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

wvs .̂centefforsurgefyarKibreasiheafth.co 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos d a k t a r a i i r chirurgai 
10811 W. 143rd St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Te l . 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgi ja 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, W l 53142 
(262^ 948-6^90 

Chiropraktika i r 
manualinė terapija 

Amber 
Health 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 

Center # chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

$ 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 

Chiropractk: & Rehab CUnJc 

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

patarimai. 

1*6547 W." 159 Street 
Lockport, IL 6 0 4 4 1 

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

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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

Širdies ir kraujagyslių l igos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
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 ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRJ DALIAS PRUNSKIS, MD 

VlKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

Akių ligos 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgi ja/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELICIJUS LEUS 
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 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . Archer Ave. St. 5 Ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773 -229 -9965 

Valandos pagal susitarimą 

Cia vieta Jūsų 
skelbimui! 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PACU0D0S TELEFONAS 1 866 438 7400 
Skambinkite nemokamai kiekvieną 

ketvirtadienį, nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2 7 1 1 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

APGAVYSTĖS, SUSIJUSIOS 
SU SVEIKATOS DRAUDIMU 
Jei iki šiol manėte, kad jūsų pini

gai, kilnojamasis bei nekilnojamasis 
turtas ir asmeniniai duomenys yra 
vieninteliai apgavikų susidomėjimo 
objektai, klydote. Vis daugėja sukčių, 
medžiojančių kur kas sunkiau ap
čiuopiamą vertybę - jūsų sveikatos 
draudimą. 

Iš esmės, reikėtų pabrėžti, jog 
apgavystės, susijusios su sveikatos 
draudimu, nėra naujas reiškinys. Ne
teisingų diagnozių, nuslėptų ar ap
gaulingų faktų apie asmens sveikatą 
teikimu apgavikai kasmet išvilioja iš 
draudimo kompanijų nemažas su
mas. Jų keliami kasmetiniai privačių 
draudimo kompanijų nuostoliai prily
ginami maždaug 80-čiai milijardų 
dolerių, o Medicare draudimo siste
mos - apie 180 milijardų. Akivaizdu, 
kad dalis šios naštos yra perkeliama 
ant vartotojų pečių, priverčiant juos 
mokėti didesnes draudimo Įmokas. 
Maža to, vartotojai, tiesiogiai tam
pantys apgavikų aukomis, taip pat 
rizikuoja ir asmeniniais nuostoliais, 
apimančiais tiek Įvairiausias priemo
kas, tiek - padidintas Įmokas už 
draudimą bei prarastą galimybę apsi
drausti, jei draudėjui sukelti nuosto
liai žymiai padidintų draudimo 
riziką. 

Draudimo kompanijos, tolydžio 
griežtinančios a t r ankos kriterijus 
norintiesiems apsidrausti, teigia to
kiu būdu apsaugančios nuo apga
vysčių. Deja, toks apsisaugojimas 
paprastai padeda tik iš dalies ir tik 
nuo potencialių klientų daromos 
žalos, kuomet nuostolius lemia nus
lėpti faktai apie ligos istoriją, 
sutarčių klastojimai ir panašūs veiks
mai. Kita vertus, nei draudimo kom
panijos, nei jų klientai nėra ap
saugoti nuo trečiųjų asmenų (Įskai
tant sveikatos priežiūros teikėjus) 
veiksmų, kuomet sąskaitos draudėjui 
pateikiamos apsidraudusiajam net 
neĮtariant už paslaugas, kurios nebu
vo suteiktos. Pagaliau, neretai pa
sitaiko ir draudėjų, apgavikų, par
davinėjančių ne galiojančius draudi
mo polisus, o tik Įkvepiančius pa
žadus, ir siekiančių išvilioti pinigus iš 
patiklių klientų. 

Pagal JAV Įstatymus, su svei
katos draudimu susijusios apgavystės 
prilyginamos kriminaliniam nu
sikaltimui, už kurĮ gresia didžiulės 
baudos ir iki dešimties metų kalėji
mo. Deja, tai nesustabdo nusikal
tėlių. Tad ką reikėtų pirmiausia ži
noti ir kaip elgtis patiems vartoto
jams, norint neĮkliūti Į šiuos spąstus? 

Renkantis sveikatos draudimo 
kompaniją - draudėją: 

•Nesigundykite itin pigiomis 
Įmokomis - tolydžio brangstant me
dicinos paslaugoms, draudimas taip 
pat pamažu tampa prabangos preke. 
Todėl nemaža tikimybė, kad Įsigiję 
itin pigų draudimą nežinomoje kom
panijoje, ištikus bėdai liksite vieni. 

Draudėjai geriausiu atveju pradings 
kaip i vandeni drauge su Įmokėtomis 
Įmokomis, o blogiausiu atveju -
panaudos jūsų, kaip kliento, informa
ciją nusikalstamiems tikslams. 

•Ypač vertėtų vengti kompanijų, 
jūsų pašto dėžutę užtvindančių kvie
timais apsidrausti ir teigiančių, jog 
priima visus klientus, nepriklauso
mai nuo jų sveikatos būklės. Kaip jau 
rašėme anksčiau, nei vienai draudi
mo kompanijai finansiškai neap
simokės sudarinėti klientų sąrašo 
vien iš sergančių sunkiomis ar 
chroniškomis ligomis žmonių, tuo 
labiau, mokančių minimalias Įmo
kas. 

•Patartina atkreipti dėmėsi, jei 
polisą jums siūlantis agentas negali 
pasakyti, kokia būtent kompanija tą 
polisą remia ir bus už ji atsakinga, tik 
kartoja lyg užsuktas, jog jo parduo
damas produktas yra „pilnai ap
draustas" ir „reglamentuotas federa
linės valdžios". 

•Be abejo, būtina atidžiai per-, 
skaityti perkamą polisą, Įskaitant 
smulkiu šriftu parašytą tekstą, ku
riame neretai slepiasi daugybė Įvai
riausių išimčių bei papildomų sąlygų 
ir nėra jokio reikalo mokėti visus 
pinigus iš anksto draudimo agentui, 
su kuriuo tik kelias minutes pakal
bėjote telefonu. 

•Jei kyla abejonių dėl draudimo 
kompanijos, vertėtų pasitikrinti jos 
duomenis (Įskaitant licenziją pre
kiauti draudimo polisais jūsų valstijo
je), paskambinus Į Valstijos draudimo 
departamentą (State Insurance 
Department). Ne pro šalĮ būtų pa
sidomėti ir kompanijos klientų at
siliepimais, jos finansiniu patikimu
mu (ar nebuvo bankrotų, teismo pro
cesų ir pan.). 

Jau apsidraudus: 
•Būtina laikyti paslaptyje savo 

draudėjo bei draudimo poliso duome
nis, neatskleidžiant jų niekam, kam 
to žinoti nėra būtina, ypač įvairaus 
plauko prekeiviams, siūlantiems už 
šią informaciją prekių, loterijos bilie
tų ar pan. 

•Savarankiškai registruokite 
visą informaciją apie jums suteiktas 
sveikatos priežiūros paslaugas, Įskai
tant gydymo datas, sveikatos prie
žiūros Įstaigas, kuriose lankėtės, pro
cedūrų bei tyrimų pavadinimus, spe
cialistų pavardes ir pan. 

•Gavę iš sveikatos priežiūros 
Įstaigos sąskaitas, atidžiai patikrin
kite, ar jose nėra ko nors Įtartino, ar 
niekas nesupainiota ir ar surašytos 
paslaugos atitinka jūsų turimą infor
maciją. Jei kyla neaiškumų, būtinai 
susisiekite su sveikatos priežiūros 
Įstaiga. 

•Įsitikinkite, jog tiksliai žinote, 
kokias sveikatos priežiūros paslaugas 
jūsų turimas draudimas dengia ir 
kokių - ne. 

Nukelta j 9 psl . 

JAV LB Socialini v reikalu tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau 
of Immigration Appeals) akredituoto įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei
kalingas imigraciniu prašymu formas. Taip pat atliekame dokumentu ver
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio, nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Tel.: (773)-476-2655. 

http://www.illinoispain.com
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Kryžiažodis Draugas Nr. 026 Dantų gydytojai 

V. 2 2 4 5 5 7 S 9 i y t! he ts M 15 16 

Ver t ika l ia i : 
1. Lietuvos muzikos grupė „69 ...". 2. Graikų mitinė pranašė, kurios pra

našystėmis niekas netikėjo. 3. Gentys, nuo seno gyvenusios prie Baltijos jūros. 
4. Pūkų ar aksomo pavidalo apnašos, pelėsiai. 5. Keliskart pasaulio šachmatų 
čempionas Anatolijus ... . 6 . Pakyla meno kolektyvams ar pavieniams artis
tams pasirodyti. 8. Sprogstamasis mišinys. 12. Jėzų išdavęs bendražygis -
Judas ... . 13. Savo darbo, veikimo kritika, savo klaidų iškėlimas. 16. Tadžiki
jos sostinė. 17. Nedidelis molinis pučiamasis instrumentas, savo garsu pri
menantis fleitą. 18. Greito tempo lenkų šokis. 19. Kraujagyslės ar širdies 
krešulys, sankraša. 23. Valstybinės valdžios draudimas importuoti ar ekspor
tuoti iš kurios nors šalies i kitą šąli. 24. Klaidingas tikrovės suvokimas ar 
jutimų apgaulė. 25. Knygos ar straipsnio pavadinimas. 27. Optinis reiškinys 
dykumoje. 29. Jėga, trukdanti judėti kito kūno paviršiumi. 30. Upė Lietuvoje, 
Prienų ir Kauno rajonuose, Nemuno kairysis intakas. 31. Stambi žemvaldė, 
ūkininkė, dvarininkė. 

H o r i z o n t a l i a i : 
7. Sunbeždžionė ilga uodega. 9. Didelis ar perdėtas pagyrimas. 10. Be

rankovis drabužis, vilkimas ant liemens. 11. Bokšto ar sieninis laikrodis su 
muzika. 13. Pietryčių Azijoje aplink strėnas apvyniojamas „sijonas". 14. Pirė
nų pusiasalyje gyvenanti tauta. 15. Atsarga gėdos ... . 18. J. Grušo tragedija 
„Herkus ...". 20. Mėlynai žalsvos spalvos brangakmenis. 21. Nežydintis miškų 
augalas. 22. W. Shakespeare komedija „Daug ... dėl nieko". 24. Informacijos 
mokslas. 26. Tariamai pasirodantis mirusiojo pavidalas. 28. S. Nėries poezijos 
rinkinys „... rytą". 30. Valstybė Karibų baseine. 32. A. Christie detektyvų 
seklys ... Puaro. 33. Paprastojo moliūgo atmaina. 34. Kailiniai. 35. JAV vals
tija Ramiojo vandenyno salose. 36. Žmogus, priklausęs kariniam bajorų luo
mui. 

APGAVYSTES, SUSIJUSIOS SU 
SVEIKATOS DRAUDIMU 

A t k e l t a iš 8 ps l . 
•Nepasirašinėkite tuščių svei

katos draudimo sąskaitų („claims") 
blankų ir, jei tik yra galimybė, 
pasidomėkite iš anksto sveikatos 
priežiūros Įstaigoje, kiek kainuos 
jums suteiktos paslaugos. Jei Įtaria
te, kad kai kurios siūlomos jūsų gydy
mui paslaugos nėra jums iš tikrųjų 
būtinos, prieš pradėdami gydymą 
pasitarkite su specialistu iš kitos 
Įstaigos. 

•Nesileiskite į kalbas su as
menimis, besibeldžiančiais Į jūsų na
mų duris ar neduodančiais praeiti 

prekybos centre ir siūlančiais „ne
mokamus" sveikatos tyrimus ar me
dicininius Įrengimus. Nepasiduokite 
nesąžiningų žmonių Įkalbinėjimams 
pasinaudoti sveikatos draudimu ap
mokėti kokias nors juo nepadengtas 
paslaugas. Sukčiavimui išaiškėjus, 
galite Įsivelti Į rimtus nemalonumus 
ne tik iš draudėjo, bet ir iš Įstatymų 
pusės. 

Pagal Coalit ion Against Insurance 
Fraud (CAIF) ir žiniasklaidos 

informacijų parengė 
V a i d a M a l e c k a i t ė 

Kokiu temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti „Socialiniu reikalų 
tarybos" skiltyje, rašykite „Draugo" redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 arba ei. paštu: redakcija@draugas.org 

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

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wi l l owbrook , IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVipterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 VV. 127th St. 

Suite 1 0 1 , Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarfcys dantis už prieinama kaina 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

T R Y L I K O S M E T Ų PAT IRT IS 
p e r s i k ė l ė į nau ją k a b i n e t ą 

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

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 

P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 
• implantai 
• t i l tai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

T e l . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

B IBMgfflBMSJGU^ 
I m m m I 
i 
i 1 1 I 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

i 
i 1 I i 1 
1 i 
i i 
E 

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
I Šiluvos 400 metu jubiliejų. 

Dėl informacijos skambinti Ritai Penčylienei 

Web site: www.vytistours.com 

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

E-mall: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 
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Bausmė 
EUGENIJA BARSKĖT1ENE 

J i — Renutė — mano pusseserė, 
gyveno Kaune. Turėjo brolį, dvejais 
metais jaunesnį — mano amžiaus, o 
mano brolis buvo jos amžiaus. Vasarą 
jų tėvai atveždavo abu vaikus pas 
močiutę, kuri gyveno tam pačiam na
me, tik kitame gale. Taigi dienos pra
bėgdavo mums bežaidžiant drauge. 

* * * 

Smarki ir drąsi buvo Renutė. 
Močiutė ją vadindavo pajodžarga. Ką 
tas žodis reiškė, mes nežinojome, bet 
puikiai supratome, kad jis priklauso 
Renutei. 

Kad ji buvo drąsi, supraskite iš 
to, kad užuot vogusi kaimyno obuo
lius, už tvoros nukritusius ant žemės, 
kol šeimininkas nutvėręs „pavaišin
davo" užsukęs ausį ir dar su plakšta-
ka užkirsdavo tą vietą, iš kur kojos 
dygsta, ji nueidavo pas tą piktąjį kai
myną ir paklausdavo, ar ji gali įsili
pusi į obelį pakratyti šaką ir pri
krėsti j iems obuolių? Ir visada lei
dimą gaudavo. Tada įsilipusi į medį 
pakratydavo šaką, nulipusi surinkda
vo visus nukritusius obuolius, susidė
davo į suknelės sterblę, nunešdavo 
jiems. - Atidavusi visus paprašydavo 
po obuolį mums. Ir visada gaudavo. 
Mes eiti jo prašyti obuolių nedrįs
davom, geriau jau jam nematant pa
siimdavom, nore ir ne visada mums 
pasisekdavo. 

Per kelią nuo mūsų buvo karei
vinės. Mes bijodavom ten eiti, kad 
kareivis mūsų nenudurtų su kardu. 
Bet ne Renutė! Kartą išvydome ją 
sėdint an t arklio, už jos nugaros 
sėdėjo kareivis ir jiedu jojo. O koks 
buvo nuostabus vaizdas mums! Gai
la, kad niekas nenufotografavo — o 
tai būtų nuostabu žiūrėti į tokią nuo
trauką! Šuoliuoja arklys, į jo karčius 
įsikibus Renutė, o ją „apglėbęs" ka
reivis! Kartais ji pasiėmusi karišką 
katiliuką (tokį turėjo jos močiutė), 
nueidavo į kareivinių virtuvę ir su
grįždavo su pilnu katiliuku karei
viškos košės. Pamatę, kad ji eina su 
kat i l iuku, mes, vaikai, pasiėmę 
šaukštus laukdavom jos. Susėdę apie 
kelmą, kuris mums pamainydavo 
stalą, sąžiningai pakabinėdavom iš 
eilės po šaukštą košės, nuriję dar 
aplaižydavom šaukštą ir vėl lauk
davom, kada ateis eilė vėl pakabinti 
košės. Bet smagiausia būdavo, kai ji 
sugrįždavo su pilnu katiliuku raugin
tų kopūstų sriubos! Tokios sriubos 
suvalgę mes atsisakydavom valgyti 
mamos išvirtų kopūstų. Jie būdavo 
mums neskanūs. Kartą močiutė pa
tarė paprašyti kopūstų recepto. Kas 
tai yra receptas, mes nesupratome, 
bet močiutė paaiškino, kad ant lapo 
parašyta, kaip virti kopūstus. Kartą 
drauge su kopūstų sriuba parnešė ir 
receptą. Juokėsi moterys, o mes ne
kreipdamos dėmesio į jas valgėme (ką 
ten valgėme — srėbėme pašliurpda-
mi). Buvo labai skanu. Po daugel me
tų tą receptą radau mamos receptų 
sąsiuvinyje. 

„Pirmiausia reikia būti kareiviu, 
norint tapti virėju. Kadangi Renutė 
eina karišką muštrą, ji turi teisę 
gauti receptą. Štai jis: 

1 dėvėtas autkojis 
1 dėvėtas bato aulas 
1 kepurės mat i kas 
1 bačkutė raugintų kopūstų 

Viską sudėjus į puodą užpilti 
vandeniu iki viršaus ir virti 4 valan
das. Tada išimti autkojį, aulą ir 
matiką, gerai pamaišyti ir jau galima 
valgyti." 

Gal nežinote, kas yra autkojis? 
Būdavo kareiviai apsivynioję kojas 
ilga linine juosta, įkišta į batus. Juos 
dėvėdavo vietoje kojinių. 

Matyt, virėjas buvo humoristas. 

* * * 

Prasidėjus mokslo metams mano 
giminaičiai vėl išvykdavo pas tėvus. 
Persikėlėm ir mes į Dzūkiją. Visi lan-
kėm mokyklas. Atėjus vasarai mano 
mama išsiųsdavo mane pas juos su 
kokiu nors pažįstamu, dažniausiai su 
stoties budėtojo žmona. Tais laikais 
susisiekimas su Kaunu vykdavo auto-
matrica. Buvo toks vienas vagonas, 
kurį prižiūrėdavo mašinistas ir kon
duktorius. Vaikams, keliaujantiems 
su suaugusiais, kelionė buvo veltui. 
Užtat mane mama ir išleisdavo. 

Ir Kaune dienos buvo nenuobo
džios. Jie gyveno prie parko, kur mes 
dažniausiai praleisdavom dienas. Ir 
čia Renutė buvo drąsi, išskyrus vieną 
atvejį —ji bijojo pelių. Kodėl? Ir šian
dien man neaišku, iš kur ta jos 
baimė. Kartą kažin kuo Renutei 
nusikaltus, jos mama uždarė ją į 
kamarėlę (tada ji vadinosi skladuku), 
kur buvo laikomi maisto produktai. 
Renutė tos kamarėlės labai bijojo, nes 
kartais mama uždarydavo jame katę, 
kad pagautų pelę (o gal peles). Klykė 
Renutė nesavu balsu. Po kurio laiko 
kažkas bamptelėjo ir riksmas nutilo. 
Mama, pamaniusi, kad nukrito koks 
nors daiktas, atidarė duris, norėdama 
patikrinti. Renutė gulėjo atsirėmusi į 
lentyną be gyvybės ženklų. Persigan
dusi mama griebė ją į glėbį ir skubiai 
nešė pas gydytoją, kuris savo kabi
netą turėjo gatvės kampe. Nors gydy
tojas valgė pietus, bet pamatęs atneš
tą leisgyvį vaiką, puolė gelbėti. Pa
klausęs širdies plakimo, pravėręs 
vokus, pasakė, kad ji serga epilepsija, 
aiškiau jai paaiškinęs, kad tai yra 
nuomaris. Paklausė, ar dažnai taip 
užeina. Ne, tai pirmas kartas. Ji pa
pasakojo, kas atsitiko. Ji, norėdama 
ją nubausti, uždarė į kamarą, kur 
kartais atsirasdavo pelių, o ji labai 

pelių bijojo. 

„Motin, kur tavo protas bausti 
vaiką tuo, ko jis labai bijo?! Ar pati 
neskaitei apie tai, kaip vienas vyras 
buvo nubaustas mirtim. Jam bausmė 
bus dovanota, jeigu jis sutiks per
miegoti su raupsuotu vienoje lovoje. 
Jis sutiko. Po kurio laiko tas vyras 
apsirgo raupsais, nors miegojo su 
sveiku žmogumi, o šitas to nežinojo. 
Jis turįs vieną pacientą, turintį sūnų 
15 metų. Tas kartais su kitais drau
gais išjodavo naktigonėn, kur visi 
atsinešdavo savo tabako. Jis, neturė
damas savo, slaptai paimdavo nuo 
tėvo, o kad tas nepastebėtų pridėdavo 
sausų samanų, kad nebūtų matyti, 
jog yra sumažėjusi krūvelė. Kartą 
buvo didelė audra, dangus maišėsi su 
žeme, griaudė perkūnas, žaibavo. 
Tėvas rengėsi prisikimšti pypkę, 
pastebėjo samanas. Puolė mušti sū
nų. Tas pro duris. Tuo metu smar
kiai trenkė perkūnas ir sužaibavo, 
sūnus movė į klojimą. Motiną paėmė 
nerimas. Jeigu sūnus jau rūko, tai 
tur i žiebtuvėlį (tada vadinosi benzin-
ka) ar degtukus ir gali padegti klo
jimą. Apie tai pasakiusi vyrui, užsi
metė skarą ir išskubėjo klojiman. 
Tėvas iš paskos. Rado vadeles perme
stas per balkį, o kilpoje tabalavo 
sūnus... Greitai išlaisvintas iš kilpos, 
buvo atgaivintas. Tėvui iš išgąsčio už
sikirto kalba. Kartais pasako žodžio 
pabaigą, tada pradžią. Po kurio laiko 
kalba pasitaisė, bet liko mikčiojantis 
ir sunkiai kitų suprantamas." 

Teta maldavo gelbėti dukterį, bet 
tada medicina buvo bejėgė ir pagal
bos nebuvo. 

* * * 

Viso to nežinojau. Kasmet va
žiuodavau pas ją į Kauną, ėmiau 
pastebėti, kad nei šio, nei to ji užmig
davo. Be to, nustojo augti. Motina ją 
labai stebėdavo. Patardavo prigulti, 
nors būdavo pats žaidimų įdomumas. 
Man darėsi vis nuobodžiau būti su ja 
ir labai nenorėdavau pas juos važiuo
ti. Laimė — vokiečių okupacijos me
tais buvo suvaržytas važinėjimas ar 
keliavimas traukiniu. Be to, aš jau 
nepriklausiau vaikų kategorijai ir 
kainavo bilietai. Tai buvo pasiteisini
mas. Ji dažnai lankydavo mane laiš
kais, kurie buvo pilni ilgesio pasi
matyti. 

Buvo 1944 metų vasara, birželio 
antroji pusė. Mano mama panoro, 
kad aš nuvežčiau į Kauną tetai ap
siaustą ir puodynę taukų. Buvo jos 

pažįstamas žmogus, kuris sunkve
žimiu vyko į Kauną ir sutiko mane 
nuvežti. Atvykus nustebau, kad Re
nutė dar vis mažytė, lyg 10 metų 
mergytė, tik truputį stambesnė, nors 
protas buvo normalus ir ji baigė gim
naziją. Kažin kodėl neradau daug 
kalbos ir aš su ja. Man buvo toks jaus
mas, kad šalia yra mergaitė, kuri dar 
gali žaisti su lėlėm. Išgelbėjo telegra
ma. „Grįsk skubiai. Kaimynas par
veš." 

Sugrįžau. Po poros savaičių 
apleidom Dzūkiją, o po poros mėne
sių peržengėm Vokietijos sieną. 
Laukė stovyklos dienos Vokietijoje, 
kelionė per Atlantą, kaip ir daugelio 
tautiečių, pasitraukusių nuo komu
nistų. 

* * * 

Mano brolis, žaidimų draugas, 
buvo dingęs be žinios. Mama visais 
įmanomais būdais teiravosi apie jį. 
Parašė ir Renutės močiutei, nors 
maža buvo vilties, kad ji dar gyva. 
Bet, sako, gal kaimynai ten gyveno, 
gal kokie pažįstami. Ir mūsų nuosta
bai gavom laišką nuo Renutės. Tėvui 
mirus jie iš Kauno persikėlė į močiu
tės namą. Ne, nieko negirdėjo apie 
sūnų. Džiaugėsi, kad mes gyvi ir 
prašė rašyti. Apsikeisdavom laiškais. 
Ji rašė, kad kaip ir visi Sovietų Są
jungoje, taip ir ji, dirbanti. J i per
rašinėja mašinėle, o kai pajunta, kad 
artinasi priepuolis, prigulanti ant 
raštinėje esančios kariškos lovytės ir 
numieganti iki pagerėja. Skundėsi, 
kad labai vieniša, nes vaikams ji sen
mergė, o suaugusiems vaikas. Paju
tau savotišką meilę jai. Rašydavau 
laiškus, siunčiau siuntinėlius. Leng
va mylėti, kai nėra šalia tavęs, kaip 
toj dainoj: 

„Iš tolo meilė neprapuola 
bet eina vis gilyn", 
bet sunku mylėti artimą, kurio 

nemėgsti, mylėti jo ydas, priimti jį 
tokį, koks jis yra: su jo įnoriais, neįga
lumu ar charakterio nepastovumu. 

Nutrūko mudviejų laiškų rašy
mas. Parašė teta. Renutė eidama na
mo šaltą rudens vakarą parkrito ant 
šaligatvio. Ėjo žmonės pro šalį ir 
nekreipė dėmesio. Guli girta boba, 
išsipagirios ir atsikels. Bet vienas 
praeivis pažino ją ir iššaukė greitąją. 
Peršalimas, plaučių uždegimas ir 
Renutė užmerkė akis amžinai. 

Paskutinis tetos laiško sakinys: 
Norėdama nubausti dukrytę, nubau
džiau save..." 

Jono Kuprio -_c-*' 
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Haiku Vilniui 
LAIMA JAKEIA1TIENĖ 

Rudenio mieste 
Spalvotą lapų džiazą 
Niūniuoja vėjas... 

Lango tolyje 
I 

- • i 
Raudoni šermukšniai vėl — 
Vilniuje ruduo... 

Basi angelai 
Po sniego kepurėmis 
Meldžiasi tyliai... 

Atverki langą — 
Elegantiškai sninga 
Tyliu liūdesiu... 

Džiaugiamės, jog „Drauge" paskelbtas „Haiku Vilniui" (toks 
projektas jau kuris laikas vyksta Lietuvoje) susilaukė mūsų skaitytojų 
dėmesio. Dėkojame visiems, lauksime naujų haiku. 

Haiku — tai trumpiausia japonų poezijos forma, trijų eilučių, sep
tyniolikos skiemenų visiškai išbaigtas eilėraštis. Taip haiku apibūdina 
dauguma literatūros šaltinių. Tačiau joks žinynas neaiškina, kad 
dabar haiku jau tapo tarptautine poezijos forma, tiesa, kilusia iš 
Japonijos, bet nesilaikančia minėtų tradicinių skiemenų taisyklės. 
Tokia griežta poetinė forma, ko gero, atbaidė ne vieną poetą ir išvaikė 
įkvėpimą beskaičiuojant skiemenis. 

Margumynai 

Vilniuje rastos XVI-ojo amžiaus 
medinių šulinių liekanos 

Archeologinių tyrinėjimų metu jų pakelta virš žemės ir eksponuoja-
Vilniuje rastos XVI-ąjį amžių siekian- ma statomo „AAA Kempinski Hotel 
čių medinių šulinių liekanos, ati- Vilnius" viešbučio restorane. Medi-
dengti gynybinės sienos fragmentai. nių užstatymų liekanas planuojama 

Kaip pranešė Kultūros paveldo užfiksuoti ir išardyti, 
departamentas, L. Stuokos-Gucevi- Šių metų rugpjūtį toje pačioje 
čiaus ir Universiteto gatvių sankirto- vietoje buvo rasti dar penki šuliniai: 
je rekonstruojamame buvusio Lietu- du geriamojo vandens šaltiniai, du 
vos telegrafo pastato kieme rasti drenažo šuliniai ir tualetas. Kasinė-
mediniai šuliniai skiriasi savo forma jimų vietoje archeologai taip pat ap-
ir paskirtimi. Manoma, kad iš išil- tiko batų, keramikos likučių bei mė
ginių rąstų pastatytas šulinys buvo dinę statinę, kurioje raugindavo odą. 
tualetas, kuris vėliau naudotas kaip Šiuo metu ji konservuojama, o vėliau 
šiukšlių dėžė, apvalių rąstų šulinys - bus eksponuojama Lietuvos naciona-
geriamojo vandens šaltinis. Spėjama, liniame muziejuje, 
kad šį medinį užstatymą išsaugoti 
padėjo po pastato pamatais esantys 
gruntiniai vandenys 

Archeologo Kęstučio Katalyno 
teigimu, ši Vilniaus dalis buvo pelkė
ta ir apgyvendinta vėlai, XVI amžiaus 

Tyrinėjimų metu taip pat ati- pabaigoje. Šioje vietoje buvo įsikūrę 
dengtas 1503-1522 metų gynybinės odminiai - amatininkai, išdirbantys 
sienos fragmentai. Gynybinės sienos odą. 
fragmentai bus konservuojami, dalis 

INDIJfi PRIEŠ 20 MET(J 
ALEKSASVITKUS -

Nr.29 

Prancūzija ir Portugalija Indijos 
pakrantėse nuo senų laikų turėjo ma
žas teritorijas, kurias dabar reikėjo 
atiduoti Indijai. Prancūzai jas atidavė 
be ginčo, o portugalai nesutiko, todėl 
Indija tą nedidelį Goa enklavą užėmė 
jėga 1961 m. 

Didžiajam indų tautos vyrui 
Gandhi žuvus nuo fanatiko kulkos 
1948 m., pirmuoju Indijos ministru 
pirmininku buvo išrinktas Jawahar-
lal Nehru, pasiryžęs Šaltojo karo 
metu laikytis visiško neutralumo. 
1962 m. Kinija užėmė kai kurias 
Indijos kalnų teritorijas, Indija turėjo 
su tuo sutikti. Nehru mirė 1964 m., jo 
postą perėmė Lai Bahadur Shastri, 
kuris po dvejų metų mirė. Po to vals
tybės vairą perėmė Indira Gandhi. 
Jos tėvas buvo Jawaharlai Nehru, 
pirmas Indijos ministras pirmininkas 
(1947 iki 1964). Ji ištekėjo už Feroze 
Gandhi (ne giminė garsiajam Mahat
ma Gandhi) ir toliau dalyvavo savo 
tėvo politiniame gyvenime. Tėvui mi
rus 1964 m., ji politikos nepaliko, bu
vo paskirta informacijos ministre, o 
po dvejų metų tapo ir Indijos minist
re pirmininke. 

Jos valdymo metu Indija pergy
veno daug vidaus neramumų ir kon
fliktų su Pakistanu dėl 1971 m. vyku
sio karo tarp Vakarų ir Rytų Pakis
tano dalių. Į karą įsivėlė ir Indija, ir 
Rytų Pakistanas pagaliau tapo ne
priklausoma Bangladesh valstybe 
1974 m. gegužės 18 d. Indija nustebi
no pasaulį, kai jos vakarinėje Rajas-
than provincijos dykumoje, po žeme, 
buvo išsprogdinta pirma atominė 
bomba. Tai labai pakėlė prestižą ne 
tik tarp Indijos žmonių, bet ir visame 
pasaulyje. 

Jos bandymas sudaryti politinę 
sąjungą su palyginti nesenos, tik XV 
šimtmetyje atsiradusios, karingos 
sikh sektos pasekėjais pasibaigė ne
sėkme. Sužinojusi, kad švenčiausioje 
sikh religijos šventovėje „Golden 
Temple" sikh teroristai įrengė savo 
štabą, Indira Ghandi pasiuntė ten 
savo kariuomenę. Ten žuvo apie 
1,000 žmonių, o pati šventykla buvo 
labai apgriauta. Sikh religijos pasekė
jai tuo labai pasipiktino. Indiros 
Ghandi du asmeniniai sikh sargybi

niai, keršydami jai, 1984 m. spalį jos 
pačios rūmuose ją nušovė. Delhi 
mieste kilo didžiulės riaušės, pareika
lavusios daug gyvybių. Valdžią perė
mė jos sūnus, pirmojo ministro pir
mininko Nehru anūkas Rajiv Gand
hi. Kilus neramumams Šri Lanka 
valstybėje, jis ten pasiuntė kariuo
menę nuraminti Tamil sukilėlius, bet 
tai įvyko 1987 m., jau po mūsų ke
lionės po Indiją. 

Baigiamosios mintys 

Prieš paliekant Indiją, man teko 
pasikalbėti su vienu indu inteligentu, 
kuris, nors ir džiaugėsi Indijos nepri
klausomybe, pripažino tris dalykus, 
už kuriuos indai turi anglams būti 
dėkingi. „Viena", — sakė jis, — „ang
lai mums dovanojo mus visus jun
giančią anglų kalbą. Antra, jie sujun
gė Indiją savo gana plačiu geležinke
lių ir kelių tinklu". Atsidusęs jis dar 
pridėjo: „Anglai jau 1829 m. už
draudė baisųjį senovišką hindu pa
protį vadinamą 'sutte' ", — ir paaiš
kino: „Jau nuo labai senų laikų mirus 
vyrui, ant jo kūną deginančio laužo 
mes mielai degindavome ir jo gyvą 
žmoną — našlę. Tai buvo jos tariamai 
savanoriškas pasirinkimas, bet jei ji 
to nepasirinkdavo, į ją buvo žiūrima 
su panieka." Prisiminiau ir kadaise 
skaitytą Julės Verne (1828—1905) 
knygą „Aplink pasaulį per 80 dienų" 
(1873) ir kaip mane tada, mažą vaiką, 
sukrėtė rašytojo aprašytas epizodas 
Indijoje, kurį išgyveno anglas keliau
tojas veikėjas Phileas Fogg. 

Skaičiau dar prieš kelionę, kad 
Indijoje milijonai žmonių yra beraš
čiai. Gal ir teisybė, bet keliaudamas 
niekada nepajutau, kad tie beraščiai 
yra kokie nors laukiniai žmonės. Iš jų 
elgesio, rūbų, paprastumo, išvaizdos 
ir kalbos dvelkė kažkokia sunkiai 
apibūdinama, bet vis tiek į juos įau
gusi senovinė kultūra, kuria jie mus 
žavėjo. Ne kartą pagalvodavau, kad 
raštingumas gal yra reikalingas tik 
susiduriant su biurokratija ar tech
nologija, o norint būti kultūrin
gu indu — raštingumas nėra būti
nas. 

Bus daugiau. 

BNS i Paskutinė vakarienė. Mumbai. 



12 DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 10 d., šeštadienis 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

INDEPENDENT RE ALTO RS 
OF ILLINOIS INC. * 

Peter Paulius Reda Blekys 
708-21 4-5284 

m 
Apta rnau jame Čikaga, i r jos apylinkes f 

daug iau kaip 25 metus *••&.- j 
Kr-T 

GREIT PARDUODA 
-Tjį-.^rr- First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

HKOtUKACfc 

VIDA M. t=* 
SAKEVICIUS ta"" 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo tur to 

pirkimas, pardauimas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gaih 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 

Spa Cons tan t ine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėt i leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 
tel. 7 0 8 8 0 5 2 6 9 6 

ĮVAIRUS-

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
„ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

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

Audrius Mikul is 
Ist Choice Real Propertys 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikuli5@usa.com 

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

optimaliausią finansavimą 

& * * • 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. 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINES PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzte Chicago, IL 60629 
Prekyba,, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— lnsured 

24 
vai. per para 

7 dienos 
per savaite 

FOTE 
ESTIMATE 

773 7784007 
773-531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidingV', 

„soffits", ,.decks'\ ,.gutters'\plokšti ir 
„shingle" stogau cementas, 

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

Grei ta i , kokyb i ška i , p r i e i n a m a 
kaina a t l i ekame e lek t ros , „ p l u m -

b ing medž io darbus . T v o r o s , 
gro tos , dažymas, v i r tuv ių , , ,base-
m e n t " { reng imas, c e m e n t o l i e j i 

mas, s togų ta isymas. K o k y b ė 
garantuota. 7 7 3 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

N U O M A L I E T U V O J E 

IŠNUOMOJAMAS PRESTIŽINIS 
BUTAS VILNIAUS senamiestyje 
(su baldais ir buitine technika) 

savaitei - S 500, mėnesiui - $1,500 
BIRUTĖ SNARSKIS Tel. (727) 254 1599 

krbirute@hotmai l .com 

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

1120 State St., Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithflowers.com teieflora 
www.alwayswlthflowers.net ^m 

Pristatymas 7 dienas per savaite 
Čikagoje. JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

STATE F A R M 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDLMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

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

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

l 
I 
l 
I 
I 
I 
l 
I 

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 nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

. autotradeusa. 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 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
p i r m . - penkt . 

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

608 W . Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
p i rm. - p e n k t . nuo 

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

0 Lufthansa 

doleris it V*^ %&r 

tiok^ii^dolerri^ciDm 

'J-OUIJ-5' r \ . <•* i r j ' • r \ - * ^ v 

PIGIAUSI AVIA BILIETAI \ LIETUVĄ IR EUROPAI 

mailto:amikuli5@usa.com
mailto:krbirute@hotmail.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.alwayswlthflowers.net
http://www.racinebakery.com
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Maloniai kviečiame į 

XII! LIETUVIU TAUTINIU, 

ŠOKIU 
ŠVENTĘ 

LOS ANGELES 
LIEPOS 6, 1008 

ormaciįą apie programą, nakvynes ir 
užsiėmimus pietų Kalifornijoje rasite tinlclapųje 

WWW.SOKIU5VENTE.COM 

Džiaugiamės, kad ir toliau aukojami pinigai 
„Seklyčios" stogui taisyti 

Pinigus tarp spalio 10 d. ir lapkričio 1 d. paaukojo: 

500 dol. — a.a. Liudo Ramanausko atminimui (Albina Ramanauskienė); 
200 dol. — Vaclovas Momkus; 
150 dol. — Šukys; 
100 dol. — Kęstutis Ječius; 
20 dol. — Theodore ir Ritonė Rudaičiai 

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE įįįjĮ 

Gerbiami skaitytojai, 
artėja Kalėdos. Visi laukia dovanu. Nuostabu ta proga gauti do

vanu gerq knygą, video kasetę ar kompaktinę plokštelę. 
, ,Draugo" knygynėlis pasiruošęs Jums padėti. Galite ne tik nu

sipirkti esantį knygynėlyje leidinį. Jei Jūs iš anksto užsisakysite, pagei
daujamą pirkinį mes Jums pasistengsime surasti ir Lietuvoje. 

Kad galėtumėte savo draugus, pažįstamus ir gimines pradžiuginti 
Sv Kalėdų proga, užsisakykite leidinius iki š. m. g r u o d ž i o 1 d . 

, D r a u g o " knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel. 
312-492-8795. 

PARDUODA 

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuviu Enciklopedijos", 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Kaina $360. 

Tel. 773-585-9500 

D Ė M E S I O ! Nesenia i a t v y k o t e , i eško te d a r b o Ar b u t o , 
t a č i a u skelbt is l a ik raš ty je b r a n g i a i k a i n u o j a ? N e b ė d a ! 

DRAUGAS jūsų s k e l b i m ą i š s p a u s d i n s n e m o k a m a i . 
T e r e i k i a p a s k a m b i n t i t e l . 7 7 3 5 8 5 9SOO. 

MŪSŲ ŠEIMOSE fWfr 

Vaidevutis i r Vida Brakauskai šiais metais atšventė 50 metų vedybinę 
sukaktį. 

BRAKAUSKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖS 
Sių metų kovo pradžioje Vaide

vutis ir Vida Brakauskai atšventė 50 
metų vedybinę sukaktį. Ją jiems neži
nant surengė jų vaikai, sukviesdami 
dideli buri giminių. Nors buvo labai 
šaltas vakaras, bet visi suvažiavo ne-
pasibaidę šalčio iš tolimiausių prie
miesčių. Jaukioje šiltoje salėje, piani
no muzikai skambant visi džiaugėsi 
tokia didele švente. Pusbrolis Ado
mas Didžbalis, pakėlęs šampano tau
rę, pasveikino sukaktuvininkus ir 
pasidžiaugė užauginusius tokią gra
žią šeimą: tris dukras ir tris sūnus. 
Buvo sugiedota ilgiausių metų. Nie
kas greit nesiskirstė namo, nes buvo 
visiems smagu pabuvoti, susitikti su 
giminėmis ir pasidžiaugti tokia nepa
prasta diena. 

Tradicinės Brakauskų šeimos še
šioliktos golfo žaidynės įvyko rugsėjo 

15 d. „Settlers Hill" aikštyne, Bata-
via, IL. Jas surengė Jim ir Saulė 
(Brakauskaitė) Matrisciano. 

Pasibaigus žaidynėms, visi susi
rinko j rengėjų namus, kuriuose jų 
laukė šauni itališko maisto vaka
rienė. Žaidėjų šeimos ir daugiau 
svečių atvyko tiktai į vakarienę ir 
dovanų paskirstymą laimėtojams. 

Pirmą vietą laimėjo komanda, 
kurią sudarė: Ray Bartašius, Vaide
vutis Brakauskas ir Linas Bendo-
raitis. Toliausiai į duobutę patekęs 
kamuoliukas priklausė Patty Keegan. 
Toliausiai kamuoliuką numušė Mar
line Keegan. Arčiausiai į duobutę pa
tekęs kamuoliukas buvo muštas 
Kathy Staskon, o iš vyrų Steve Scott. 
Toliausiai iš vyrų kamuoliuką nu
mušė Vaidevutis Brakauskas. Toliau
siai į duobutę patekęs kamuoliukas iš 
vyrų priklausė Gene Won. Visi buvo 
apdovanoti įvairiomis dovanomis. 

* Vyras ieško senelių, ligonių slaugymo 
darbo. Kvalifikuota mankšta, maisto 
ruošimas, ūkio priežiūra, automobilis, 5 
metų darbo patirtis, geros rekomendaci
jos. Tci. 708-925-8365. Pranas. 
* 28 m. moteris ieško žmonių priežiūros 
darbo su gyvenimu arba auklės darbo. 
Patirtis, anglų kalba. Tel. 815-577-0097. 
* Moteris, vairuojanti, galinti susikalbėti 
angliškai, ieško senelių ar vaikų priežiū
ros darbo su gyvenimu kartu. Tel. 630-
888-2327. 

Pirmos vietos komanda (iš kairės): Ray Bartašius, Vaidevutis Brakauskas ir 
Linas Bendoraitis. Kęstučio Brakausko nuotr. 

DRAUGAS informuoja DRAUGAS fo rmuo ja 

..DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis; 
„DRAUGAS lietuvybės švyturys ir sargas! 

www.draugas.org 

http://WWW.SOKIU5VENTE.COM
http://www.draugas.org


14 DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 10 d.', šeštadienis 

Lietuviškas filmas „Aš esi tu" 
Čikagos ir Romos festivaliuose 

Nuotraukoje iš kairės: dailininkė Saulė Piktys, kompozitorius Daniel VValker 
ir Los Angeles LB sekretorė santykiams su visuomene Nona Kondrotas. 

Saulės Piktys parodos 
Los Angeles 

Vakar Gene Siskel kino centre, 
164 N. State Street, Čikagoje, ati
darytas III Lietuviškų filmų festiva
lis. Jame bus rodomi trys lietuviški 
filmai: „Diringas", „Septyni nemato
mi žmonės" ir „Aš esu tu". Įdomu tai, 
kad lapkričio 8-18 dienomis Romoje 
(Italija) vyks tarptautinis kino festi
valis „MedFilm Festival 2007", skir
tas Viduržemio ir Europos kino pris
tatymui, kuriame Lietuvos kinui ats
tovaus 33 metų režisieriaus Kris
tijono Vildžiūno filmas ,,Aš esi tu". 
Festivalio metu bus pristatyta apie 
200 filmų iš 40-ties pasaulio šalių. 

Čikagos festivalyje režisieriaus 
K. Vildžiūno filmą „Aš esu tu" galite 
pasižiūrėti lapkričio 11 d., sekmadie
nį, 5 vai. p. p. ir lapkričio 15 d., ket
virtadienį 8:15 vai. v. 

Tai antras ilgametražis vaidybi
nis režisieriaus K. Vildžiūno filmas, 

LAIMA APANAV1CIENE 
— ~ — "~ — — — 

Lapkričio 3 d., šeštadienį, dai
lininkė Saulė Piktys kartu su kitais 
amerikiečių menininkais dalyvavo 
parodos „The Heart Touch project" 
atidaryme. Paroda atidaryta „Verve 
Gallery", Los Angeles, CA. Si paroda 
veiks iki lapkričio 28 dienos. Gale
rijos adresas: 156 N. La Brea, Los 
Angeles, CA 90036, tel.: 323 937 
0325. Darbo valandos: antradieniais 
- penktadieniais nuo 12 vai. iki 5:30 
vai. p.p., šeštadieniais nuo 12 vai. iki 
5 vai. p.p. 

Parodoje - tyliajame aukcione iš 
viso dalyvauja 14 menininkų, gyve
nančių Los Angeles. Renginį vedė 
Hollyvvood žvaigždė Rene Russo ir 
„Verve Gallery" savininkas Alex No-
rouzi. Lietuvei menininkei sekėsi ge
rai. Keletas darbų buvo parduoti jau 
per parodos atidarymą, vieną jų įsigi
jo pati R. Russo. 

Šiais metais tai jau antroji paro
da, kurioje dalyvauja Saulė. Prieš tai 
ji dalyvavo „LA Art Exchange Galle
ry" suruoštoje parodoje. 

Saulė gimė Lietuvoje, yra baigusi 

Parodos programos vedėja Rene 
Russo (kairėje) kalbasi su lankytoja. 

Saulės Piktys nuotr. 

Vilniaus dailės akademiją, o atvy
kusi į Ameriką dar dvejus metus savo 
žinias gilino „Academy of Enter-
tainment and Technology" Santa 
Monica, CA. 

Amerikoje S. Piktys gyvena nuo 
1989 metų. Ir nors jos paveikslus 
mielai įsigyja tiek Europos, tiek JAV 
meno mylėtojai, ji neapsiriboja vien 
tapymu. Saulė atlieka žinomų kom
panijų interjero bei tekstilės dizaino 
užsakymus. „Amerikoje supratau, 
kad pirmiausia reikia užsidirbti pi
nigų, tuomet gali daryti ir tai, ką no
ri. Tačiau nuolat balansuoji ties riba, 
norėdamas pasilikti energijos savo 
menui", - sakė Saulė viename savo 
interviu spaudai. 

Jos tapybos darbai - tai abstrak
čios kompozicijos. Naudodama įvai
rias skirtingų meno sričių technikas 
ji atranda unikalias galimybes pa
saulio vaizdavimui. Paveikslai spal
vingi, juose - tai švelnus vos junta
mas teptuko potėpis, tai energingas, 
storas brūkšnys, tai grakščiai išlenk
ta linija, tai tiesiog įtrintas pigmen
tas. Jos spontaniški, apgaubti paslap
timi darbai virsta nuotaikų ir šviesos 
struktūromis. Žaismas spalvomis, 
linijomis, šviesa, tekstūra išskiria šią 
menininkę iš kitų. 

>rAš negaliu paaiškinti, kaip at
siranda paveikslai. Man kūryba - no
ras pasakyti tai, ko negaliu sulaikyti. 
Kai piešiu, neanalizuoju, ar supras 
mane, ar ne. Tai jau būna nesvarbu. 
Kuriu, nes kitaip negaliu", - yra sa
kiusi Saulė „Stiliaus" žurnalistei 
Aušrai Vileikienei. 

Manau, kad ir nereikia aiškinti, 
kaip tie paveikslai gimsta - ne tai 
svarbu. Svarbu, kad jie džiugintų 
meno mylėtojus. 

Tikimės, kad Saulės Piktys dar
bų parodą suruošime ir Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre. Apie tai jau 
kalbamės su dailininke. 

Gallery: Verve Gallery 
156 North La Brea, Los Angeles, CA 90036 

Sales: (323) 937-0325 
November 2007: Group exhibition, 'The Heart Touch Project" 

at Verve Gallery 
November 3 through November 28, 2007 

Address: 1 56 N. La Brea, Los Angeles, CA 90036, 
Tel : 323 937 0325 

Gallery hours: Tuesday - Friday 12pm-5:30pm, Saturday 12pm-5pm. 

kurio žanrą galima būtų apibūdinti 
kaip šiuolaikinę pasaką ar sakmę. Jo 
herojus - vienišas architektas. Nusi
vylęs gyvenimu, kasdienybės rutina, 
architektas nusprendžia pastatyti na
melį medyje ir apsigyventi miške. Fil
mo moto: „Laimė neprarasta, kol 
svajonė apie ją dar gyva". 

Filmas „Aš esi tu" - tai kelionė į 
save, o šioje kelionėje fantazija susipi
na su realybe, džiaugsmas susilieja su 
liūdesiu. 

Kitus III Lietuviškų filmų festi
valio Čikagoje filmus galite žiūrėti: 
„Diringas" - lapkričio 12 d., pirma
dienį, 6 vai. v.; „Septyni nematomi 
žmonės" - lapkričio 10 d., šeštadienį, 
5 vai. p.p. ir lapkričio 13 d., antra
dienį, 8 vai. v. 

Nepraleiskite progos pamatyti 
naujausius lietuviškus filmus. 

„Draugo" info. 

Kadras iš filmo „Aš esi tu" . Pagrindinio vaidmens atlikėjas Andrius Bia-
lobžeskis. 

„Draugo" knygynėlyje 
• 

Marijonų talkininkų centro lei
dykla Kaune 2007 metais išleido 
dienraščio „Draugas" moderatoriaus 
kun. Viktoro Rimšelio knygutę „Įsi
kūnijimo paslapties pasaulis". Kny
goje, anot kun. dr. Vytauto Briliaus, 
MIC, sudėta „beveik visa ilgamečio 
sielovadinio darbo patirtis". Skai
tytojai puikiai prisimena kun. V 
Rimšelio straipsnius mūsų dienraš
tyje, tad dabar turės progą vėl juos 

pasiskaityti. 
„Sią knygą sunku būtų priskirti 

prie teologinių, mistinių ar beletristi
nių veikalų. Greičiausiai tai tiesiog 
skelbimas, savaip suvoktos išganymo 
paslapties liudijimas - labai gyvas, 
organiškas, jungiantis autoriaus teo
loginį išsimokslinimą su mistikų pa
tirtimi", - rašo pratarmėje kun. dr. V 
Brilius, MIC. 

Knyga sudaryta iš dviejų dalių: 
„Ateina Dievo sūnus" ir „Žmonijos 
Gelbėtojo kelias". 

„Mūsų pasaulis yra sukur tas 
Dievo, kuris tapo Žmogumi. Tad šią 
knygą pavadinome 'Įsikūnijimo pas
lapties pasaulis' ir bandėme atrasti, 
kas yra arčiausiai Dievo Kūrėjo ir kas 
žmogui svarbiausia visame gyveni
me", - rašo įžanginiame žodyje kun. 
V Rimšelis. 

Manome, kad mūsų skaitytojams 
tikrai bus įdomu skaityti gerb. kuni
go V Rimšelio knygą ir kartu su juo 
ieškoti įsikūnijimo paslapties. 

Knygos kaina - 5 dol. Ją galima 
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina - 3 dol. Persiunčiant 
daugiau leidinių - už kiekvieną papil
domą albumą - 2.5 dol. mokestis. 

Paruošė L. A. 

n Draugo" knygynėlio adresas 4S45 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel pasiteiravimui: 773-585-9500 
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New Britain LB apylinkėje 
pagerbtas kunigas Jonas Rikteraitis 

SIGITA ŠIMKUVIENE 
JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkė 

Kaip jau įprasta, kiekvieną 
rudenį, rugsėjo mėnesį New Britain 
LB apylinkė ruošia metinį renginį 
„Rudens vakaras". Ir šiais metais į 
Sv. Andriejaus parapijos salę susirin
ko apie 80 lietuvių iš viso Connec-
ticut, pabūti kartu, pasivaišinti, pasi
džiaugti gražiomis lietuviškomis dai
nomis, kurias atliko vietinis muzikos 
ansamblis „Sodžius", vadovaujamas 
Raimondos Jasinskienės, pasišokti 
smagioje diskotekoje, kurią ruošė 
Arvydas ir Tomas. Bet svarbiausiu 
vakaro akcentu tapo akimirka, kai į 
sceną buvo pakviestas šios parapijos 
kunigas Jonas Rikteraitis. Jam šio 
vakaro metu New Britain LB valdy
bos pirmininkė Irene Belanger ir vi
cepirmininkas Evaldas Malinauskas 
įteikė JAV LB Krašto valdybos Gar
bės raštą, pasirašytą LB Krašto val
dybos pirmininko Vyto Maciūno. 
Toks raštas Krašto valdybos sprendi
mu suteikiamas tik pagal vietinės 
apylinkės valdybos prašymą ben-
druomenininkui, kuris daug laiko 
skiria ir aukoja Lietuvių Bendruo
menės veiklai. Šiais metais Nevv 
Britain LB apylinkė nusprendė pa
gerbti savo mylimą kunigą. 

Nevv Britain apylinkė, viena iš tų 
nedaugelio likusių apylinkių, gali pa
sidžiaugti kunigu, kuris daugiau nei 
40 metų atlieka savo pareigas. Su 
gerb. kunigo Jono Rikteraičio globa 
apylinkės veikla visada gyvuoja, visi 
noriai lanko Dievo namus, klausosi jo 
pamokslų. 

Jonas Rikteraitis, nepaisant gra
žios metų naštos, yra pilnas kūry
binės energijos. Skaitytojams pri
menu, kad jis gimė 1924 m. Nevv Bri
tain, jo tėvai į Ameriką atvyko 1914 
metais iš Vilkaviškio. Be Jono šeimo
je augo dar vienas brolis ir sesuo. 
Juokaudamas kunigas pasakoja, kad 
tėvams net į galvą nebuvo atėjusi 
mintis, kad Jonukas, kuris buvo be 
galo judrus ir gyvas vaikas, pasirinks 
dvasininko kelią. 

Per Antrąjį pasaulinį karą J. Rik
teraitis tarnavo JAV laivyne, o moks
lus tapti dvasininku pradėjo eiti 1946 
metais Sv. Tomo seminarijoje Hart
ford. Vėliau studijas tęsė Svč. Marijos 
seminarijoje, Baltimore. Ten pat, Bal-
timore, 1956 metais jis buvo įšventin
tas į kunigus. Į Connecticut jis atvyko 
1956 metais, mat buvo paskirtas vi
karu į Nevv Haven esančią Sv. Kazi
miero parapiją (Sv. Kazimiero bažny
čia uždaryta 2004 m.). Vyriausieji 
Nevv Haven lietuviai mena, kaip jau
nas vikaras gerai mokėjo bendrauti 
su jaunimu, atrasdavo laiko su jais 
pasportuoti, surengdavo išvykas. Tų 
laikii jaunuoliai dabar geriausiais at
siminimais prisimena linksmą vika
rą, kur is jų susitikimų pradžioje 
sunkiai kalbėjo lietuviškai, juokingai 
sukirčiuodamas žodžius, o po kiek 
laiko, visų nustebimui, jis prakalbo 
gražia suvalkietiška tarme. 

Į savo gimtinę Nevv Britain kuni
gas Jonas Rikteraitis atvyko 1971 
metais, prieš tai septynerius metus 
ištarnavęs vikaru Hartford, South 
Windsor. Jau 1977 metais jis buvo pa
skirtas klebonu. Parapijiečiai labai 
apsidžiaugė gavę lietuvį kleboną, o 
dar ir buvusį kraštietį. Gerbiamo 
kun. Jono dėka buvo suremontuotas 
bažnyčios stogas ir dvi parapijos 

Sigita Šimkuvienė, kun. Jonas Rikte
raitis ir viešnia iš Lietuvos Birutė Vag-
rienė. Juozo Liudžiaus nuotr. 

salės, pastatyta automobilių stovėji
mo aikštelė. J. Rikteraitis - Lietuvių 
Katalikų šalpos valdybos narys, čia 
ilgametis lietuvių katalikų kunigų 
Vienybės prezidentas Connecticut 
valstijoje, nuo 1977 metų išrinktas 
kunigų vienybės viceprezidentu vi
soje Amerikoje, o dabar yra jos iždi
ninkas. Jo rūpesčiu buvo pervežta Sv. 
Marijos statula į Lietuvą, kurią ap
vainikavo popiežius Jonas Paulius II, 
savo apsilankymo Lietuvoje metu. 
Lietuvoje kun. J. Rikteraitis lankėsi 
septynis kartus, nugabeno keletą 
kryžių nuo parapijos ir pastatė juos 
Kryžių kalne. 

Ir dabar visų mylimas kunigas 
pilnas sumanymų. Jis vienas iš Šilu
vos Jubiliejaus pasirengimo komiteto 
narių ir tikrasis šio paminėjimo 
sumanytojas. Tik kun. Jono Rikte-
raičio rūpesčiu prie Sv. Juozapo Ka
tedros Hartford, Connecticut sostinė
je, prieš 20 metų pastatytas didžiau
sias lietuviškas kryžius visoje Ame
rikoje. Kaip tik šios katedros žemu
tinėje salėje bus pastatyta Svč. Mer
gelės Marijos skulptūra, skirta 400 
metų jubiliejui paminėti. 2008 metų 
rugsėjo 7 dieną 3 vai. p. p. bus laiko
mos iškilmingos šventos Mišios. Kun. 
Jonas Rikteraitis sako, kad visa Sv. 
Juozapo Katedra tur i prisipildyti 
lietuvių. 

Lietuvių Bendruomenė taip pat 
turi prisidėti prie šio renginio. Tad į 
ruošos komitetą kunigas Jonas Rik
teraitis įtraukė gerai žinomus LB 
veikėjus Connecticut: Juozą ir Eliza-
bet Liudžius, Dalią ir Alfonsą Dzikus, 
Joną Kasputį ir dar daugelį kitų. 
Kiekvieno mėnesio pirmą antradienį 
7:30 vai. v. vyksta šio komiteto po
sėdžiai Šv. Andriejaus parapijos ma
žoje salėje. Kun. Jonas Rikteraitis 
kviečia visus kuo gausiau įsijungti į 
šio svarbaus 400 metų Šiluvoje įvy
kusio Švč. Mergelės Apsireiškimo ju
biliejaus paminėjimo ruošos darbus, 
nelikti abejingais. 

Mano pažintis su kun. J. Rikte-
raičiu prasidėjo nuo 2000 metų vasa
ros. Pirmą kartą atvykusi į Šv. And
riejaus bažnyčią po Mišių prie durų 
buvau pakalbinta: „Kaip tau sekasi, 
vaikeli, ar viskas gerai. Malonu 
matyti". Tai tie stebuklingi žodžiai, 
kurie palaikė, pastiprino mane sveti
moje šalyje. Linkiu mielam kun. 
Jonui Rikteraičiui ir toliau sėkmingai 
darbuotis savo lietuviškoje parapi
joje sušildant dar ne vieno lietuvio 
širdį 

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 o f Roseland" "Family Owned & Operated' 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

j a u daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje . J ų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) pa t a rnav imus . 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas di rektor ius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES . 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfunera lhomes .com 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i d o t u v i ų pa ta l pas visose Čikagos m i e s t o 
apy l inkėse i r p r i em iesč iuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJ* IR APYLINKES* 

• L a p k r i č i o 11 d., sekmadieni , 
12:45 vai. p. p. Lietuvių dailės muzieju
je, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 
IL įvyks „Mažosios Lietuvos Enciklo
pedijos" III tomo pristatymas. Knygą 
pristatys Danutė Bindokienė. Po 
pristatymo meninę programą atliks 
operos solistė Nida Grigalavičiūtė. 
Akompanuos Manigirdas Motekai-
tis. Kviečiame visus. Renginį ruošia 
Mažosios Lietuvos fondas. 

• T a u r a g ė s klubo narių susitiki
mas įvyks lapkričio 15 d., ketvirtadie
nį, 1 vai. p. p. „Seklyčioje". Klubo val
dyba kviečia visus narius dalyvauti. 

• L a p k r i č i o 18 d., sekmadien į , 
10:30 vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje 
Jaunimo centre bus aukojamos šv. 
Mišios už mirusius Anglijos lietuvių 
klubo narius. Po Mišių visi klubo na
riai kviečiami į „Seklyčią" (2711 W. 
71st Street, Chicago) vaišėms ir rim
tam klubo likimo aptarimui. Visus 
maloniai kviečiame dalyvauti. 

•Artėja Kalėdos, šventinio šurmu
lio ir dovanų metas. Kviečiame užsukti 

i tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks 
gruodžio 1-2 dienomis, šeštadienį ir sek
madienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemont. Norinčius prekiauti, prašome 
paskambinti Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436 ir užsisakyti stalus. 
Linksmų Kalėdų linki visiems Pasaulio 
lietuvių centras. 

• J a u n i m o centro 50-mečio po
kylis vyks gruodžio 2 d. didžiojoje sa
lėje, 5620 S. Claremont Ave., Chica
go. 2 vai. p.p. Jėzuitų koplyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios, giedos Marga
rita ir Vaclovas Momkai, akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. 3 vai. p. p. di
džiojoje salėje vyks akademija ir me
ninė programa, kurią atliks „Dai
navos" vyrų ansamblis ir tautinių šo
kių grupė „Suktinis". Vakarienę ruoš 
„Lithuania Plaza" kulinarai. Bus 
laimingų bilietų traukimas. Stalus ir 
pavienes vietas galite užsisakyti tel. 
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba tel. 
708-636-6837 (Anelė Pocienė). Malo
niai kviečiame lietuvių visuomenę 
dalyvauti šioje šventėje. 

„Pipirų ratelio" vaikučiai, apsirengę šventiniais kostiumais, smagiai 
šventė Haiioween. Indrės Tijūnelienes nuotr. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6 2 4 7 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773 -776 -8700 

Toli free 2 4 hr. 8 8 8 - 7 7 6 - 6 7 4 2 
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 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-2574)200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

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

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

DOVXNX 
Papuoškite savo šventes 

GINTARINIAI 
KALĖDINIAI PAPUOŠALAI 
Turime ir kitų gintarinių 

bei lininių dovanų. 

www.dovanagifls.com 
610-892-1968 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
T e l . : 773-585-9500 

DRAUGO FONDO NARIŲ METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

2007 m. lapkričio 17 d., šeštadienį, 9 vai. ryte 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont St., Chicago, IL 60636 

Maloniai kviečiame visus Draugo fondo narius dalyvauti metiniame narių 
suvažiavime Čikagoje. Negalėdami asmeniškai suvažiavime dalyvauti, panau
dokite „Proxi" kortelę ir įgaliokite kitą DF narį arba direktorių atstovauti 
J u m s suvažiavime. 

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ 
Registracija nuo 9 iki 10 vai. r. 
Darbo posėdis - 10 vai. r. 
Suvažiavimo atidarymas - Draugo tarybos pirmininkė Marija Remienė 
Invokacija 
Prezidiumo, sekretoriato, nominacijų ir balsavimo komisijų sudarymas 
„Draugo" leidėjų ir vyr. redaktorės sveikinimai ir pranešimai 
Draugo fondo pranešimai: 
Praeito suvažiavimo protokolo priėmimas 
Tarybos - Marija Remienė 
Iždo - Leopoldas von Braun 
Investavimo - Gytis Kavaliauskas 
Kontrolės komisijos - Antanas Paužuolis 
Registracijos ir mandatų komisijos pranešimai 
Direktorių tarybos (keturių narių) rinkimai 
Diskusijos dėl tolimesnės Draugo fondo veiklos 
Suvažiavimo uždarymas 

Marija Remienė 
DF pirmininkė 

Pastaba: 
suvažiavime. 

Dalyviams reikia turėti DF nario pažymėjimą arba Įgaliojimą dalyvauti 

RUDENINIAI ĮNAŠAI DRAUGO FONDE 
Su 1,000 dolerių: 
Donatas Januta , ga rbės narys , 

iš viso 3,400 dol., Oakland, CA 
Su 100 dolerių: 
Dr. Romualdas ir Gražina Kriau

čiūnai, g a r b ė s nariai , iš viso 4,000 
dol., Lansing, MI 

Irena Anceris, g a r b ė s n a r ė , iš 
viso 2,000 dol., Porter, IN 

Rev. Alfonsas Babonas, garbės 
n a r y s , iš viso 1,200 dol., Detroit, MI 

Antanina Lauraitis, garbės na
r ė , iš viso 1,300 dol., Plainfield, IL 

Irena Sušinskas, garbės narė, iš 
viso 1,300 dol., Cleveland, OH 

Juozas ir Sigutė Užupiai, garbės 
nariai , iš viso 1,300 dol., Worth, IL 

Bernard Covalesky, MD, iš viso 
225 dol., Randolph, N J 

Algirdas ir Regina Dapkai, iš viso 
400 dol., Osterville, MA 

Jonas ir Juoze Daugėlos, iš viso 
500 dol., Ormond Beach, FL 

Algimantas ir Virginija Gureckai, 
iš viso 700 dol., Germantown, MD 

Edvardas ir Elena Olšauskai, iš 
viso 900 dol., Bervvyn, IL 

Petras Pagojus, iš viso 600 dol., 

Detroit, MI 
Antanas ir Valerija Skriduliai, iš 

viso 300 dol., Daytona Beach, FL 
Donatas ir Indrė Tijūnėliai, iš 

viso 300 dol., Lemont, IL 
Jurgis ir Nijolė Valaičiai, iš viso 

125 dol., Nonvalk, CT 
Irena Rasienė, iš viso 100 dol., 

Cambridge, CT 
Maria Macevičius, iš viso 100 

dol, Wildomar, CA 
Povilas Karosas, iš viso 100 dol., 

New Britain, CT 
Su 60 dolerių: 

Jonas ir Marija Šimoniai, iš viso 
885 dol., Santa Barbara, CA 

Su 50 dolerių: 
Janina P Gaigalas, garbės na

rė, iš viso 1,050 dol., Oak Lawn, IL 
Su 10-30 dolerių: 
Mary Burba, išviso 30dol.,Wes-

tern Springs, IL 
Aldona Jesmantas, iš viso 320 

dol., Riverside, IL 
Viktoras Motušis, iš viso 505 dol., 

Cicero, IL 

DF nuoširdžiai dėkoja 

Remki te ir plat inkite katalikišką spaudą 
„DRAUGAS" 

Ateitininkų Šalpos fondo metinis suvažiavimas ir 
vakarienė Ateitininkų namuose, Lemont, IL, 

šeštadienį, lapkričio 17 d. 
3 vai. p. p. registracija 
3:30 vai. p. p. šv. Mišios ir suvažiavimas 
6 vai. v. pasižmonėjimas 
7 vai. v. vakarienė ir skaidrių programa. 

Vakarienei kvietimus galima gauti paskambinus Pranutei Do-
manskiene i , tel. 708-246-0049 arba ei. paštu: FLD85@aol.com 

http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com
http://www.dovanagifls.com
mailto:FLD85@aol.com

