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V. Uspaskichas nebepasitiki premjeru 

Viena iš begriūnančios koalicijos partnerių žemės ūkio ministrė Kazimira Pruns
kienė neseniai sveikino Darbo partijos pirmininką Viktorą Uspaskichą partijos 
g i m t a d i e n i o p r o g a . Olgos Posaškovos (ELTAj nuotr. 

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) — Seime skaičių. 
Socialdemokratams dabartinėje koa- Tai, drauge išreikšdamas nepa-
licijoje buvo suteikta ypač daug ga- sitikėjimą premjeru Algirdu Bra-
lių, kurių jie nesugebėjo išnaudoti, zausku, penktadienį pareiškė Darbo 
todėl dabar socialdemokratų įtaka partijos vadovas Viktoras Uspaski-
koalicijoje turi atitikti turimų balsų chas. 

„Darbiečių" vadovas sakė nesu
prantantis kai kurių koalicijos part
nerių socialdemokratų reakcijos į jo 
svarstymus apie galimą Darbo par
tijos kandidatą į premjero postą, jei 
atsistatydintų dabartinis Vyriausy
bės vadovas Algirdas Brazauskas. 

V. Uspaskichas priminė, jog 
„darbiečiai" ir socialdemokratai yra 
partneriai koalicijoje, tačiau politi
nėje arenoje — oponentai. 

„Tai yra visiškai natūralu ir su
prantama, kad didžiausią frakciją 
Seime turinti Darbo partija tuo me
tu, kai kalbama apie galimą A. Bra
zausko pasitraukimą iš premjero 
posto, svarsto įvairius variantus, 
numato savo žingsnius. Pasakykite, 
kas čia nenormalaus?", — stebėjosi 
V. Uspaskichas. 

V. Uspaskichas patvirtino turįs 
žinių, jog kai kuriems „darbie-
čiams", parėmusiems konservatorių 
inicijuojamą Seimo komisijos, tir
siančios A.Brazausko šeimos verslo 
reikalus, sudarymą, socialdemokra
tai esą yra siūlę atsiimti parašus, 
nebalsuoti dėl tokio nutarimo, jei jis 
būtų svarstomas Seime. 

„Tai eilinė socialdemokratų 
klaida — įkalbinėti atskirus mūsų 
partijos narius. Turi būti atsisėsta ir 

Zokniuose įgyvendintas ambic ingas projektas 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) — 

Lietuvoje užbaigtas vienas reikšmin
giausių karinės infrastruktūros įren
gimo projektų — Lietuvos Karinių 
oro pajėgų (KOP) Aviacijos bazės 
Zokniuose -atsarginio tako rekon
strukcija, kurią NATO lėšomis atliko 
konkursą laimėjusi Lietuvos įmonė. 

Šeštadienį Zokniuose įvyko re
konstruoto atsarginio kilimo-tūpimo 
tako atidarymo ceremonija. 

Kaip pranešė Krašto apsaugos 

ministerija, naują tako dangą pir
mieji išbandys Lietuvos KOP lengva
sis atakos lėktuvas „L-39ZA Albat-
ros" ir vienas NATO oro policijos mi
sijoje dalyvaujančių JAV ginkluotųjų 
pajėgų naikintuvų „F-16 Fightmg 
Falcon". 

Kaip pasakojo Aviacijos bazės 
vadas pulkininkas leitenantas Artū
ras Balynas, atsarginiu taku. kol 
vyks pagrindinio tako rekonstrukci
ja, naudosis NATO oro policijos misi

joje dalyvaujantys sąjungininkų or
laiviai bei Lietuvos KOP lėktuvai. 

„Dideli, 'C-17 Globemaster' tipo 
orlaiviai šiuo taku gali leistis tik su
siklosčius ypatingoms aplinkybėms. 
Tako keliamoji galia pakankama, 
kad tokie lėktuvai tūptų, tačiau jis 
yra siauresnis nei pagrindinis. At
sarginio tako pločio pagal NATO ope
racinius reikalavimus pakanka nai
kintuvams", — pasakojo A. Balynas. 

Nukelta į 6 psl. 

Pasigesta skaidrumo lėšų išeivijai dalybose 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) — 

Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės 
komisija pasigedo skaidrumo valsty
bės skiriamų lėšų lietuvybės puose
lėjimui išeivijoje dalybose. 

„Komisija labai nustebo — Vy
riausybė savo biudžete tai veiklai 
yra skyrusi virš milijono litų, yra še
šios finansus gaunančios instituci
jos, bet kaip jos veikia, kaip skirsto 
pinigus, neaišku", — sakė vienas ko
misijos vadovų. Seimo narys Kazys 
Bobelis. 

Pasak parlamentaro, pradėjus 
aiškintis, kam skiriami lietuvvbės 
išsaugojimui skiriami pinigai, Seimo 
ir JAV lietuvių bendruomenes komi
sijai iškilo daugiau klausimų, nei 
gauta atsakymų. 

„Kolegos lėšas skirstančių insti
tucijų atstovai nelabai norėjo pasi-

Kazys Bobelis 
Roko Medoruo ELTA) nuotr 

aiškinti. Vienas sake, kad daugiau 
nei 200 studentų duoda stipendijas, 
bet kas tie studentai, kas juos pa
renka, negalėjome sužinoti", — sake 
K. Bobelis. 

Lėšų išeivijos veiklai skirstymo 
skaidrumu susirūpinusi komisija 
siūlys griežčiau reglamentuoti para
mą išeivijai skirstančių lėšų institu
cijų finansinę atskaitomybę. 

,,Mes esame nutarę priimti ati
tinkamą rezoliuciją, kad finansinis 
atsiskaitymas būtų konkretesnis, ir 
žmones žinotų, kas gauna tuos pini
gus", — sakė K. Bobelis. 

Lietuvybės išsaugojimu išeivijo
je rūpinasi kelios valstybes instituci
jos — Užsienio lietuvių rėmimo cen
tras, Lietuvių grįžimo į Tėvynę rė
mimo informacijos centras, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
prie Vyriausybės, Lietuvių centras. 

JAV lietuvių bendruomenės ats
tovai komisijoje lėšų išeivijai dalybo
se pasigedo bendradarbiavmo su pa
čiais išeivijos atstovais. 

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

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

kalbama. Dabar girdžiu, kad yra net 
ir grasinimų. Dabart inėje koalicijoje 
socialdemokratams buvo su te ik ta 
labai daug galių, pagarbos. J ie nesu
gebėjo tuo pas inaudot i . Vadinasi, 
reikia turėti tiek galių, kiek turi bal
sų Seime", — kalbėjo V. Uspaski
chas. 

Darbo partijos frakcija Seime 
turi daugiausia balsų — 39, social
demokratų frakciją sudaro 22 parla
mentarai. N u k e l t a į 6 psl . 

Siame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
„Veide amžina saulė". 
Į užjūrį lietuvius vilioja 
krepšinis ir artimųjų 
kapai. 
Atsiliepk daina! 
Menas — literatūra — 
mokslas. 
Mūsų šeimose. 
„Medicare & You". 
Ruduo kvepia obuoliais. 
Užsukau pasiklausyti — 
bent išgirdau, 
LF žiniasklaidai išdalijo 
60,000 dol. 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.842 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Kun. Alfonso Lipniūno / Prez. 
Aleksandro Stulginskio Čika
gos moksleivių ateitininkų kuo

pa susirinko šeštadienį, spalio 15 d. 
Per šį susirinkimą vyko simpoziumas, 
kuriuo tikslas buvo pakalbėti apie lie
tuvybės išlaikymą. Simpoziume daly
vavo Dainė Quinn, dr. Thomas Quinn, 
Elzytė Lietuvninkienė, Rūta Kulbienė, 
ir Stepas Žilys. Mes pakvietėm šios 
svečius pakalbėti apie jų augimo skir
t ingas aplinkybes ir kaip jie puoselėja 
lietuvybę savo seimuose. Jie kalbėjo 
kaip jie patys išlaikė lietuvybę ir kaip 
jie tą lietuvybę perduoda savo vai
kams. 

Mes pakvietėm ponus Quinn, kad 
pakalbėtų apie lietuvybės išlaikymą 
mišrioje šeimoje. Jie kalbėjo apie kal
bos svarbą. Jie pasakė, jog yra labai 
svarbu, kad vaikai išmoktų kalbėti 
l ietuviškai kai jie dar labai jauni . 
Elzytė Lietuvninkienė papasakojo apie 

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

Kviečiame į moksleivių 
rekolekcijas 

Kun. Alfonso Lipmūno/Prez. Alek
sandro Stulginskio Čikagos mokslei
vių atei t ininkų kuopos rekolekcijos 
įvyks lapkričio 11-12 d Ateitininkų na
muose, Lemonte. Rekolekcijos vyks 
nuo šeštadienio 6 v.v. iki sekmadienio 
10 v.r. Kviečiame visus moksleivius. 
Informacijai kreipkitės pas kuopos 
pirmininkes Kristiną Quinn, 

KiwiQ06@aol.com 
Reginą Cyvaitę 

cyva i t e@comcas t . ne t 
arba kuopos globėją Marių Polikaitį, 

Mariuspolikait is@aol.com 

SAAT rinkimai 
Šiaurės Amerikos a te i t in inkų 

tarybos (ŠAAT) rinkimai vyks 2006 m. 
sausio/vasario mėnesį. Kandidatus i 
ŠAAT gali pasiūlyti kiekvienas ateiti
ninkas, a t s iųsdamas sutinkančio/os 
kandidatuoti užpildytą ,,Kandidato/ės 
siūlymo į ŠAAT" formą Tarybos nomi
nacijų komisijai, Loretai Grybaus-
kienei, 72 Šilo Ridge Rd., Orland Park, 
IL 60467, telef: 708/349-7426, ei paš
tas: vlasr@aol.com iki gruodžio 1 d. 
Šią formą galima gauti pas Loretą 
Grybauskienę arba atsispausdinti iš 
interneto http://ateitis.org/saat/ Lau
kiam kandidatų! 

Čikagos moksleiviai su simpziumo dalyviais. 

Simpoziumas: Kaip išlaikyti lietuvybę? 
v 

Čikagos moksleivių susirinkime 
lietuvybės išlaikymą kur nėra didelio 
lietuvių telkinio. J i užaugo Oklahomos 
valstijoje, kur lietuvių beveik nebuvo. 
Ji kalbėjo, kad stovyklos Dainavoje pa
dėjo jai susidraugauti su lietuviais ir 
sustiprinti savyje lietuvišką savimonę. 
Rūta Kulbienė irgi kalbėjo apie išlai
kymą kur nėra lietuvių telkinio. J i iš
tekėjo už lietuvio, kuris užaugo kitoje 
lietuvių telkinyje. J i pasisakė apie lie
tuvių kalbos ir apie Dainavos stovy
klavietės svarbą. 

Stepas Žilys pakalbėjo apie išlai
kymą lietuvybės kaip naujas ateivis iš 
Lietuvos. Jis galvoja, kad lietuviškos 
organizcijos, pvz., ateit ininkai a r ,,Li-
tuanicos" krepšinio klubas , padeda 
mums išlaikyti lietuvybę. Visi kalbėto
jai labai įdomiai pakalbėjo ir po to 
atsakė į moksleivių pateiktus klausi
mus. Stepas Žilys net atsivežė du moks
leivius krepšininkus, kurie neseniai 
atvyko iš Lietuvos. Buvo labai įdomu 

Čikagos jaunučių laužas 
S.m. spalio 22 d. Čika
gos jaunieji ate i t in in
kai susirinko i Atei t i -
nmky -a —u sodeu ir 
užkūrė iauža. Nuotrau
koje pirmoje eilėje Au-
rita Gudauskaitė, Ieva 
Vizg i rdai tė , an t ro je : 
Monika Satkauskaitė, 

r , r p t a 7 : iw+č v ; 

• / * j a Kasniūnaitė ir 
Zara Kisieliūtė. 

Kun. A. Lipniunas 
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išgirsti moksleivių įspūdžius šia tema. 
Sis sus i r inkimas moksleiviams parodė 
kelis gerus pavyzdžius ir kaip j ie 
išlaikė lietuvybę per savo gyvenimą. 
Tikimės, kad šie pavyzdiai padės dar-
b a r t i n i a m s moksleiviams supras t , 
ka ip geriau išlikti lietuviais Ameri
koje. Moksleiviai dėkoja visiems kal
bėtojams, kurie paskyrė savo laiką pa
sidalinti savo pat i r t imi su mumis. 

Algis Grybauskas 
korespondentas 

Kun. Alfonso Lipniūno 
- minėjimas 

Lietuvių rašytojų 
draugija kviečia 
visus į šviesaus 
ateitininko, nacių 
Stutthoffo kaceto 
kalinio, 2000 m. 
įrašyto į Bažny
čios martirologą, 
kun. Alfonso Lip
niūno minėjimą 
paminėti 100 me
tų nuo jo gimimo 
ir 60 metų nuo juo 
mirties. Minėji
mas įvyks rytoj, 

spalio 30 d. 3:00 vai . p.p. Jaunimo cen
t re , Čikagoje. Prašome dalyvauti. 

Ateitininkų kalendorius 
Prašom visų ateitininkų paskelbti 

savo numa ty tu s susirinkimus ir pa
rengimus „Ateitininkų kalendoriuje" 
Kalendorių tvarko Lidija Ringienė, el-
paš tas : l .r ingns@comcast.net Para
šykite jai , kas vyksta, kur, kokiomis 
da tomis ir su kuo susisiekti, ir ji 
į t rauks į kalendorių. Šį visų ateitinin
ku veiklos kalendorių galima rast i 
in ternete : w w w . a t e i t i s . o r g 

Ateitininkų šalpos fondo 
nariu susirinkimas ir pokylis 

Atei t in inkų šalpos fondo nar ių 
suvažiavimas įvyks lapkričio 19 d. 
Ateit ininkų namuose . Lemonte. 

Po susir inkimo — pokylis. Daly
vaudami paremsi te ASF ir pasigar
džiuosite Aldonos Šoliunienės skaniai 
p ig įmintu maistu. Pasisvečiavimas 6 

akarienė 7 vai. Bilietų kaina 60 
^•nt'iiiui Labai Kviečiame visą 
įinkidka. visuomenę užsakyti 

t Pranutei Do-

, i , 

s ta lus . s K. 

mansKienei •H-246-0049. 
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JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 men.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 men.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metu. $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metu$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 
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redakcija@draugas.org 
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administracija@draugas.org 
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* Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimu turinj neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsniu nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas 
rastine@draugas org 

skelbimai@draugas.org 
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I UŽJŪRĮ LIETUVIUS VILIOJA 
KREPŠINIS IR ARTIMŲJŲ KAPAI 

Į JAV ieškoti geresnio gyvenimo 
nuo seno veržiasi tūkstančiai mūsų 
tautiečių. Tačiau griežti šios valstybės 
įstatymai, ginantys savo piliečių 
socialines garantijas bei darbo rinką, 
toli gražu ne kiekvienam atvykti no
rinčiajam suteikia galimybę ten 
patekti. Ypatingai įstatymai sugriež
tinti po 2001-ųjų rugsėjo 11-osios 
tragiškų įvykių. Neabejotinai tų 
įstatymų griežtumą pajuto ne tik 
migruoti ketinantys asmenys, bet ir 
trumpam savo giminaičių, artimųjų 
aplankyti panorę tautiečiai. 

Tačiau verta priminti, kad Di
džiosios Britanijos, Vokietijos, kitų 
senųjų Europos Sąjungos valstybių 
piliečiams JAV netaiko vizų, o tuo 
tarpu Lietuvai, kaip ir kitoms ES ša
lims naujokėms, ši tvarka tebelieka 
nepakeista. Neseniai mūsų šalyje 
viešėjęs Europos Komisijos (EK) 
pirmininko " pavaduotojas Franco 
Frattini teigė, jog EK sieksianti, kad 
JAV kuo greičiau panaikintų vizų 
režimą naujosioms ES šalims, tarp jų 
ir Lietuvai. Priešingu atveju Europos 
Komisija artimiausiu metu pažadėjo 
siūlysianti Europos vadovų tarybai 
įvesti vizų režimą JAV piliečiams... 

Ar EK aukštieji pareigūnai ryšis 
tokiam žingsniui, dar nežinia, o tuo 
tarpu daugumas mūsų tautiečių, kaip 
matome iš nūdienos gyvenimo, vis 
aktyviau varsto Vakarų valstybių 
ambasadų duris, siekdami ne pasi
grožėti tenykščio gyvenimo realijomis, 
bet gauti perspektyvesnį, geriau 
apmokamą darbą. Kiek ir kur jų 
išvyksta kasmet, oficialių duomenų 
statistika nepateikia, tačiau remian
tis įvairiais informaciniais šaltiniais, 
paaiškėja, kad bene didžiausia mig
ruojančiųjų kraštiečių dalis kelia 
sparnus būtent į dėdės Šamo šalį... 

O kas pasikeitė per tuos kelerius 
metus sprendžiant vizų išdavimo 
klausimus, nutarėme paklausti nese
niai savo pareigas pradėjusio eiti JAV 
konsulo James Fellows. 

JAV konsuias Vilniuje james Feiiows. 
Algimanto Žižiūno nuotrauka. 

— JAV konsulato skyriaus 
pareigūnai ir Jūs asmeniškai 
kone kasdien peržiūrite mūsų 
piliečių didžiausias šūsnis pra
šymų dėl vizų, vedate su jais 
intensyvius pokalbius. Ir tai 
Jums dažniausiai tenka atlikti 
per trumpą laiką. Sakykite, ar 
daug pil iečių kreipiasi į Jūsų 
skyrių, ar labai sudėtinga ši pro
cedūra ir su kokiomis proble
momis susiduriate? 

— Žinoma, mes visada sten
giamės, kad kreipimosi dėl vizų proce
sas būtų kuo skaidresnis bei sklan-
desnis. Tam esame įdiegę ir užsiregis
travimo pokalbiui sistemą, remiantis 
ja, galime reguliuoti besikreipiančiųjų 
dėl JAV vizų asmenų srautą, taip pat 
konsuliniame skyriuje turime pa
kankamai prityrusių pareigūnų. Tai 
mums leidžia Lietuvos piliečiams 
skirti daugiau laiko peržiūrint jų 
dokumentus, nei paprastai skiriama 
kitų pasaulio šalių JAV ambasadose. 
Todėl galime labiau įsigilinti į 
kiekvieno asmens padėtį. 

Be abejo, būtų daug lengviau pri

imti sprendimą, jeigu kiekvieną 
žmogų pažinotume asmeniškai, deja, 
tai juk neįmanoma... Viena iš prob
lemų yra ta, jog kai kurie žmonės 
ateina pas mus, nepasiruošę po
kalbiui. Tačiau didžiausia problema 
yra ta, kad daug lietuvių ne visiškai 
supranta JAV vizų įstatymus, pagal 
kuriuos mes dirbame. Šie įstatymai 
yra labai sudėtingi net ir amerikie
čiams, tad ir jiems ne visada taip 
lengva viską suprasti... 

— Į k ą labiaus ia i turė tų 
atkreipti dėmes į mūsų piliečiai, 
ke t inantys atvykti į JAV? 

— Kiekvienas pilietis, planuojan
tis kreiptis dėl JAV vizos, pirmiausia 
turėtų susipažinti su mūsų pateikia
ma informacija,kurią galima rast i 
in te rne t in iame puslapyje: w w w . 
u s e m b a s s y . l t Tai padės suprast i 
JAV įstatymus bei pokalbio dėl vizos 
pasirengimo procedūrą. 

Dažniausiai pasitaikančios be
sikreipiančiųjų dėl vizų klaidos yra 
šios — kai kurių asmenų nuotraukos 
neatit inka keliamų reikalavimų, dar 
kiti pristato besibaigiančio galiojimo 
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arba prastos būsenos pasus. Žinoma, 
tai nėra vienintelės klaidos, todėl yra 
itin svarbu susipažinti su mūsų 
pateikiama informacija. 

— Kokių dar papi ldomų doku
mentų gal i te pareikalauti iš be
s ikre ipiančių asmenų? 

— Kaip jau minėjau, besikrei
piančiajam asmeniui dėl vizų reko
menduojame apsilankyti mūsų inter
netiniame puslapyje. Dauguma žmo
nių žino, jog reikia atsinešti pasą, 
mokesčio kvitą, užpildytas anketas, 
taip pat reikalaujamo formato nuo
trauką, tačiau daugelis gali ir ne
žinoti, kokius dokumentus dar rei
kėtų pristatyti. Internetiniame pus
lapyje nurodomi ir tokie dokumentai, 
kaip Sodros knygelės, pažymos iš dar
boviečių, seni pasai. 

Specialioms vizų kategorijoms, 
tarkime, studentiškoms ar darbo vi
zoms gauti papildomai reikia pateikti 
at i t inkamus dokumentus iš mokymo 
įstaigų arba darbdavių Amerikoje. 
Tiek bendra informacija apie kreipimą
si dėl vizų, tiek ir anketos yra pateikia
mos ne tik anglų, bet ir lietuvių kalba. 

— Kokia is išvykimo motyvais 
jie dažniausia i kreipiasi \ kon
sulinį skyrių? 

— Kelionių į JAV motyvai pa
teikiami įvairiausi: dėl studijų, ap
sikeitimų programomis, konferencijų 
ir kt. Tačiau bene dažniausiai kreipia
masi dėl turizmo, taip pat dėl šeimos 
narių, giminių aplankymo. Vienas iš 
įdomesnių kelionės tikslų, kurio 
kažkaip nepastebėjau kitose šalyse — 
noras aplankyti giminaičių kapus. 
Taip pat nesu matęs tiek daug žmo
nių, ketinančių žaisti krepšinį. Beje, 
daugumos besikreipiančiųjų prašy
mai dėl JAV vizos yra patenkinami. 

Žinoma, kai kurių asmenų prašy
mus dėl vizų išdavimo tenka ir at
mesti. Viena iš esminių priežasčių — 
šie piliečiai nesugeba įrodyti konk
rečiais motyvais, kad juos su gyvena
mąja vieta sieja tvirti šeimos, socia
liniai bei ekonominiai ryšiai, kurie 
garantuotų, kad šie asmenys tikrai 
išvyks iš Amerikos po laikino vizito. 

— Į daugel į Vakarų valstybių, 
tarp jų ir \ JAV, per pastaruosius 
keletą m e t ų įvairiais keliais ir 
būda i s p lūste lė jo ir ne lega l ių 
migrantų banga. Kaip Jūsų vals
tybei t e n k a spręsti šį be galo opų 
klausimą? Gal turite konkrečių 
patarimų, s iūlymų t iems, kas vis 
d a r neats i sako tokių ketinimų? 

— Amerika, kaip ir anksčiau, tam 

DANUTE BINDOKIENE 

„Veide amžina saulė... / / 

Sį sekmadienį, spalio 30 d. Či
kagos Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje ruošiamas 

kun. Alfonso Lipniūno 100-ųjų 
gimimo metinių paminėjimas, nors 
iš esmės daugiau kaip pusmečiu 
pavėluotas, nes kun. A. Lipniūno 
100 m. gimimo sukaktis buvo kovo 
12 d. (g. 1905 m.), o kovo 28 — 60 
m. nuo jo mirties (m. 1945). 

Lietuvoje buvo daug šviesių 
kunigų, vyskupų ir vienuolių (deja, 
buvo ir kitokių), kurie paliko giliai 
įmintas pėdas tautos praeityje ir 
ateičiai — kaip Dievo ir tėvynės mei
lės pavyzdys, kaip asmenys, su
pratę savo pareigas žmonių sielo
vadai ir savajai tautai . Jie buvo 
pirmieji tautos žadintojai, mokyto
jai, rašytojai, poetai, šviesos sklei
dėjai, mūsų atmintyje iškylantys 
milžinais, nors ne visi savo išvaiz
da buvo imponuojantys: žmogaus 
kūnas juk nebūtinai atspindi dva
sios didingumą ir kilnumą. 

Kun. Alfonsas Lipniūnas kaip 
tik buvo neimponuojančios išvaiz
dos, bet didžios dvasios asmenybė. 
Štai, kaip jį apibūdina Aldona 
Kačerauskienė Pasvalio krašto 
laikraštėlyje „Šiaurietiški atsivėri
mai": „Nedidukas, smulkaus kūno 
sudėjimo, mažo veido, kurio vos ne 
pusę dengė didžiuliai, storo stiklo 
akiniai, gelbėję nuo trumaparegys-
tės... Regis, dėl savo išvaizdos jis 
neišgyveno. Vienintelis nepatogu
mas — akiniai. Štuthofo koncen
tracijos stovykloje, kai prižiūrėto
jai kiekvieną kalinį galėjo mušti ir 
užmušti, akinius kun. Alfonsui te
ko itin stropiai saugoti. Įtaręs pa
vojų, juos nusiimdavo ir spausdavo 
saujoje. Pavojui praėjus, vėl užsi
dėdavo..." Jį sutikę žmonės greitai 
pamiršdavo kunigo išvaizdą, bet 
prisimindavo jo „šypseną, bylojan
čią darną su savimi ir pasauliu, 
begalinį nuoširdumą, norą padėti 
kiekvienam sutiktajam". Jo veide 
švietė „amžina saulė!" 

1939 m. įšventintas kunigu, 
netrukus pagarsėjo, kaip pamoks
lininkas, kurio klausytis sueidavo 
ne tik katalikai, bet ir netikintys. 
Gerąją Naujieną ir meilę kun. 
Lipniūnas skleidė iš Sv. Jonų 
bažnyčios ir Aušros Vartų Vilniuje. 
Nors stipriai pasisakė prieš ateis
tinį komunizmą, pirmosios bolševi
kų okupacijos metais išvengė areš

to. Bet naciai negalėjo toleruoti kun. 
Lipniūno populiarumo jaunimo, 
ypač Vilniaus universiteto studen
tų, tarpe, jo drąsių, okupaciją ir 
kruvinus darbus naikinant žydus, 
smerkiančių pamokslų. Ne kartą 
kunigas buvo perspėtas pasisau
goti, bet jautė pareigą sakyti tiesą, 
visuotinės neapykantos ir nužmo
ginimo aplinkoje skelbti artimo ir 
Dievo meilę. 

1943 m. kovą kun. A. Lipniū
nas buvo nacių saugumo suimtas 
ir išvežtas į Štuthofo koncentra
cijos stovyklą, kur gyvenimo sąly
gos buvo nepakenčiamos, o kali
niai nelaikomi žmonėmis —jų kas
dienybė nuolat svyravo tarp gyvy
bės ir mirties, nuo bado, visiško iš
sekimo, sunkaus fizinio darbo, mo
ralinio pažeminimo. Tačiau būtent 
tomis sąlygomis ir išryškėjo kun. 
Lipniūno apaštalavimo misija — 
pagalba bendro likimo žmonėms, 
kuriuos jis guosdavo, remdavo, da
lindavosi savo menku duonos kąs
niu ir stiprindavo nevilties valan
dą. Nepaisydamas draudimo ir 
bausmių už nepaklausymą, j is , 
kiek tik galėdavo, kiekvieną sukri
tusi mirties agonijoje arba mirš
tantį nuo lagerio viršininkų smū
gių, palaimindavo, kryžiaus žen
klu palydėdamas į Amžinybę. 

Nors kun. Lipniūnas išliko gy
vas koncentracijos stovyklos pra
gare, bet iš jos išlaisvintas, netru
kus mirė (1945 m.) Pucke, Lenki
joje. Jo palaikai tik 1989 m. par
vežti į tėvynę ir palaidoti Panevė
žio Kristaus Karaliaus katedros 
šventoriuje. 

Kun. Lipniūnas Lietuvoje daug 
darbavosi su jaunimu, ypač atei
tininkais, todėl ateitininkija jį lai
ko ypatingu savo globėju (Čikagoje 
veikia Kun. Lipniūno vardo atei
tininkų moksleivių kuopa), o Ka
talikų Bažnyčia — kankiniu. Ne
pamiršo jo ir Lietuva: prez. Valdas 
Adamkus apdovanojo — pomirti
niu — Vyčio kryžiaus ordino Komo-
doro kryžiumi už nuopelnus Lietu
vai, įsijungus į antikomunistinį ir 
antinacinį pasipriešinimą. Ir mums, 
ieškant šviesių pavyzdžių savo 
tautos dvasininkijai, jaunimui bei 
visiems lietuviams, verta dažniau 
prisiminti kun. Alfonsą Lipniūną. 
Tikrai prasminga, kad Čikagoje pa
galiau suruoštas jo prisiminimas. 

ir šiandien, išliko imigrantų šalimi. 
Mūsų valstybė yra įgijusi ne vien tik 
teigiamą, bet ir neigiamą patirtį su 
imigracija. Kadangi Lietuva nuolat 
vystosi kaip ekonomiškai pasiturinti, 
demokratinė valstybė, mes tikimės, 
jog vis mažiau jūsų tautiečių sieks 
nelegaliai išvykti... . 

Žinoma, būtina pabrėžti, kad JAV 
įstatymus pažeidusieji labai apsunki
na vykimą į Valstijas ir kitiems 
asmenims, planuojantiems keliauti 
legaliai. 

— JAV valdžia, sugriežtin
dama vizų išdavimo tvarką, sie
kia apsaugoti savo piliečių ne tik 
ekonominius, socialinius ar tei
sinius interesus, bet ir nori garan
tuoti jų saugumą nuo įvairiausių 
iš išorės kylančių pavojų. Tačiau 
Lietuva, neseniai įstojusi į Euro
pos Sąjungą ir NATO, kaip prieš 
porą metų viešėdamas Vilniuje 
pabrėžė JAV prezidentas , kartu 
t a p o ir v i e n a iš a r t imiaus ių 

Amerikos sąjungininkių. Ar Jūsų 
valstybė nenumato svarstyti ga
limybių artimiausioje ateityje 
supaprastinti vizų išdavimą ar 
net jų atsisakyti Lietuvos piliečių 
atžvilgiu? 

— Mūsų šalies prezidentas Geor
ge W. Bush iš tiesų neseniai nurodė 
savo administracijai išvystyti JAV 
vizųjatsisakymo „Kelio gairių" planus 
su artimomis valstybėmis-sąjungi-
ninkėmis. Mes dėkingi už tai, kad 
Lietuva yra viena iš artimiausių są
jungininkių bei draugų. 

Jūsų valstybei skirtas planas 
buvo derinamas, aktyviai bendradar
biaujant su Lietuvos vyriausybe ir 
paskelbtas dar šių metų balandį. Šio 
plano tikslas — padėti Lietuvai atitik
ti reikalavimus, keliamus bevizio reži
mo programai. 

— Nuoširdžiai dėkojame 
Jums už atsakymus ir patarimus. 

Kalbėjosi 
Kęstutis P ranckev i č iu s 

http://usembassy.lt
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ATSILIEPK DAINA! 
Mieli choristai ir vadovai, visų 

pirma sveikinu jus visus, pradėju-. 
sius naujus darbo metus. Linkiu, 
kad jie būtų pilni sėkmės, gražių 
pasiekimų, skambių dainų ir malo
naus bendravimo. 

Mes, Dainų šventės rengėjai, 
išsijuosę dirbome visą vasarą, kad, 
atėjus rudeniui, galėtume j u m s 
pateikti daug informacijos apie 
ateinančią Dainų šventę. Mūsų dar
bai pasiekė gražių rezultatų. Tuo 
labai džiaugiamės. 

Rugpjūčio 18—21 d. Dainavoje 
vyko vadovų seminaras. Jis buvo 
labai sėkmingas, tad dėkojame, jo 
organizatorėms — Daliai Viskon-
tienei ir Rusnei Kasputienei. Į semi
narą atvyko vadovai iš arti ir toli. 
Pasiekėm tolimiausius JAV ir Ka
nados kampus, būtent: Florida (pie
tuose), Connecticut (rytuose), Los 
Angeles (vakaruose) ir Ottawa (šiau
rėje). Esame be galo dėkingi už visų 
dalyvavusių pasiaukojimą, nes ne
buvo lengva atvykti ir skirti tiek 
laiko. Džiaugiamės, jog atvykę jau
tė , kad jų pastangos nenuėjo veltui, 
kad jie pasisėmė daug informacijos 
apie pačią Dainų šventės programą, 
repertuaro spausdinamas knygas , 
uniformas ir 1.1. Kiekvienam į ran
kas buvo paduotas visas trijų knygų 
(suaugusių, jaunimo, vaikų) reper
tuaras. Perėjom ir susipažinom su 
visom dainom, taip pat susipažinom 
su visais vadovais, užmezgėm ry
šius. Džiaugiamės, kad sudarėme 
stiprią komandą, iš kurios, reikalui 
esant, galėsime semtis stiprybės, 
idėjų ir paramos. Visi išvažiavo iš 
Dainavos su nauju ryžtu ir energija 
vesti savuosius choristus ir juos 
ruošti ateinančiai šventei. 

Seminarui pasibaigus, jo daly
viai pasidalino įspūdžiais ir nuomo
nėmis, užpildydami įvertinimo an
ketą. Kai jų paklausėm, ką linkėtų 
tiems, kuriems sąlygos neleido semi
nare dalyvauti, štai, kaip jie a tsakė: 

1. Linkiu gerai susipažinti ir 
mokėti kūrinius. Jeigu kas neaišku, 
skambinti tiems, kurie dalyvavo. 

2. Gerai suplanuoti metų planą, 
kad visi kūriniai būtų gerai išmokti. 
Tų kūrinių yra nemažai. Chorai 
negali laukti 2006 m. ir tik tada pra
dėti mokytis repertuarą. 

3. Jie praleido gerą progą. J iems 
reikia persirašyti muziką ir surinkti 
dalyvavusių komentarus. 

4. Vadovams, kurie nedalyvavo, 
patarčiau būtinai kitą kartą atvykti 
ir pabūti kar tu . Prasidėjus sezonui, 
jie turėtų klausytis visų nurodymų iš 
Dainų šventės organizatorių. 

5. Turėtų pakankamai gerai pa
ruošti dainininkus, nes kai kurios 
dainos reikalauja didesnio daini
ninkų dėmesio. 

6. Turėtų palaikyti ar t imus ry
šius su meno vadovais. 

7. Būtų gerai, kad kiekvienas 
galėtų asmeniškai pasikalbėti su 
seminaro dalyviu. Būtinai turė tų 
naudotis įrašu ir turėtų būti skatina
mi klausti kuo daugiau klausimų, o 
ne savaip interpretuoti kūrinius, kad 
visiems būtų lengviau per šventę. 

8. Negalėjusieji dalyvauti turėtų 
susisiekti su pagrindiniais muzikos 
vadovais (Rita, Dalia, Darium) ir 
sužinoti, kas vyko seminare. Taip 
pat turėtų susirišti su kuriuo kitu 
muzikiniu vadovu, kuris dalyvavo 
seminare, kad galėtų pereiti visą 
muziką ir susidaryti geresnį vaizdą. 
Chorai, kurie yra netoli vieni kitų, 
turėtų pasistengti suruošti bendras 
repeticijas. 

Kaip matote, visi palyginti vie
nodai atsakė. Pamatę, kiek laukia 

Dainų švei 
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Organizacinio Aštuntosios d; 
kairės) meno vadovė Rita 
vicepirmininkas Alfonsas D^ 

r : p - - r ;.AV 
iteto pirrn. d' 

i b 

darbo, visi pasiruošė tą darbą pra
dėti dabar, nedelsiant. 
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Seminaro dalyviai, sudarę užregistravę Dainų šventei, kad ir 

jrybinė grupė. Iš kairės: Dalia Viskontienė, už jos — Darius 

jie įsijungtų į mūsų gražią komandą. 
Visi yra pasiruošę, kiek tik įma
noma, vienas ki tam padėti . Mes visi 
dirbame tą patį darbą, t am pačiam 
tikslui. Mūsų visų noras yra kuo tin
kamiau pasiruošt i šventei , kad, 
atėjus liepos mėnes iu i , ga lė tume 
džiaugtis gražiais r ezu l t a ta i s ir 
skambiomis dainomis. 

Yra be galo svarbu, kad visi 
pradėtų šiai šventei ruoštis jau da
bar, o ne kovo mėnesį. Papildoma 
informacija bus s iunčiama vien už
siregistravusiems chorams. 

Baigiu, dar kar tą sveikindama 
visus vadovus, kurie užsiregistravo. 
Kviečiu jungtis į stiprią komandą, 
kurią sudarėme seminaro metu. Jei 
dirbsime kartu, jei viską kuo tobu
liau išmoksime, šventę būsime ne tik 
atgaivinę po 15 metų pertraukos, bet 
ji liks mūsų atmintyje, kaip didžiau
sias džiaugsmas ir pasididžiavimas! 

Taigi: „atsiliepk, atsiliepk, atsi
liepk daina!" 

Su gražiausiais linkėjimais va
dovams ir jų choristams! 

Rita Kliorienė 
Aštuntosios Lietuvių dainų 

šventės meno vadovė 
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rią komandą, labai laukia visų 
kitų vadovų, kurie yra savo chorus 
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LF ZINIASKLAIDAI IŠDALIJO 60,000 DOL. 
Lietuvių fondo veikla, be abe

jonės, šiemet rodo nemažų pasikeiti
mo žymių. Ne tik spaudoje, ypač 
„Drauge" atsiranda vis daugiau 
smulkių žinučių apie LF darbus, 
naujus narius bei kitus reikalus, bet 
nuo vasaros pradžios buvo sušauktos 
net keturios spaudos konferencijos, 
sukviečiant įvairios mūsų žinia-
sklaidos atstovus į Pasaulio lietuvių 
centrą ir painformuojant apie LF 
Tarybos vėliausius nutar imus bei 
pelno skirstymo komiteto sprendi
mus, kam ir kiek šiemet duoti pa
ramos. O tų, besitiesiančių į Lietu
vių fondą, rankų vis gausėja, prašy
mai niekad nesibaigia. Todėl LF 
taryba bei valdyba ypač susirūpino 
naujų narių verbavimu, net 2005-
uosius paskelbdama ,,naujų narių 
metais". Lietuvių fondo tikslas — 
sukaupti 20 mln. dol. kapitalą, kad 
galėtų patenkinti dar daugiau pra
šymų ir suteikti paramos lietuviškai 
veiklai. (Šiuo metu LF kapitalą 
sudaro 15 mln. 900 tūkst . dol., o per 
eilę metų lietuvybės reikalams 
išmokėta jau daugiau kaip 12 mln. 
dol., įskaitant tuos 60,000, šiemet 
skirtų lietuviškai žiniasklaidai.) 

Konferenciją, vykusią spalio 26 
d., atidarė LF tarybos pirm. Vytau
tas Kamantas, pasveikinęs nemažą 
būrį žiniasklaidos atstovų ir pasi
džiaugęs pasiektais darbais, ypač 
gerai pavykusiu LF Tarybos posė
džiu (spalio 25 d.). Jis dar kartą pa
brėžė, kad „svarbiausias Lietuvių 
fondo tikslas yra remti lietuvišką 
veiklą ir žiniasklaidą, kuri yra svar
bus tos veiklos variklis bei atspin
dys". 

Pirmininkas pasidžiaugė, kad 
tarybą sudaro ypač veiklūs įvairių 
kartų visuomenininkai — turima net 
4 advokatus (Vytenis Kirvelaitis, 
Saulius Kuprys, Daiva Kojelytė ir 

Algirdas Ostis — pastarasis — j a u 
pensininkas), LR garbės konsulą 
Michigan valstijoje (Saulius Anužis), 
kuris taip pat yra tos valstijos 
Respublikonų partijos pirmininkas, 
be to, tarybai priklauso gydytojai 
(Antanas Razma, Jonas Valaitis), 
daktaro laisnius tur in tys nar ia i 
(Robertas Vitas, Vytas Narutis), JAV 
LB Tarybos sekretorė (Jūratė Bud
rienė), aukštas pareigas e inantys 
savo darbovietėse (Saulius Čyvas, 
Marius Kasniūnas), paminėjo Vytą 
Vaitkų, Ramoną Steponavičiūtę 
Žemaitienę, Arvydą Tamulį, Sigitą 
Balzekienę, kuri yra LF valdybos 
pirm. Visi šie žmonės pasišventę 
darbui LF ir tam skiria daug laiko. 
Visi yra savanoriai — dirba be jokio 
atlyginimo. 

Tarp įdomesnių „naujienų", ku
rias pranešė LF tarybos pirminin
kas: laikinai sustabdytos LF Dr. An
tano Razmos vardo premijos. Šie
met, kaip anksčiau skelbta, paskir ta 
A.P.P.L.E. organizacijai ir bus įteik
ta Lietuvių fondo metiniame pokyly
je lapkričio 5 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Premiją priims iš Toron
to (Canada) atvyksiant i buvusi 
A.P.P.L.E. pirmininkė Irena Ross. 

Premijos sustabdomos, taupant 
LF kapitalą ir galbūt ateityje jos vėl 
bus skiriamos — jau kita forma. Iš 
dalies tai priklausys nuo naujų na
rių įsijungimo į LF, nes jų įnašai 
būtinai reikalingi, kad būtų sėkmin
gai vykdoma LF parama lietuvy
bei. 

V. Kamantas taip pat pranešė, 
kad nuo ateinančių metų paramos 
svarstymas žiniasklaidai grįžta į 
pelno skirstymo komitetą. Tai pa
daryta Lietuvių fondo Tarybos vien
balsiu nutarimu. „Anot LF valdybos 
pirm. Sigitos Balzekienės, pastaruo
ju laiku buvo daug pasikeitimų lie

tuvių žiniasklaidoje, ypač išeivijos 
spaudoje. Kai kurie laikraščiai už
sienyje nebeleidžiami, taip pat atsi
rado naujų leidinių bei radijo laidų. 
Norime išsamiau susipažinti ir ob
jektyviau daryti sprendimus, atsi
žvelgdami į organizacijų finansinę 
padėtį, tiražą ir tikslus". 

Norint gauti paramą, žiniasklai
dos vadovybė turės užpildyti paruoš
tas anketas, kad Pelno skirstymo 
komitetas turėtų tikslesnes gaires ir 
galėtų geriau skirti paramą. 

LF valdybos pirm. S. Balzekienė 
savo pranešimą pradėjo, „atideng
dama ilgai lauktą paslaptį" — kiek 
kuriai spaudai ar radijo laidoms 
skirta paramos. Kai kas buvo nuste
bintas, kad ne visi laikraščiai į są
rašą pateko (ypač nusiskundė „Ame
rikos lietuvio" atstovas), bet paaiš
kinta, kad parama skiriama tik tai 
žiniasklaidai, kuri yra ne pelno sie
kianti ir turi nuo mokesčių atleidimo 
teisę. Iškilo klausimas, kodėl nema
žomis sumomis paremti „Akiračiai" 
ir „Į laisvę" žurnalas, nors jie lei
džiami Lietuvoje. V. Kamantas pa
aiškino, kad tai „tarytum iš inerci
jos, kai kiekvienos žiniasklaidos 
vadovai tu rės užpildyti prašymo 
anketas , šių nesklandumų nepa
sikartos". 

Tikime, kad taip ir įvyks, nes 
turėtų būti atsižvelgiama ir į radijo 
laidų, ir į laikraščių dažnumą. Kai 
vieni pasirodo kartą per savaitę, 
mėnesį ar dar rečiau, o kiti kasdien, 
reikėtų a t i t inkamai juos vertinti . 
Beje, žiniasklaidai, kuri tiesiogiai 
negavo paramos iš LF, papildomos 
lėšos ateina iš dažnų Lietuvių fondo 
skelbimų bei reklamų. 

Vaidybos pirmininkė pasidžiau
gė, kad pasinaudota vienoje spaudos 
konferencijoje pateiktu pasiūlymu ir 
dabar Lietuvių fondas turi paruošęs 

gražius, elegantiškus padėkos raš
tus, kurie siunčiami asmenims, kai 
jų artimieji įvair iomis progomis 
įrašo nariais į LF. O tų progų juk 
gali būti įvairių (ypač, kai žmonės 
nesugalvoja ką dovanoti naujave-
džiams, gimtadienio, sukakt ies ar 
kita proga), todėl įnašas į LF, pa
darytas asmens, šeimos ar organi
zacijos vardu, yra t ikrai graži do
vana. Padėkos * lakštai išspausdinti 
atskirai anglų ir lietuvių kalba, todėl 
juos galima panaudoti ir lietuviškai 
nekalbantiems. 

Abu — tarybos ir valdybos — 
pirmininkai primygtinai kvietė at
vykti į Lietuvių fondo pokylį lap
kričio 5 d., o taip pat papildyti LF 
narių eiles, kad iki metų galo naujų 
narių vajus duotų gražų derlių. 

Klausimų metu buvo užsiminta, 
ar tik ne laikas LF ieškoti narių Lie
tuvoje? J u k ten yra nemažai pasitu
rinčių (ir dar kaip pasiturinčių!), dėl 
ko jie negalėtų tapti Lietuvių fondo 
nariais ir tuo pačiu paremti užsienio 
lietuvių veiklą? S. Balzekienė tai 
pavadino geru pa ta r imu — pati apie 
tai pastaruoju metu j a u galvojusi ir 
tikrai šia linkme bus veikiama. 

Spaudos konferencija buvo gera 
proga painformuoti ir pasinformuoti. 
Nors sukviesti žmones (ypač dir
bančius) dienos me tu nė ra labai 
paranku, bet tokių konfrencijų nau
da — akivaizdi, ypač Lietuvių fon
dui. Atv i rumas ir informavimas 
organizacijoms, juo labiau — finan
sinėms, yra labai naudingas ir rei
kalingas: geriau informuojamai vi
suomenei nereikia vadovautis gan
dais ar „pusinformacija": supras
dama organizacijos veiklą, siekius ir 
reikmes, labiau pr i tars , rems ir jung
sis įjos darbus. 

D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

„Kaip pasitraukėte iš mirusio miesto?" 
„Atėjo toks lietuviukas, kažkur dirbęs kaime, 

ir klausia, ką toliau daryti. Lyg aš būčiau koks 
gudruolis, kad ligoninėj dirbu ir baltai apsirengęs. 
Aš turėjau vokiečių gramatiką, o mano naujasis 
pažįstamas menkai mokėjo vokiečių kalbą. Pri
kibo jis prie manęs, kad vadovėlį perleisčiau. 
Mainais atvarė svetimą dviratį. Juo ir pasiekiau 
Tuebingen, ten baigiau medicinos studijas". 

Atnaujindamas studijas, Albinas užsirašė, būk 
jis buvo gimęs Paryžiuje. Taip yra pažymėta ir 

jo baigiamajame diplome. Atrodo jis buvo 
įžvalgesnis, negu mes visi. Kai už metų kitų pra
dėjo DP stovyklose lankytis politrukai su savo pa
sakėlėmis apie gerą gyvenimą Lietuvoje, Albinas 
galėjo būti ramus. Mes irgi tada jau buvome ra
mūs, su panieka žiūrėjom į rusų viliones, bet 
galėjo būti ir kitaip. Galėjo mus, kaip kazokus, 
bandyti repatrijuoti per prievartą. 

Neilgai truko, kol išaiškėjo Albino aistra — 
daryti gerus darbus. Žiūrėk, prieis jis prie kole
gos, valgančio UNNRA valgykloj, ir nelauktai 
įstumia ant jo lėkštės pora kotletų: „Tu suvargęs, 
tau reikia daugiau valgyti". Įgavo jis pravardę — 
Albinukas. Reikia kėdes į valgyklą sunešti — 
pašauk Albinuką. Reikia vakarėliui surasti ledų 
— Albinukas pasirūpins. Reikia per draugų ves
tuves salę papuošti — Albinukas žino, kur išnuo-
muoti vazonines gėles. Kaip senų laikų legenda, 
skamba kolegės Dalios patirtis. Šaltą žiemos die
ną ji ir Albinas sutiko gatvėje šąlančią, silpnai 
apsivilkusią senutę. Albinas nusivilko savo paltą, 
uždengė juo senutę. Ir nuėjo tolyn. 

Maždaug po metų studijų, Albinukas išvyko iš 
Tuebingen. Gandai skelbė, kad jis išvažiavo į 
Prancūziją, kažin ar begrįš. Po poros mėnesių 
tačiau sugrįžo. Prispyrėm jį, kad papasakotų, kur 
buvo: „Visą gyvenimą svajojau pamatyti Šventąją 
Žemę, tai ir išsiruošiau"... Pasirodo, kad jis „zui
kiu", slapstydamasis nuo kontrolierių, pervažiavo 
visą Prancūziją, Marselyje parsisamdė į laivą, 
kuris nuvežė jį į Tel Avivą, bet, nors visaip bandė, 

PASKUTINIS 
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Jeruzalės neteko pamatyti . Tarp žydų ir arabų 
vyko karas, siena buvo aklinai uždaryta, teko 
grįžti atgal, vėl per Marselį. Šį sykį kelionė nebu
vo tokia sėkminga. Važiuojantį be bilieto, 
policininkai sulaikė, išlaipino, už važiavimą ir 
pabaudą turėjo atiduoti visus savo frankus ir jį 
išleido prie Reino, Vokietijos pusėje. „O kaip 
maitinaisi", — paklausiau. „Buvau pasiėmęs 10 
UNNROs bandelių, — užteko". 

Šventąją Žemę Albinas vis dėlto aplankė, bet 
turėjo laukti iki 1987 metų, kai jau buvo įsi

gyvenęs Amerikoje. Į Ameriką jis atvyko 1950 
metais, tuoj pat stojo savanoriu į laivyną, praleido 
jame 5 metus, apvažinėjo pusę pasaulio, nors dau
giausia teko jam dirbti kariškose laivyno ligo
ninėse. 1955 m. įsikūrė New Jersey valstijoje 
šeimos gydytoju. Dirbo ten iki 1994 metų, kol mirė 
jo žmona. Tada jis, viską likvidavęs, grįžo į Lie
tuvą, apsigyveno Panevėžyje ir ten praleido 
paskutinius 9 savo gyvenimo metus. 

Lietuvoje dr. Albinas pirmiausia nukreipė sa
vo energiją į mediciną. Savo lėšom atstatė tė
viškės Liudvinavo ambulatoriją. Kitas jo užda
vinys buvo privačios šeimos klinikos įkūrimas 
Panevėžyje, antrojoj tėviškėj. Ta klinika stovėjo 
garbingo vardo Dr. Žemgulio gatvėje. Dr. Žem
gulys 1941 m. buvo NKVD suimtas operacinėj, 
išvežtas į NKVD rūmus ir ten nužudytas. Dabar 
klinikos vardas buvo „Ab incunabulis" (nuo lop
šio). Dr. Albino lėšomis pirktas minibusas 
važinėjo po bažnytkaimius, kuriuose prieš tai kle
bonų buvo pranešta apie medikų atvykimą, lanky

davo ligonius, kurie patys negalėdavo į centrus 
atvykti. 

Po beveik 50 metų medicinos darbo Amerikoje, 
jo pensija buvo pakankamai didelė, jis galėjo 

dalį skirti ir labdarai. Ne vien tik šiaip sau lab
darai, kaip jis sykį spaudai paaiškino, bet tokiai 
labdarai, kuri būtų įnašas ir į Lietuvos gerovę. Jis 
tyrinėjo galimybes įsteigti jū ros liniją, t a rp 
Klaipėdos ir New York, kuri ūkio reikmenis at
vežtų į Lietuvą. Jo apskaičiavimu, t ada traktoriai 
ir kompiuteriai Lietuvoje būtų buvę trečdaliu 
pigesni. 

Bus daugiau. 

Dr Aibinas Šmulkštys Graikijoje, Arpnuose 2001 m. 



DRAUGAS, 2005 m. spalio 29 d., šeštadienis 

Už ypatingus nuopelnus Kaunui 
Santakos garbės ženklai 

V. Uspaskichas nebepasitiki premjeru 

Kauno meras Arvydas Garbaravičius k 
r-umanytcy. meninių programų sudaryt 

Kaunas, spalio 28 d. ELTA — 
Už nuopelnus Kaunui miesto Rotu
šėje meras Arvydas Garbaravičius 
šešis lietuvius ir du užsieniečius ap
dovanojo Santakos garbės ženklais. 

Šiemet įsteigtas apdovanojimas 
— Santakos garbės ženklais — sim
bolizuoja miestą, įsikūrusį Nemuno 
ir Neries upių santakoje. Skulpto
riaus Aloyzo Jonušausko sukurt i 
Santakos garbės ženklai yra trijų 
laipsnių. 

Pirmojo laipsnio apdovanojimai 
įteikti Pažaislio muzikos festivalio, 
meno vadovui, Kauno valstybinio 
choro meno vadovui ir vyriausiajam 

r.pd-^vanoja Pažą:.-".::; muzikos festivalio 
ja be: koordinatorių Justiną Krepštą. 

Aliaus Koroliovo ; ELTA) nuotr. 

dirigentu: Pet ru : Bingeliui bei Ita
lijos piliečiui, Kauno miesto vaikų, 
socialinės rizikos šeimų, senelių rė
mėjui ir socialinių projektų įgyven
dintojui Sergio Paterl ini . 

Antrojo laipsnio Santakos gar
bės ženklai įteikti Kauno miesto vy
riausiojo policijos komisariato virši
ninkui Algirdui Kaminskui , Kauno 
miesto priešgaisr inės gelbėjimo tar
nybos v i r š in inku i Vitui Rimkui , 
Kauno filharmonijos direktoriui ir 
Pažaislio muzikos festivalio suma
nytojui, menin ių programų sudary
tojui bei koord ina tor iu i J u s t i n u i 
Krėpštai . 

Premjero rezidencijai — 600 ,000 litų 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) — 

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas 
penktadienį uždegė žalią šviesą nau
jos premjero rezidencijos įrengimui 
ir pritarė, kad kitų metų biudžete 
būtų numatyta 0.6 mln. litų tokio 
pastato projektavimui ir daliai re
konstrukcijos darbų finansuoti. 

Tokiam komiteto sprendimui pa
sipriešinęs liberalų frakcijos narys 
Kęstutis Glaveckas pareiškė, kad to
kių pastatų statyboms ir remontams 
valstybė išleidžianti per daug pi
nigų. 

„Tai ne pirmo būtinumo prekė. 
Stovi Paksų įrengta rezidencija, joje 
niekas negyvena, o jau norima re
montuoti kitą; tegu premjeras ten ir 
gyvena", — sakė K. Glaveckas. 

Vyriausybės kanclerio pavaduo
tojas Olegas Romančikas sake, kad 

Vyriausybė būsimai premjero rezi
dencijai j au tur i nusižiūrėjusi tuščią 
namą, esant į netoli premjero Algirdo 
Brazausko ir šalia stovinčios šalies 
vadovo Valdo Adamkaus rezidencijų 
prest ižiniame Turniškių rajone. 

Naują pas ta tą , k u r i a m e kaž
kada buvo įrengti Vyriausybės dar
buotojų ta rnybinia i buta i , norima 
res tauruot i , nes dabar jis yra avari
nės būklės. 

Vyriausybės kanceliarijos Ūkio 
skyriaus vedėjas Jonas Sniaukšta 
paneigė, kad Vyriausybė savo žinion 
planuoja perimti tuščią prezidento 
rezidenciją Turniškėse, kurią prieš 
paša l in imą iš prezidento pareigų 
prašmatn ia i įsirengė Rolandas Pak-
sas, bet apsigyventi joje nespėjo. 

„Tegu ji lieka ki tam preziden
tui". — sakė J. Sniaukš ta . 

* Trečią vietą praėjusio se
zono FIBA Eurolygos moterų 
krepš in io t u r n y r e užėmus i Vil
n iaus „Lie tuvos t e lekomo" ko
m a n d a pergalingai pradėjo ir 2005-
1 -f6 metų turnyrą. Lietuvos čem
pionės pirmosiose šešių komandų C 
grupės rungtynėse po atkaklios ko
vos namie 65:61 veikė Košice „K Ce-
ro ICP" (Slovakija) komandą. Rezul
tatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 
Katie Douglas ir Jurgita Štreimi
kytė-Virbickienė, pelniusios atitin-
K.nu,! 1K ir 15 taškų. Antrąsias tur
nyro rungtynes .,Lietuvos telekomo" 
<r>-\>-:;.::\kf\< za:.-: Maskvoje s!; vietos 

m o" Rusna komanda. 

Atkelta iš 1 psl. 
Tuo tarpu koalicinėje keturių 

partijų Vyriausybėje socialdemokra
tams priklauso premjero bei penki 
ministrų portfeliai, penkis ministrų 
postus turi ir „darbiečiai", du minis
t rus yra delegavę socialliberalai ir 
vieną — Naujosios demokratijos ir 
valstiečių partijų sąjunga. 

Paklaus tas , ar Darbo partija 
balsuotų, jei Seime būtų svarstomas 
nutar imas dėl komisijos A. Brazaus
ko šeimos verslo reikalams tirti su
darymo, V. Uspaskichas sakė, jog šis 
klausimas bus svarstomas trečiadie
nį vyksiančioje valdančiosios koalici
jos politinėje taryboje. Po pasitarimų 
joje. Darbo parti ja šį klausimą 
svarstytų ir frakcijoje Seime, o galu
tinius sprendimus priimtų partijos 
taryba. 

Darbo partijos vadovas priminė 
pats siūlęs tai, kad koalicinėje ketu
rių valdančiųjų partijų sutartyje bū
tų įrašyta konkreti A. Brazausko, 
kaip būsimo premjero, pavardė. Tai 
reiškia, jog premjero postas buvo pa
t ikė tas būtent socialdemokratų 
vadovui, bet ne apskritai socialde
mokratams. 

„Mums tik A. Brazauskas buvo 
įdomus kaip socialdemokratų prem
jeras , o ne bet kuris socialdemokra
tas . Jei A. Brazauskas atsistatydina, 
reiškia pradedame derybas iš naujo, 
ir Darbo partija, turinti daugiausia 
vietų Seime, pretenduoja į premjero 
postą", — aiškino V. Uspaskichas. 

Darbo partijos vadovas teigė, 
kad jo svarstymai apie galimus pir
malaikius rinkimus buvo pagrįsti so
cialdemokratų pasitraukimo iš koa
licijos prielaida. 

Šalies Konstitucija numato, jog 
pirmalaikiai Seimo rinkimai gali bū
ti rengiami Seimo nutarimu, priimtu 
ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių 
balsų dauguma. Pirmalaikius Seimo 
rinkimus gali paskelbti ir preziden
tas, jeigu Seimas per 30 dienų nuo 
pateikimo nepriėmė sprendimo dėl 
naujos Vyriausybės programos arba 
jei nuo Vyriausybės programos pir
mojo pateikimo per 60 dienų du kar-

I): 
Olandijoje vyks tanč iame 77 

dalyviu t a r p t a u t i n i a m e „Essent 
O p e n " š a c h m a t i n i n k u t u r n y r e 

Eduardas Rozentalis tur i 5.5 taško 
iš 7 galimų ir kar tu su ukrainiečiais 
Vladimiru Bak lanu ir Michailu 
Brodskiu bei olandu Friso Nijboer 
dalijasi pirmą-ketvir tą vietas. 

* P e n k t ą j ą perga lę v ienuo
l ik tos io se N H L regul iar io jo sezo
n o r u n g t y n ė s e i š k o v o j o Rytų 
k o n f e r e n c i j o s Atlanto pogrupyje 
pirmaujanti New York „Rangers" ko
manda su Dar iumi Kaspara ič iu . 
. .Rangers" ledo r i tu l in inka i savo 
aikštėje 3:1 nugalėjo trečią vietą po
grupyje užimančią New York , Js lan-
ders" komandą ir atsirevanšavo var
žovams už prieš savaitę svečiuose 
patirtą nesėkmę rezultatu 4:5. D. 
Kasparai t is per aikštelėje praleistą 
21 minutę 41 sekundę kar tą smūgia
vo i varžovu vartus. 

tus iš eilės nepritarė Vyriausybės 
programai. Pirmalaikiai Seimo rin
kimai gali būti surengti ir Vyriau
sybės siūlymu, jeigu Seimas pareiš
kia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriau
sybe. 

Paklaustas, ką turėjęs omenyje 
kalbėdamas apie pastarųjų metų 
premjero A. Brazausko padarytas 
klaidas, V. Uspaskichas minėjo ne 
tik A. Brazausko elgesį dėl bandymų 
sudaryti Seime komisiją premjero 
sutuoktinės verslo reikalams tirti. 

Kaip vieną Vyriausybės vadovo 
klaidų V. Uspaskichas įvardino ir A. 
Brazausko nenuoseklią poziciją pri
imant sprendimus dėl mokesčių re
formos. 

V. Uspaskichas neslėpė ambicijų 
formuoti naują Vyriausybę, o galbūt 
ir šaukti pirmalaikius rinkimus. 

„Darbiečių" partnerės valdan
čiosios socialdemokratų frakcijos 
Seime seniūnas Juozas Olekas, ko
mentuodamas šiuos V. Uspaskicho 
pareiškimus, sakė tikįs, jog iš koali
cinės Vyriausybės pasitrauktų ne vi
si Darbo partijos ministrai, ir kad 
„tai nėra piliečio Uspaskicho kompe
tencija" organizuoti pirmalaikius 
rinkimus ar siūlyti ministrą pirmi
ninką. 

Premjeras Algirdas Brazauskas 
teigia „negirdėjęs" apie V. Uspaski
cho juo išreikštą nepasitikėjimą, ta
čiau ketina reikalauti atsiprašymo. 

Prezidentas Valdas Adamkus ra
gina valdančiąją keturių partijų koa
liciją kuo greičiau tarpusavyje iš
siaiškinti nesutarimus, kurie kilo, 
Darbo partijos vadovui Viktorui Us-
paskichui viešai suabejojus dabarti
nio premjero, Socialdemokratų par
tijos vadovo Algirdo Brazausko išli
kimu minitrų kabineto vadovo poste. 

Paklaustas, ar mato galimybę A. 
Brazauskui atsistatydinti, preziden
tas teigė, kad „šiuo metu A. Bra
zauskas turi visus įgaliojimus". 

V. Adamkus taip pat neigiamai 
įvertino opozicinę konservatorių ini
ciatyvą sudaryti laikinąją parlamen
tinę komisiją, kuri aiškintųsi A. Bra
zausko šeimos verslo aplinkybes. 

Zokniuose įgyvendintas ambicingas projektas 

A t k e l t a iš 1 psl. 
Pagrindinio kiiimo-tūpimo tako 

Zokniuose ilgis — 3.5 km, plotis — 
80 metrų. Atsarginis takas šiek tiek 
trumpesnis — 3.2 kilometro, tačiau 
dukart siauresnis — tik 32 metrų 
pločio. 

Pulkininko leitenanto A. Balyno 
teigimu, kitąmet prasidės pagrindi
nio tako rekonstrukcija. Jos metu 
sunkieji transporto lėktuvai galės 
leistis neremontuojamuose tako ruo
žuose, arba, nesant tokios galimy
bės, kituose oro uostuose. „C-17 
Globemaster" tipo lėktuvui nutūpti 
pakanka 1 kilometro tako. 

Šiemet Zokniuose leidosi dešim
tys JAV ir kitų NATO šalių KOP 
sunkiųjų ir vidutinių transporto lėk
tuvų. Amerikiečių „C-17" atliko de
šimtis skrydžių, perdislokuodami į 
Afganistaną Lietuvos vadovaujamos 
provincijos atkūrimo grupės narius, 
techniką, įrangą bei atsargas. 

Diplomatinių šaltinių teigimu, 
Zoknių oro uostui NATO suteikia 
strateginę reikšmę, tai esą patvirti
no ir praėjusią savaitę Lietuvoje vie
šėjęs JAV gynybos sekretorius Do-
nald Rumsfeld. 

Atsarginio kiiimo-tūpimo tako 
rekonstrukcija — brangiausias Lie-

struktūros projektas. Rekonstrukci
ją atliko konkursą laimėjusi bendro
vė „Šiaulių plentas". 

Kaip pasakojo KAM Išteklių ir 
programų departamento direktorius 
Rimas Jonaitis, maždaug 36 mln. li
tų tako rekonstrukcijai skyrė susi
vienijimas pagal NATO saugumo in
vesticijų programą. Pagal galiojantį 
kaštų dalijimosi principą, Lietuva 
padarė ir savo įnašą šio projekto įgy
vendinimui — skyrė maždaug 
150,000 litų darbams, susijusiems 
su drenažo ir lietaus nuotekų įren
gimu. Be to, Lietuvos KAM sumo
kėjo statybininkams maždaug 12 
mln. litų pridėtines vertės mokesčio, 
taigi, rekonstrukcijos projekto įgy
vendinimas kainavo bemaž 48 
mln.litų. 

Šiuo rekonstrukcijos etapu buvo 
rekonstruota atsarginio kilimo ir tū
pimo tako bei riedėjimo takų ir sto
vėjimo aikštelių dangą, ženklinimo 
darbai, įrengtas drenažas, lietaus 
nuotekų tinklai, nutiesti kai kurie 
elektros ir komunikacijų kabeliai. 

2004 m. pagal NATO saugumo 
investicijų programą buvo suremon
tuota 500 metrų pagrindinio tako 
pradžios. įrengtos orlaivių stovėjimo 
aikšteles, atlikta kitų darbų už 2.5 

tuvoie ikiuotųjų pajėgų intra- mln litų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

ES susitarė dėl ekonominės politikos 
Londonas , spalio 28 d. 

(AFP/BNS) — Europos Sąjungos 
(ES) vadovai ketvirtadienį susitarė 
dėl to, kaip ištraukti bendriją iš eko
nominių ir politinių problemų, bet 
liko tvyroti įtampa dėl ES išlaidų 
planų, įskaitant milijardus eurų iš
mokų žemės ūkiui, apie kuriuos bus 
kalbama per derybas dėl pasaulinės 
prekybos. 

Britų ministras pirmininkas To-
ny Blair po dieną trukusio neforma
laus ES viršūnių susitikimo ištaigin
guose Hampton Court rūmuose ne
toli Londono sakė, jog visos šalys su
tarė, kad reikia „grąžinti Europą į 
kelią". 

„Žmonės tikrai mano, kad Eu
ropai kartais reikia daryti daugiau, 
o kartais — mažiau, tačiau visais at
vejais jai reikia tvarkytis geriau", — 
ketvirtadienį vakare pasibaigus va
dovų susitikimui sakė jis. 

Europos Sąjungai, pasak jo, rei
kia „vėl susieti Europą su Europos 
piliečių rūpesčiais", įskaitant junta
mą grėsmę jų gyvenimo būdui, kurią 
kelia sparčiai besikeičiantis pasau
lis. 

„Tikiu, kad Europa vėl juda", — 
pridūrė Europos Komisijos pirminin
kas Jose Manuel Barroso, nudžiugęs 
dėl to, kad vadovai pritarė jo refor
mų pasiūlymams. 

Tarp jų yra biurokratinių su
varžymų Europos verslui sumažini
mas, išlaidų tyrimams ir vystymui 
didinimas, energetikos išteklių su
jungimas ir specialaus fondo darbuo
tojų perkvalifikavimui finansuoti 
įsteigimas. 

T. Blair, kurio šalis šiuo metu 
pirmininkauja ES, viršūnių susiti
kimą sušaukė tam, kad būtų išnau

dotos „globalizacijos galimybės ir at
sakyta į jos iššūkius", didėjant Ki
nijos ir Indijos konkurencingumui. 

Nors vadovai aptarinėjo ekono
minius k laus imus , buvo rasta laiko 
ir Irano prezidento Mahmoud Ah-
madinejad prieš dieną paskelbtam 
pareiškimui, kad Izraelis turėtų būti 
„iš tr intas iš žemėlapio", pasmerkti . 

Pasipiktinęs T. Blair žengė dar 
toliau ir pasakė, kad jei Tehran ir to
liau laikysis griežtos linijos Izraelio 
ir savo į tar iamo siekio įsigyti bran
duolinių ginklų atžvilgiu, pasaulis jį 
laikys „realia grėsme". 

Ketvirtadienį buvo daug disku
tuojama apie 19 mln. bendrijos be
darbių, taip pat — apie nuogąstavi
mus, kad Europos socialinio saugu
mo schemas gali nušluoti negailes
tingas „anglosaksiškasis" kapitaliz
mas. 

Per šį viršūnių susitikimą iš da
lies buvo a tku r t a s susivienijimo pa
t ik imumas po to, kai pavasarį Pran
cūzijos ir Olandijos rinkėjams per re
ferendumus a tmetus ES konstituciją 
kilo didžiausia per visą bendrijos is
toriją politinė krizė. 

Tačiau liko neišspręstas nema
lonus ginčas, likęs po pernai gruodį 
įvykusio ES viršūnių susitikimo ir 
susijęs su tuo, kad Didžioji Britanija 
nesut inka ats isakyt i ilgai turė tos 
permokos į ES biudžetą grąžinimo, 
jei nebus pertvarkyta visa bendroji 
žemės ūkio politika. 

Prancūzija, kuri pagal šią politi
ką gauna daugiausia naudos, a tmeta 
bet kokius pokyčius, nors pasaulis 
laukia ES nuolaidų, kad būtų užtik
rinta Pasaul inės prekybos organiza
cijos (PPO; ministrų pasitarimo, ku
ris gruodį įvyks Honkonge, sėkmė. 

Harriet Miers pasitraukė 
Washington, DC, spalio 27 d. 

(,,Reuters7BNS) — Jungtinių Vals
tijų prezidento George W. Bush kan
didate į Aukščiausiojo Teismo teisė
jas paskirta Baltųjų rūmų advokatė 
Harriet Miers staiga pasitraukė iš 
kovos, nes tiek dešinieji, tiek kairieji 
smarkiai sukritikavo jos galimybes 
užimti šį iki gyvos galvos skiriamą 
postą. 

G. W. Bush pareiškime teigia ne
noriai priėmęs jos pasitraukimą ir 
stengsis negaišdamas laiko užpildyti 
Aukščiausiojo Teismo teisėjo vietą, 
kuri liko tuščia į pensiją išėjus teisė
jai Sandra Day O'Connor. 

Baltųjų rūmų paskelbtame la rš-
ke G. W. Bush H. Miers rašo esanti 
susirūpinusi, kad patvirtinimo pro
cesas Senate „tampa našta Baltie
siems rūmams ir jų administracijai, 
o tai šaliai nėra naudinga". 

Kai kurie oponentai pradėjo pri
verstinio jos atšaukimo kampaniją, o 
dalis konservatyviųjų senatorių su
abejojo, ar H. Miers yra pakankamai 
konservatyvi, kad susiskaldžiusi de
vynių narių Aukščiausiąjį Teismą 
ryžtingai pakreiptų į dešinę. 

Demokratai taip pat buvo skep
tiški, ar ji išties pasisako prieš mote
rų teisę į abortą — šis itin daug ne
sutarimų keliantis klausimas gali 
būti pateiktas svarstyti Aukščiausia
jam Teismui. 

Pa s i t r auk imo priežast imi H. 
Miers nurodo poreikį išsaugoti in
formacijos apie savo veiklą Baltuo
siuose rūmuose privatumą. Su šiais 
duomenimis norėjo susipažinti Kon
greso nariai , tačiau G. W. Bush pa
noro, kad jie liktų slapti. 

„Aš buvau pakartotinai infor
muota, kad vietoj pateiktų doku
mentų man greičiausiai reikės papa
sakoti apie tarnybą Baltuosiuose rū
muose ir ta ip pademonstruoti savo 
patirtį bei jur idinę filosofiją", — rašo 
H. Miers. 

„Tuo ta rpu aš esu t ikra, kad 
ilgametė mano karjera suteikia pa
kankamai įrodymų apsispręsti dėl 
mano paskyrimo, ir esu įsitikinusi. 
jog mėginimai gauti medžiagos bei 
informacijos apie vykdomąją valdžią 
tęsis", — teigia teisininke. 

H. Miers liks dirbti Baltuosiuose 
rūmuose patarėja. 

G. W. Bush savo pare:-k:n~e tei-
gia suprantan t i s ir pritariantis H. 
Miers susirūpinimui del patvirtini
mo proceso. 

„Akivaizdu, kad senatoriai ne
bus patenkint i tol, kol neprieis prie 
vidinių dokumentų, susijusių su pa
tarimais, pateiktais perjos kadenci
ją Baltuosiuose minuose - atsklei
dus šią informaciją, butų pakenkta 
prezidento galimybei gauti atvirą 

EUROPA 

RYGA 
Rygos apygardos teismas nutei

sė du kaltinamuosius Amerikos mi
sionieriaus Drew Rush nužudymu 
kalėti 15 ir 20 metų. Karlis Ma-
guone nuteistas kalėti 20 metų, kon
fiskuojant turtą, o Ingus Smitkins 
.— 15 metų ir 10 dienų. Pernai rude
nį 51-erių D. Rush buvo rastas nu
žudytas Rygoje savo bute Talino gat
vėje. Jis daugiau nei dvejus metus 
gyveno Latvijoje, propaguodamas 
šalies armijoje savo tikėjimą ir dės
tydamas anglų kalbą. Misionierius 
buvo pasmaugtas, j a m taip pat buvo 
smogta peiliu į krūtinę širdie srityje. 
K. Maguone pasiskolino iš D. Rush 
20 latų, po to norėjo gauti dar 100 la-
tų. Drauge su I. Smitkins jis atėjo į 
svečius pas misionierių ir paprašė 
paskolinti jiems da r pinigų, bet šis 
atsisakė. Tada jie užpuolė D. Rush, 
užklijavo jam burną ir nosį lipnia 
juosta, surišo kojas ir rankas . Jau 
mirusiam nuo uždusimo misionie
riui nusikaltėliai smogė peiliu į krū
tinę ir pilvą. 

VARŠUVA 
Lenkijos paskirtasis premjeras 

stengėsi įtikinti jaunesniąją koalici
jos partnerę atnaujinti derybas dėl 
koalicinės vyriausybės i r sakė turįs 
jai naujus pasiūlymus dėl mokesčių 
ir sveikatos apsaugos. „Turiu labai 
konkretų pasiūlymą Pilietinei plat
formai. Šiandien pateiksiu pakeistą 
ekonominę programą", — sakė kon
servatyviajai partijai „Įstatymas ir 
teisingumas" priklausantis premje
ras Kazimierz Marcinkiewicz. Prog
ramoje siūlomi du pajamų mokesčio 
tarifai, vienas pelno mokesčio tari
fas ir du prekyboje taikytini PVM 
tarifai. Verslą remiant i pilietinė 
platforma praėjusį mėnesį per rin
kimų kampaniją žadėjo įvesti vieną 
bendrą 15 proc. visų mokesčių tari
fą. Kiti pasiūlymai dėl sveikatos ap
saugos yra aukso vidurys tarp „gana 
revoliucinių 'Įstatymo ir teisingumo' 
ir Pilietines platformos programų", 
— pridūrė jis. 

BERLYNAS 
Būsimoji Vokietijos valdančioji 

konservatorių ir socialdemokratų 
koalicija svarsto galimybes padidin
ti pensinį amžių nuo 65 iki 67 metų, 
rašo britų verslo dienraštis „The Fi
nancial Times". Toks sprendimas ga
lėtų išprovokuoti analogiškas refor
mas visoje Europoje, tačiau, be jo
kios abejonės, sukels vokiečių nepa
sitenkinimą. Sprendimas šiuo klau
simu turėtų būti priimtas lapkričio 
12 dieną. 

JAV 

NEW YORK 
Dėl ankstyvą penktadienio rytą 

nebrangiame viešbutyje New York 
Times Sąuare kilusio gaisro buvo 
evakuota šimtai jo svečių. Apie su
žeistus žmones pranešimų nėra. Kol 
kas neaišku, kokio masto buvo gais
ras , kokios buvo jo priežastys ir kiek 
tiksliai svečių buvo evakuota. Ug
niagesių atstovas Ken Bohan sakė, 
kad departamentas gavo pranešimą 
apie gaisrą 12-ajame viešbučio „Car-
ter" aukšte ir kad į įvykio vietą išva
žiavo 20 komandų. Šimtai evakuotų 
žmonių, kurių daugelis su savimi 
pasiėmė bagažą, susirinko gatvėje. 

RUSIJA 

MASKVA 
Čečėnijos separa t i s tų vadovą 

Aslan Maschadov nušovė jo sūnėnas 
Vischan Chadžimuratov, pareiškė 
Rusijos generalinio prokuroro pa
vaduotojas Nikolaj Sepel. Generali
nio prokuroro pavaduotojas taip pat 
pažymėjo, kad „Maschadov anks
čiau prašė savo asmens sargybinių jį 
nušaut i , jeigu jį mėgins paimti į ne
laisvę teisėsaugos institucijos" 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
Sulaikytas netikras nuverstojo 

Irako diktatoriaus Saddam Hussein 
brolis kreipėsi į JAV prezidentą 
George W. Bush su prašymu padėti 
j am išeiti iš kalėjimo, kad jis galėtų 
gydytis nuo vėžio. „Maldauju prezi
dentą Bush demokratijos principų ir 
žmogaus teisių vardan apsvarstyti 
mano atvejį, kad galėčiau gydytis 
nuo sunkios ligos", — teigė jis. 

Air Freight 
I Automobiliu pirkimas bei 
.siu^tTrtS i v;sas pasaulio šalis 

Krovimu pervežimas 
visose Amer koie 

IPackaaes Trucking 

Smuike sunt:mw senimas oes 
pr statymas i nam„s Letjvoje. Latvi;oje 
Esti ote. Ba:taruS!io»e oei Ukra^ote 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604SS UI. I 700-599-96*0 
Fax. 1 708-599-9682 Ttl. I B00-775-7363 

patarimą' la JAV vario-
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet.lL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-7444230 
www.oent9rforsurgeryan(lxBastheattuxxTi 

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

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

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

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

630-941-2609 

Chiropraktika ir • stuburo ir skausmo ligos 
manualinė terapija H 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

SJuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi-
ropraktika.manualinė terapija, akupunktūra. 

6420 W127 St #106, Palos Hts, IL 60463 
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo, gaivos skausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų specaiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kaibame lietuviškai. 

SI 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chiropracbc & Rehab CSnic 

Manualine ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

SMfes ir kraujagyslių 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900VV. 1271h St. Sto 20C 

Lemont i L 60439 
530-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central DuPage, 
Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.iilinoispain.com 

Akiu ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

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 VTZ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ G Y D Y T O J A S 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

PAUKŠČIŲ GRIPAS 
Paukščių gripą, apie kurį pas

taruoju metu sulaukiame vis dau
giau nerimą keliančių žinių, sukelia 
tam tikri virusai. Greičiausiai nuo jų 
užsikrečia vištos ir kalakutai, tačiau 
net ir sergančių paukščių tinkamai 
apdorotą mėsą galima valgyti. 

Agresyviausi paukščių gripo vi
ruso tipai H5 ir H7 gali sukelti vadi
namąjį paukščių marą. Paukščiu 
gripu užsikrėtusios vištos ir kalaku
tai nugaišta, praėjus 24-48 valan
doms po užsikrėtimo. Sergantys 
paukščiai būna apatiški. Vištos ne
deda kiaušinių, arba jie būna labai 
deformuoti. Padvesia 90-100 proc. 
visų užsikrėtusių vištų ir kalakutų. 

Vandens paukščiai, tarp jų an
tys ir žąsys, yra atsparesni paukščių 
gripui, bet dėl šios priežasties gali 
išplatinti virusą. Sergantys sparnuo
čiai praranda pusiausvyrą, plaukioja 
ratais ar nelaiko galvos. 

Tačiau galutinę paukščių gripo 
diagnozę nustatyti galima tik po spe
cialių tyrimų, nes panašių simptomų 
turi ir kitos paukščių ligos bei apsi
nuodijimas. 

Laboratoriniais tyrimais sten
giamasi išsiaiškinti, ar paukščiai 

padvėsė nuo paukščių gripo H5 ir H7 
tipo. Jei diagnozė pasitvirtina, nu
statinėjama, ar susidurta su agre
syviausiais virusų tipais, tokiais, 
kaip žmogui pavojingas H5N1. 

Maskvos srities sanitarijos gy
dytoja Olga Gavrilenko priminė, jog 
paukščių gripu užsikrėtusių spar
nuočių mėsą valgyti galima, tačiau 
tik tinkamai termiškai apdorojus. 

Anot jos, aukštesnėje nei 60 laip
snių Celsijaus temperatūroje „viru
sas žūsta ir nebekelia grėsmės žmo
gui. Taigi tinkamai paruoštą paukš
tieną galima valgyti. Gripu ser
gančių vištų padėti kiaušiniai taip 
pat nekenksmingi, nes virusas ne
sugeba prasiskverbti į jų vidų. 
Tačiau, kilus bet kokiam įtarimui, 
būtina juos taip pat atitinkamai 
apdoroti", — sakė gydytoja. 

O. Gavrilenko pažymėjo, kad 
išoriškai beveik neįmanoma atskirti 
paukščių gripu sergančio žmogaus 
nuo susirgusiojo paprastu gripu. 
„Aukšta temperatūra, gripui įpras
tos komplikacijos", — sakė ji ir 
paragino visus gyventojus, kurie 
laiko naminius paukščius, nepra
rasti budrumo. ELTA 

ATEIVIAI EGZISTUOJA TIK 
VAIZDUOTĖJE 

Pagrobimai, kuriais kaltinami 
ateiviai, dažniausiai vyksta vaiz
duotėje, rodo naujausi tyrimai. Di
džiojoje Britanijoje atliktas tyrimas 
patvirtino teoriją, kad žmonės, kurie 
savo turėję kontaktų su ateiviais, iš 
tikrųjų psichologiškai pasinaudoja 
apgaulinga atmintimi. Palyginus su 
kitais žmonėmis, jie labiau tiki para-
normaliais X-failų tipo reiškiniais. 

Profesorius Chris Franch, va

dovaujantis Londono Anomalistinės 
psichologijos tyrimų padaliniui 
Goldsmith kolegijoje, tyrė 19 bu
vusių „pagrobtų" asmenų ir 19 atsi
tiktinai pasirinktų asmenų. 

Psichologiniais testais jis įrodė, 
kad „pagrobtieji" surinkdavo dau
giau taškų įvairiose psichikos sri
tyse, įskaitant tikėjimą paranor-
maliais reiškiniais ir polinkį haliuci
nacijoms. BNS 

, / / NUBAUDĖ UZ „VV" ir ,,Q' 
RAŠYBOS ŽENKLŲ NAUDOJIMĄ 

Turkijos teismas skyrė baudas 
20-iai žmonių, kurie kurdiškuose 
naujametiniuose plakatuose panau
dojo „Q" ir „W raides, nes šalies įs
tatymai draudžia naudoti ne turkų 
alfabeto rašmenis, pranešė kovotojai 
už žmogaus teises. 

Pietrytinėje šalies dalyje esančio 
Siirt miesto teismas skyrė 100 nau
jųjų lirų (maždaug 210 litų) baudą 
dvidešimčiai žmonių, kurie pernai 
per šventes nešė plakatus kurdų 
kalba su „Q" ir „W simboliais, kurių 
neturi turkų alfabetas. 

Europos Sąjungos spaudžiama, 
Turkija 2002 metais panaikino 
draudimą transliuoti ir mokyti kur
dų kalba, tačiau biurokratai nesku
ba įgyvendinti šių reformų. 

Prieš metus valstybinis radijas 

ir televija pradėjo ribotas transliaci
jas kurdų kalba, nors laidas kur
diškai norintiems transliuoti vieti
niams transliuotojams reikia gauti 
atskirą leidimą. 

1928 metais buvo priimtas Tur
kų kalbos raidžių pritaikymo ir nau
dojimo įstatymas, kuris pakeitė tuo
met naudotus arabiškus rašmenis 
lotyniškais rašmenimis ir kuriame 
buvo griežtai reglamentuotas tik 
turkiškų rašmenų naudojimas rek
lamoje, laikraščiuose ar oficialiuose 
dokumentuose. 

Turkijoje daug parduotuvių ar 
atskirų kompanijų šiandien savo 
afišose ar reklamose naudoja „Q", 
„W ir „X" ženklus, kuriuos draudžia 
1928 metų įstatymas, ir už tai nėra 
baudžiamos. BNS 

VOKIEČIAI KARIAUJA SU 
NACIO MEŠKĖNAIS" 

Vokietijoje imtasi rimtai kovoti 
su „nacio meškėnais", kurie kaltina
mi gerokai apniokoję šių metų vy
nuogių derlių. Mat meškėnai į Vo
kietijos miškus buvo paleisti 1934 
metais Hermann Goering įsakymu. 

Jis tikėjosi, kad meškėnai pra
turtins laukinę gamtą, bet jie ėmė ir 
išplito per visą Vidurio Europą — 
net iki Uralo, teigia aplinkosau
gininkai. 

Šie naktiniai žvėreliai tapo tikru 
siaubu daugeliui miestų, kur jie 
naršo po šiukšlių dėžes, veržiasi į 
privačių namų verandas, rūsius. 

O dabar, anot ūkininkų, jie jau 
kelia grėsmę ir žemės ūkiui. 

„Meškėnai per kelias dienas 
nušlavė praktiškai visą derlių", — 
skundėsi Werner Kother, kuris turi 
vynuogyną Brandenburgo rajone. 
Padėtis čia pasidarė jau tokia rimta, 
kad Brandenburgo pareigūnai sam
do žmones meškėnams medžioti. 

Pernai medžiotojai sunaikino 
net 3,471 šios rūšies kenkėją. Tačiau 
zoologų nuomone, tų žvėrelių Vo
kietijoje yra maždaug milijonas, ir 
jie labai sparčiai plinta per sienas 
pas kaimynus. ELTA 

http://Joliet.lL
http://www.oent9rforsurgeryan(lxBastheattuxxTi
http://www.iilinoispain.com
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JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street 
Chicago IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

Dantų gydytojai 

/ / MEDICARE & YOU" 
(tęsinys) 

Toliau Medicare knygoje aiški
nama, kiek kainuos įsirašymas į 
Medicare receptinių vaistų apdrau-
dą (Medicare Prescript ion Drug 
Coverage). 

Jei nuspręsite įsirašyti, dalį iš
laidų mokėsite jūs , o dalį - Me
dicare. Jūs mokėsite mokestį (pre-
mium) kiekvieną mėnesį už vaistus. 
Jei turi te Medicare Part B, mokėsite 
ir už tai, kaip ir anksčiau, mokestį, 
kuris yra išskaitomas iš mėnesinių 
pensijinių išmokų. 

Jei turi te „Medicare Advantage 
Plan", arba „Medicare Cost Plan", 
mėnesinis mokestis, kurį mokate 
gali padidėti , į s i raš ius į vaistų 
apdraudą. 

Apskri tai , jūsų primokėjimai 
priklausys nuo to, kokius vaistų 
planus (drug plans) pasir inksi te . 
Vieni tų planų siūlo didesnės apim
ties pasirinkimą, kiti siūlo mažesnį 
mėnesinį mokestį. 

„Medicare & You" knygos pa
baigoje, psl. 95, yra aprašyti Me
dicare patvirtinti jūsų vietovės „drug 
plans", o psl. 91 - „Medicare Advan
tage Plans" ir „Medicare Health 
Plans". 

Jei nutarsi te įsirašyti į „Me
dicare Prescription Drug Coverage" 
(Medicare receptinių vaistų ap
draudą) 2006 m., kada ta apdraudą 
įsigalios, jums reikės mokėti taip: 

1. mėnesinį mokestį (premium), 
kuris priklausys nuo pasir inkto 
vaistų plano. 

2. pirmus 250 dol. už vaistus 
reikės mokėti pačiam. Tai yra jūsų 
„deductible". 

3. Po to, mokėsite 25 proc. kas
met už vaistus pats (jei tie vaistai 
kainuos nuo 250 dol. iki 2,250 dol), o 
pasirinktas vaistų planas užmokės 
kitus 75 proc. 

4. Tada vėl pats mokėsite 100 
proc. savo 2,850 dol. vertės vaistų 
išlaidų („You pay 100 of your next 

2,850 dol. drug costs). 
5. O po to mokėsite tik 5 proc. (ar 

mažą primokėjimą) iki metų pabai
gos, jei būsite iš savo kišenės išleidęs 
už vaistus 3,600 dol. Jūsų planas 
užmokės likusius 95 proc. („you pay 
5 proc. of your costs (or a small 
copayment for the ręst of the calen-
dar year after you have spent $3,600 
out-of-pocket. Your plan pays the 
ręst). 

Pagalbos apie asmenišką vaistų 
plano (drug plan) pasirinkimą galite 
gauti: 

1. w w w . m e d i c a r e . g o v inter
nete. 

2. 1-800-MEDICARE (1-800-
633-4227). Neprigirdintiems 1-877-
486-2048. 

Skambinant turėkite savo Me
dicare kortelę ir naudojamų vaistų 
sąrašą bei vaistinės pavadinimą. 

3. Knygelėje „Your guide to 
Medicare Prescription Drug Co
verage" (CMS Pub. Nr. 11109. Ją 
galima užsisakyti kompiuteryje 
www.medicare . gov. a r skambi
nant 1-800-medicare.gov. ar skambi
nant 1-800-MEDICARE. 

4. Skambinant savo valstijos 
„State Health Insurance Assis-tance 
Program" (Illinois telef.: 1-800-548-
9034) 

5. Sekant vietinius renginius, 
ruoš iamus, kad padėtų žmonėms 
įsirašyti į Medicare receptinių vaistų 
apdraudą. Apie tuos renginius galite 
sužinoti, paskambinę vietinei „Office 
on Aging" įstaigai. (Telefonų nu
merius galima rasti kompiuteryje 
www.eldercare.gov) 

6. O taip pat ir „Medicare & 
You" knygoje, psl. 91-97. 

Pradėkite įsiskaityti knygos gale 
(psl. 97) siūlomus vaistų planus. 

Apie tai daugiau kitą kartą. 
(bus daugiau) 

(Naudota medžiaga pagal „Medi
care & You") 

Gal kojos " e b t j ū k a , bei: sirdi; nerimsta"5 Čikagos Lietuvių motery Mubo 
narės kviečia visus praleisti popiete jaukioje aplinkoje, sekmadieni, lapkričio 
6 d,, Garden Chalet restorane (110th ir Ridgeland Ave.. VVorth. IL) 
Programoje Dorothy Shavv vadovaujama 8 asmenų muzikos ir šokiu grupe. 
kuri savo energija ir jaunatviškumu džiugins susirinkusius Visas renginio 
peinas skiriamas lietuviškai veiklai bei labdarai. Pasisvečiavimas 12 30 vai 
pietūs - 1 vai. p.p.. Tel. pasiteiravimui: 708 974 2946. 

Nuot r . ČLMK valdybos ir komi te to narės. Sėdi: v icepi rmin inke 
Genovaite Maluskienė. pirmininkė Cecilija Matulytė ir Irena Buchbmder 
Stovi: (iŠ k.) sekretorė Irena Norbutiene. korespondentė Pranė Simanonienė 
Sofija Žukaitė, sekretorė Elena Cižinauskienė, finansų telkimo narės Nijole 
Kaveckienė, Emma Petrait ienė, iždinikė Ruth Hof fman. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Khgeiy Hwy, VViovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
WiliowbrooR, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V J . VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 

120 Center Mali # 318 Oak Brook IL 60523 
Tel. 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

PIGIAUSI AVIA-B IUETAI Į L IETUVA. H* EUROPA, 

Www. au^ctradeuso. com 
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TeL 708-430-6880, 630-774-1192 

http://www.medicare.gov
http://www.medicare
http://www.eldercare.gov


10 DRAUGAS, 2005 m. spalio 29 d., šeštadienis 
• • 

MŪSŲ ŠEIMOSE fHl VISA GIMINĖLE SUSIRINKO... 

LAURA RUKSENAITE 
NAUJA PEDAGOGĖ 

Laura Rukšėnaitė, veikli Cle-
veland miesto lietuvių ir amerikiečių 
bendruomenių narė , šiais meta is 
baigė Baldwin-Wallace kolegiją, 
įsigijus pedagogikos srities bakalau
ro laipsnį ir baigus mokslus „Magna 
Cum Laude". 

Laura Rukšėnaitė įsigijusi Pedago
gikos bakalauro laipsnį Baldvvin-
Wallace kolegijoje, Cleveland, OH. 

Lauros specialybės srit is yra 
jaunų vaikų auklėjimas. Tai nenuos
tabu, žvelgiant į faktą, kad ji dau

gelį metų veikė lietuvių jaunimo 
organizacijų gretose, kaip dalyvė ir 
vadovė. 

L a u r a t u r i vyresnės skautės 
laipsnį ir nuo 1999 metų yra va
dovavusi Cleveland „Neringos" drau
govei. Nuo 2002 metų ji ta rnavo Dai
navos stovyklose, jaunučių vadovės 
pareigose, ku r išradingai ruošė įdo
mias j aunuč iams programas. J i taip 
pat veikli atei t ininkų s tudentų gre
tose ir y ra keliavusi Lietuvių ben
druomenės studentų sąjungos veik
loje į Europą ir Australiją. 

Šeštadieniais ji dirba Šv. Ka
zimiero l i tuanis t inėje mokykloje 
Cleveland, mokydama pradinės mo
kyklos moksleivius, kilusius iš miš
rių šeimų, lietuvių kalbos ir 
kultūros. 

Savo gražiu alto balsu Laura yra 
žymi Cleveland „Exultate" choro 
narė . 

Lauros pa t i r t i s pedagogikoje 
apima nemažą metų laikotarpį, kai 
ji siekė pedagogikos bakalauro laip
snio, ji paliko gerus įspūdžius ir tarp 
mokinių, ir t a rp mokytojų, eilėje 
Cleveland apylinkės mokyklų ir 
vaikų dienos priežiūros centrų. 
Laura pr ik lauso kelioms profe
sinėms organizacijoms ir yra „Kappa 
Delta Pi", t a rp t au t i nė s pedago
gikos aukš tų pasiekimų asociacijos 
narė. 

L a u r a Rukšėna i tė šiuo metu 
dirba savo profesijos srityje ir žada 
toliau tęsti mokslus. 

A.R. 

„SOPRANAS IS LIETUVOS 
SUKURIA SAVITĄ ARIADNE / / 

Vio ip Vaia-t'e^ė viduryje; ^u "aujavedžiais — Alfredo : r Violeta 

Tokia a n t r a š t e Anthony To-
masini, „New York Times" laikraščio 
muzikos kritikas, pradėjo savo ap
žvalgą šių metų rugsėjo 27-tos 
dienos laidoje po pirmojo iš penkių 
pastatymų Richard Strauss žymio
sios operos „Ariadne auf Naxos" 
Metropolitan Opera scenoje. Jo pas
tabą sekė įspūdinga Violetos Ur-
manos (Urmanavičiūtės) nuotrauka 
iš spektaklio. 

„Praeityje dainavusi mezzosop-
rano vaidmenis, šiuo atveju (Violeta) 
lengvai siekė Strauss operos melo
dingąsias aukštumas", — rašė A. 
Tomasini. 

Po šios operos generalines re
peticijos daininkės draugai ir pažįs
tami pakvietė Violetą ir jos vyrą į 
žinomą New York Cafe des Artistes 
- privačiam pobūviui, pagerbti mūsų 
žymiosios dain in inkės išskirtiną 
pasi rodymą Metropoli tan Opera 
scenoje. Ta pačia proga Violeta ir jos 
vyras Alfredo buvo nuoširdžiai pa
sveikinti jų neseniai Italijoje įvy
kusių sutuoktuvių proga. Pobūvyje, 
be kitų, dalyvavo J. Kazickas, Gra
žina Tucci, Nijolė ir Jurgis Valaičiai. 
Pobūvis praėjo džiaugsmingoj nuo
taikoj. 

J . V. 

Kezių šeimos nariai, susitikę Lietuvoje. Iš kairės: fotomenininkas Algimantas 
Kezys, Danutė Kezytė-VVolosenko iš Boston, ses. vienuolė Aldona Kezytė ir 
Romas Kezys iš New York. Jono Ivaškevičiaus nuotrauka. 

Pagal amžių: Algimantas (Či
kaga), Romas (New York), Aldona 
(Šauliai), Danutė (Bostonas). Kezių 
susitikimas po 60 metų įvyko Lie
tuvoje. Neeilinė proga susitikimui 
buvo tokia. 

Algimantas pristatė net 3 fo
tografijų albumus apie Čikagą Vil
niuje, M. Mažvydo bibbiotekoje. 
Posėdžių salė vos talpino susirinku
sius. Foje veikė fotografijų ir leidinių 
paroda. Susirinkę draugai, pažįs
tami ir Algimanto gerbėjai labai šil
tai sutiko ne tik autorių, bet ir jo 
brolį, ir seseris. Pasibaigus leidinių 
pristatymui, Romas ir Danutė sakė, 
kad sunkiai sulaikė džiaugsmo aša
ras, matydami tokį laimingą Algi
mantą: „Mes žinojome apie Algiman
to fotografijas, leidinius, bet sunku 
buvo įsivaizduoti, kad jis taip šiltai 
priimamas Lietuvoje". 

Algimantas, Romas ir Aldona 
gimę Lietuvoje. Danutė jau Vokie
tijoje, į kur tėvai buvo pasitraukę. 
Pas Algimantą, kuris baigęs kunigų 
seminariją, ir vienuolę Aldoną pa
likuonių nėra. Danutė užaugino sū
nų, už tai Romas su žmona Daiva 
(kurios giminystė siejasi su Šliūpais) 
užaugino 5 sūnus, kurie augina 10 
dukryčių ir tik vieną sūnelį. Jis, 
aišku, gali pratęsti Kezių giminę, ir 
net pasekti Algimanto - menininko 
pėdomis. Beje, kol kas niekas iš 
giminių nėra nei dailininkas, nei 
fotografas, išskyrus Romo žmoną 
Daivą, kuri pavertusi savo darbo 
kambarį New York fotografijos ir 
kompiuterių studija. Romas, buvęs 
turizmo firmos „Vytis" prezidentas, 
perdavė savo verslą dviems sū
nums. Romas lietuvių radijo New 
York steigėjas, Romas nenuilstama 

įvairiausių renginių iniciatorius ir 
dalyvis. Danutė iš Bostono daug 
laiko skiria labdaringiems darbams. 
Vienuolė Aldona prieš porą metų 
parašė knygą „Esame nenaudingi 
tarnai", kuri buvo pristatyta įvai
riuose Lietuvos miestuose. 

Algimantas: „Čikaga man labai 
fotogeniškas miestas, bet įkvėpimą 
kūrybai visada įgaunu Lietuvoje". 
Štai ir kitiems metams Algimantas 
pakviestas į M. Mažvydo biblioteką 
su paroda ir leidiniu, bet jau apie 
Vilnių ir Lietuvą. 

Keturi Keziai aplankė gimtą
sias vietas - Vištytį ir Kybartus. 
Vištytyje jau nėra išlikusių pastatų, 
kuriuose gyveno Keziai. Užtat Ky
bartuose buvo malonių akimirkų. 
Tebestovi ir mokykla, ir bažnyčia, ir 
namas prie sienos su Kaliningrado 
sritimi. „Tada prie namo buvo Vo
kietija, o mes vaikai nepraleisda-
vome progos apsimėtyti akmenimis 
su vokietukais. Įdomiausia, kad 
tame name užėję, Algimantas, Ro
mas ir Aldona sutiko moterį, kuri 
primygtinai prašė su ja aplankyti 
biblioteką, kurioje ji dirba. Pasirodė, 
toje bibliotekoje ir buvo Kezių butas, 
anuo metu buvusiame banko pas
tate. Galite įsivaizduoti bibliotekos 
vedėjos veidą, kuri pagalvojusi, kad 
atsiims atvykėliai patalpas. Romas 
nuramino bibliotekos vedėją, palik
damas pinigų „kavutei", pažadėjęs ir 
ateityje kuo nors paremti. 

Pasakysiu, kad visi paminėti 
Keziai tikrai nusipelnė pagarbos už 
lietuvybės ir kultūros puoselėjimą 
tiek JAV, tiek Lietuvoje. Romas ir 
Algimantas apdovanoti Gedimino 
ordinais. 

Zinas Kazėnas 

Buvęs (dvi kadencijas) 
Pasaulio lietuvių centro, 
Lemont, 11, pirmininkas, o 
dabar valdybos narys, 
tatp pat aktyvus Pai Jur
gio Ma*-ifakšc- n is i įo je , 
inž. Algis Saulis su anūke 
Viktorija. 

i, Tijunelienės nuotrauka 
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RUDUO KVEPIA OBUOLIAIS 
LIBERTAS KLIMKA 

Ilgai šiemet Lietuvoje užsibuvo 
gražūs ir palyginti šilti orai . Bet štai 
papūtė šiaurys, ir paž i ro , pabiro 
auksiniai lapai. Lengvesn iuos ius , 
ypač beržo, vėjo gūs ia i į s u k a į 
linksmą šokį... Soduose obelų la
pams praretėjus, išvysti aukso obuo
liai. O kaip jie kvepia! Pakel i šal-
tutėlį iš žolės, rasos lašelyčiais 
nupraustą... Šis ruduo labai t inka
mas sodams sodinti, seniems a tnau
jinti . Medeliai t ik ra i su spės įsi
šaknyti iki šalčių. 

Kuri gi kaimo sodyba m ū s ų 
krašte neturėdavo sodo? Po 1920-ųjų 
metų žemės reformos, sk i r s tan t i s į 
viensėdijas, valstiečiai žemės sodui 
negailėjo. Ir naujoje vietoje p i rmiau 
medelius sodindavo, t ik paskui tro
besius statydavo. Obuolys - bene 
vienintelis to meto ga rdumynas ir 
dideliam, ir mažam. Tik ilgu sulauk
ti vaisių, todėl sodindavo vasarinių, 
rudeninių ir žieminių rūš ių obelis. 
Alyviniai, saldiniai, raudondryžiai , 
pepinai, antaniniai, — štai tradiciniai 
lietuviški obuoliai. Džiovinti obuo
liukai paskanindavo mais tą žiemą. 
O kriaušaitės - ir pasaldydavo. 

Lietuva turėjo gerų moksli
ninkų pomologų, išvedusių naujų 
vaismedžių rūšių, t i n k a m ų mūsų 
trumpai vasarai . Štai profesorius 
Adomas Hrebnickis išplat ino a r ne 
50 rūšių obelų iš savo 14 h a Rojaus 
sodo netoli Dūkšto. Šiandien Lietu
voje auginama apie tūks tan t į įvairių 
rūšių. Ir j au retai ku r bepamatys i 
tas senoviškąsias, aukš t aūges obe
lis. Kadangi obelis yra nuo senų se
novės auginamas prie namų vais
medis, tai turi ir simbolinę prasmę, 
atėjusią iš labai tol imų laikų. 
Pirmasis apie tai studiją parašė tau
tos patriarchas dr. Jonas Basana
vičius. Ji vadinos „Apie obuolį lietu
vių dainose bei pasakose ir vestuvių 
apeigose"; buvo išspausdinta Mokslo 

draugijos leidinyje „Lietuvių tauta" 
1923 m. Medžio pavadinimas mū
suose - iš indoeuropiečių prokalbės. 
Autor ius surado daug bendrybių 
tikėjimuose, paplitusiuose įvairiose 
indoeuropiet iškos kilties tautose . 
Ta rk ime , obuolys visur laikomas 
meilės ženklu, vaisingumo sim
boliu. Pasakos karalai tė meta obuolį 
į š iaunių bajoraičių būrį. Kuris 
saugaus, už to ir ištekės. Šis siužetas 
plačiai žinomas Kaukazo ir Balkanų 
tautose. Lygiai ir lietuvių pasakose, 
pavyzdžiui, apie auksaplaukį sodi
ninką, ku r i am at i teko kara la i tės 
pa r i t i n t a s de imanto obuolys. O 
miške gal ima rast i tokių obelų, 
ku r ių vaisių paragavus žmogus 
ypat ingai išgražėja arba jam ant 
kak tos išdygsta ragas.. . Mažojoje 
Lietuvoje žodis „obuoliauti" turėjo 
smagią perkeltinę prasmę: tai reikš
davo meilintis merginai. Iš čia ir 
posakis: „Su ta tai nepaobuoliausi!". 
O svajoja štai taip: „Aš užmigdyčiau 
savo mergužę su aukso obuolužiu, su 
r audona skripkuže.. ." Vestuvinėje 
dainoje poetiškai pakiliai kalbama 
apie nutekėsiančios mergelės na
m u s : „Obelų grindys netašytos , 
lazdų lotužės negenėtos. Atves grin-
dužės obuolėlius, lazdų lotužės -
riešutėlius". 

O kaip gi prasidėjo Trojos karas? 
Kara l iaus Pr iamo sūnus dailusis 
Par is aukso obuolį atidavė deivei 
Afroditei, pripažindamas ją gražiau
sia Olimpe. Už tokį palankų spren
dimą deivė padėjo j am pagrobti gra
žiausią graikų moterį Eleną, kara
liaus Menelajo žmoną. Įsižeidusios 
ki tos dvi deivės Hera ir Atėnė 
sukurs t ė graikų didvyrius keršto 
žygiui. Tiek tų karų buvo žmonijos 
istorijoje, bet šį Trojos apdainavo 
pa t s Homeras , praskle isdamas 
m u m s antikos mitologijos erdves. 
Kad ta ip senovės lietuvių žyniai 
būtų užrašę kokią tautos kovų istori
ją, ir kaip dievai joje dalyvavo... 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthiink.net 
Web site: www.vytistours.com 

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

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

Vytauto Maželio nuotrauka. 

Deja, mūsų sakmėse, pasakose ir 
dainose - tik labai blyškūs praeities 
atspindžiai. 

Lietuviškų dainų mergelė vaikš
to po rūtų darželį, o bernelis - po 
sodą. Dainoje, kurią užrašė pirmasis 
jų rinkėjas bei leidėjas Liudvikas 
Rėza, taip išgiedama: 

wAš nusiskinsiu du obuolaičiu 
Ir nusiųsdinsiu savo mergaitei. 
Nė patsai nešiu, nė kitam duosiu, 
Pietų vėjačiu aš nupūsdinsiu". 
Iš tautosakos aiškėja, kad obelis 

laikyta stebuklingų galių medžiu. 
Nepalengvinsi jos naštos, nenupur
tysi šakų - nepadės nuo raganos 
pabėgti. Arba nutiks kaip tam žmo
gui, grįžtančiam nuo Dievo. Pakeliui 
augusi bergždžia obelis jo klausia: 

- Tai ką apie mane Dievas pa
sakė? 

- Nagi pasakė, kad po tavo šak
nimis labai didelis aukso katilas 
pakastas. Jei kas iškastų tą auksą, 
tai kiekvienais metais bus obuolių. 

- Tai, žmogau, kask tu man tą 
auksą iš po šaknų! 

- Na, kam aš jį kasiu, - kad man 
Dievas sakė: „Eik tu namopi, ir visko 
turėsi". Tai kam aš čia kasiu, prašyk 
ko kito. 

Už tą tingumą ir abejingumą 
kito bėdai žmogus buvo nubaustas, -
jį suėdė vilkai. 

Ir liaudiškieji papročiai vis obels 
nepamiršta. Senolių patirtis sako, 
kad sodinti obelis geriausia jaunam 
mėnuliui stojus. Derlių galima pa
gausinti, į šaknų tarpus idėjus po 
akmenuką. Arba duobėn įmetus 
gabalėlį duonos pabarstytos druska. 
Dar sakydavo kaime, kad obelaites 
ar grūšeles tur i sodinti vyras ir 
žmona drauge: vienas palaiko me
delį, kitas apkasą šaknis. Tai vais
medis netuščiai žydės, bus labai der
lus. Skiepyti medelius taip pat ge
riausiai t inkanti jauno mėnulio fazė. 
O skiepus patar t ina nusipjauti 
mėnesio trečiąją dieną, tai derliaus 
galima bus tikėtis jau trečiaisiais 
metais. Arba tai padaryti, kai mė
nulis esti trijų vakarų. Yra dar vie
nas paslaptingas būdas obelų vai
singumui padidinti. Sakoma, reikia 
ant žemutinės šakos pakabinti 
pantį, rastą vieškelio dulkėse. Tokį, 
niekam kitam netinkamą: „Nei iš 
linų, nei iš kanapių, nei vytą, nei 
suktą, tik vėjo ryšį". Sužaliavus 
sodui, šeimininkas nuskindavo po 
šakelę nuo kiekvienos obelaitės, 
parnešdavo namo ir užkišdavo už 
balkio, - tai namas ilgiau išstovės 
sveikas. Geras ženklas, jei obelys 

pražystų mėnulio senagaly, rudenį 
nuo obuolių šakos links. 

Na, o jeigu obelis ar kriaušė vis 
neveda vaisių, ką tada daryti? Rei
kia ją bausti - apmušti iš ubago 
pavogtu botagu. Arba pakasti po 
medeliu pastipusį šunelį ar katę. 
Jeigu žydint obelims užeina audra 
su perkūnija, vaisiai gali būti pa
kenkti. Sako, rudas juos aptraukia. 
Nuo šios bėdos gelbsti gelžgalis, pa
kabintas ant šakos. O kad kirminai 
lapų negraužtų, obels šakas pas
milkydavo džiovinta gyvate. Štai 
kiek rūpesčio sodo turėtojui... 

Kitados tikėta, kad obuolių ne
galima skinti po saulės laidos, nes 
likusieji ant šakų labai kirmys. Ir 
neleisdavo moteriškei lipti į medį 
obuolių raškyti, - obelis nustos vesti 
vaisius arba apskritai nudžius, juk 
tai Ieva gundė Adomą paragauti 
uždrausto vaisiaus. O jau tėvų ar 
senelių sodintą obelį nukirs t i -
tikrai didelis prasikaltimas. Jeigu 
jau būtinai reikia sodą naikinti, tegu 
kas svetimas tai padaro. Antraip 
nelaimę šeimai galima prisišaukti... 
Gal todėl, kad kalboje ir damoje 
obelėlė yra senosios motinėlės 
įvaizdis: „Linksta sode obelėlė, 
verkia manęs motinėlė"; „aš palikau 
mamužę kaip sode obelužę"; „Žila 
kaip obelėlė". 

Sodu reikia rūpintis ir žiemą. 
Kūčių vakarą žadinamos obelys: jos 
papurtomos, aprišamos šiaudų grįž
tėmis, po kurias buvo nukošti verda
mi šventajai vakarienei žirniai. Tai 
kitąmet obuolių bus kaip tų žirnių. 
Žadinamos obelys ir pirmam sniegui 
iškritus, ir per pusiaužiemį, ir didįjį 
šeštadienį. O Suvalkijoje Kūčių 
vakarienė baigiama ta ip: šeimi
ninkas su žmona suvalgo obuolį 
pusiau, tarsi bibliniai Adomas ir 
Ieva. 

Kalbą pagardina „obuoliniai" 
priežodžiai. Sakoma taip: 

„Obuoliai nuo alksnių nekrinta"; 
„Kiekvienam obuoliui - savas 

kirminas"; 
„Obuolys netoli ritas nuo obels, 

jeigu nusiri ta, tai nors uodegėlę 
atsuka"; 

„Neik su velniu obuoliauti -
paliksi be maišo ir be obuolių"; 

„Geras obuolys supuvusio ne
pataiso, supuvęs gerą pagadina"; 

„Svetimi obuoliai - gardūs:"; 
„Nuo obuoliuko - prie ku

meliuko" (čia apie blogus polinkius); 
„Galėjo būt gyvenimas kaip 

obuolys" (suprask, gražus ir laimin
gas). 

mailto:vyttours@earthiink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS 
Drake 
Did 

ttAgain! 
{£> Eąuai Hooang OppoitunUy 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

įgp 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės j 

Drake Reaitor 

GREIT PARDUODA 
First L a n d m a r k 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 

Gnluffc 2! 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, fllinois 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. 

D R A U G A S 

Audr ius Mikul is 
1st Choice Rea! Propertys 

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

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas jc—%;«-•-, 
* Pardavimas <4PW^ t^^ f t 
* Surandame *^Ps5§**pP 

optimaliausią finansavimą 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų ar valymuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

EVHOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 

speak English, have vvork permit, driv-
ers license and car. 

Call Comfort keepers 
847-215-8103. 

Spectrum Transport Of Illinois 
is hiring CDL dass "A" drivers for iocai 

work. Day and night time. The candidate 
mušt have a medicai card and drug tęst. 

Minimum experience is OK. 
7 7 3 - 9 0 8 - 8 7 2 1 (kalbame rusiškai) 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
FOR VVOMEN AND MEN 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 

58 ON START. 
CALL HALINA (630) 286-7398 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-5710; 
2 mieg. — $770-$810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

I Š N U O M O J A M A S 
4 k a m b . 2 m i e g . b u t a s 

Br ighton P a r k 
Tel . 7 7 3 - 8 4 7 - 1 6 9 5 

Lemont išnuomojama 
studio su baidais. Kaina $525/mėn. 

Summit rajone išnuomojamas 
atskiras kambarys su baidais. 

Kaina $350/mėn. 
Tei. 708-476-1155 
arba 708-439-9962 

SS Skelbimų skyriaus 
tel, 1-773-5SS-9500 

ĮVAIRUS 

STATE FARM INSURANCE l 
Automobilio, namų, ! 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 i 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones, tvarkyti jų namus.Mėgsta gaminti 
maistą, nori gyventi kartu. Turi patirties. 
Buitine anglų kalba. Tel. 773-476-3389 arba 
773-726-8209. 

* Vyriškis, turintis dokumentus, ieško darbo 
prižiūrėti pagyvenusius, sergančius žmones 
ir gyventi kartu. Galiu pakeisti naktimis nuo 6 
v.v. iki 6 v.r. Tel. 815-531-2031. 

* Moteris ieško darbo žmonių slaugoje. Gali 
pakeisti bet kurią savaitės dieną, o savaitga
liais pastoviai Tel. 773-863-8473. 

* Moteris prižiūri vaikus savo namuose Carol 
Straam rajone. Tel 630-456-3691. 

* Masažistė, turinti darbo patirt), atllieka 
švedišką, giluminį gydomąjj masažus kliento 
ir savo namuose. Tel. 847-401-7405. 

* Moteris ieško darbo senelių priežiūroje, gali 
pakeisti naktimis. Siūlyti jvairius variantus. 
Pageidautina pietiniuose rajonuose. Tel. 815-
531-2031. 

* 50 metų vyras, daro visus vidaus patalpų 
remonto ir apdailos darbus. 1.5 metų 
amerikiečių firmoj patirtis. Kalba vokiškai, 
minimali anglų kalba Tel. 773-778-5568 

* Dažytojas ieško darbo, gali profesio-naliai ir 
nebrangiai išdažyti jūsų butą ar namą, atlieka 
vidaus remonto darbus. Tel. 708-606-5192. 

D Ė M E S I O ! 
N e s e n i a i a t v y k o t e , i e š k o t e d a r b o ar b u t o , 

t a č i a u s k e l b t i s l a i k r a š t y j e b r a n g i a i k a i n u o j a ? 
N e b ė d a . D R A U C A S Josu 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 ar 
u ž s u k t i i D R A U G O a d m i n i s t r a c i j a a d r e s u 

4 5 4 5 W 6 * S t . , C h l c a g o . IL 4S0629. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

ĄMFJHCAI* FAMl iY 
I N S U H A N C K 

HUTO, NHMfll, UERSLRS, 
SUEIKRTR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio 
aptarnavimas, 

patikimas 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

ALINA 
GRINKEVIČIUS 
INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes nemoka
mu tel: 800-374-1111 

Kraustymosi paslaugos 
PACKING & MOVING 

Ilgametis profesionalus 
įpakavimas ir kraustymas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

NAMŲ REMONTO IR STATYBINES PASLAUGOS 
Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. KedzteChregoJL 60629 
Prekyba, instelavtnas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-531-1833 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Šlifuoti parketą ir lakuoti 
1 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
7 kv. pėda S h 75. 

Lietuviškai 773-590-1544 Vytas 
Angliškai 773-407-8859 Roman 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

ĮVAIRUS' 

Kavinė-parduotuvė „SMILGA" 
2819 83rd St., Darien, IL 60561 

Tel. 630-427-0929; 630-935-5073 
I-V! nuo 8 v.r. -10 v.v. 
VII nuo 10 v.r. - 9 v.v. 

Priimami maisto užsakymai pobūviams 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

MARQUETTE 
PHOTO 

S 3 33 ̂  c^ J 3Q 
taiso įvairius lengvus rūbus, 
siuva patalynę ir užuolaidas. 

Tel. 630-434-0388 

REKMESTS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-avvay" planu. 
Atliekame visus foto 1 
aboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

P A R D U O D A 

Ieškome senesnių kaip 1980 m. 
automobilių, motociklų ir jų 
detalių, bet kokiame stovyje. 
Atsi lygins ime. Free tovving. 

Iš a n k s t o d ė k o j a m e . 

Tel. 708-415-1999, 708-323-6587 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

Siunčiame į kitas valstijas. 
Informacija telefonu 
847-845-3972 

Atnaujinu baldus, keičiu gobe
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus, 

Tel. 7 0 8 - 4 6 7 - 0 6 5 4 

Parduodami VISI 37 tomai 
Lietuvių Enciklopedijos, 

Spausdinta 1953-1969 m. Bostone, 
sunkiai randama ir labai gerame 

stovyje. Kaina su persiuntimu S950. 
Tel. 517-4236133, Birutė; 

ei.paštas tne l son l76@comcas t .ne t 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:tnelsonl76@comcast.net
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UŽSUKAU PAKLAUSYTI BENT IŠGIRDAU 
Jess , Tyehimba; „Leadbelly: 

Poems" — pages 117, Publisher: 
Verse Press. Išleista — 2005.10.01 

Paminėjus Čikagos rajoną Hyde 
Park, daugeliui jis visų pirma siejasi 
su University of Chicago. Ir, žinoma, 
Co-op knygynais. Viename iš jų, 
esančame ties 57 gatve, pastebėjau 
nieko man nesakantį skelbimą — 
„Tyehimba Jess . Leadbelly". Tokiu 
atveju visada gali rinktis — pagal
voti sau, kad tai tavęs neliečia, nes 
esi lietuvis, ir praeiti pro šalį, arba 
pagalvoti, kad turbūt tai tau nieko 
nesako tik dėl to, kad esi lietuvis ir 
nesistengi suprasti, kas vyksta šaly
je, kurioje tu gyveni, a r net kitoje 
gatvės pusėje prie tavo namų. Tą 
kartą aš užsukau vidun. 

Knygyno nedidelėje patalpoje 
vis daugėjo žmonių. Publika susi
rinko gan marga — daugelis vyres
nio amžiaus, kostiumuoti profesoriai 
iš University of Chicago, bliuzo 
muzikantai ir kritikai (vėliau prisi
statė), keletas jaunuolių virvutėmis 
susuktais plaukais iki juosmens, 
keletas savo išvaizda neišsiski
riančių piliečių, būrelis margom 
ilgom tunikom apsirengusių moterų. 
Poetas Tyehimba Jess neatrodė 
impozantiškai, greičiau inteligen

t iškai . Pradžioje kalbėjo ramiu 
balsu, savo poeziją pristatė lyg ilgai 
ir kan t r i a i darytą tyrimą apie 
muzikantą ir dainininką Leadbelly. 

Viena garsiausių Amerikos bliu
zo istorijoje asmenybių Huddie 
William Ledbetter, vėliau ėmęs va
dintis Leadbelly, gimė ir augo Loui
siana, vėliau Texas, pragyvenimui 
užsidirbdavo grodamas gi tara ir 
akordeonu. Keliaudamas jaunasis 
Huddie įsiminė galybę dar vergovės 
laikais dainuotų dainų. Jo mama 
dainavo „spirituals", o iš klajojančių 
pianistų Huddie perėmė „boogie-
vvoogie" bosines melodijas. Smuklėse 
ir kalėjime Leadbelly klausėsi emo
cingų dainų, kuriamų vietoje ar ke
liaujančių muzikantų. Pradėjęs groti 
aštuonstyge gitara, vėliau pamėgo 
dvylikastygę „Stella". 

Būdamas šešiolikos, Leadbelly 
jau buvo vedęs ir tapęs nuolatiniu 
barų lankytoju. Aštuoniolikos išvyko 
į Texas, kur rinko medvilnę, o 1920 
m. atvyko į Dalias, kur pirmą kartą 
išvydo grojant džiazo grupę. Čia jis 
sutiko Blind Lemon Jefferson, iš
mokiusį jį daugybės senų, iš kartos į 
kartą keliavusių, liaudies dainų ir 
padariusį stiprią įtaką Leadbelly 
stiliui. Leadbelly garsėjo savo ūmiu 
būdu ir prieštaringa asmenybe. Di-

Kviečiame visus smagiai praleisti popiete PLC. Lapkričio 13 d, . 
12:30 v. p p ivyks madų paroda ..Rudens simfonija p -asome 
skambinti Žibutei, te l . 630-257-0153 arba Elzytei, te! 630 257-
8617 ir užsisakyti bil ietus. 
Nuotraukoje Otilija Kasparaitienė ir Algis Bakaitis modeliuoja 2004 
m. madų parodoje. 

• 

Always Wlth Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1 1 2 0 S. State St.; Te l . 6 3 0 - 2 5 7 0339 
Justke 8015 W . 7 9 St.; Te l . 7 0 8 - 5 9 4 6604 

Pris ta tome Čikagoje, jos apvlinkėse. JAV. Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.a lwayswi th f lowers .com 

džiąją dalį savo gyvenimo jis pralei
do, ne tik grodamas, bet ir kalėda
mas — 1918 m. jis buvo nuteistas už 
žmogžudystę ir ka r tu su ki ta is 
kaliniais sukaustytas bendra gran
dine. Čia jis išmoko dainą „Imk tą 
kūjį" („Take This Hammer"), kurios 
ritmas atkartojo kūjo dūžius. Po sep
tynerių metų jam buvo suteikta ma
lonė, bet po keleto metų jam teko vėl 
grįžti į kalėjimą už pasikėsinimą 
nužudyti. 

Folkloristas John A. Lomax „at
rado" Leadbelly viename iš Ame
rikos kalėjimų ir 1936 m. aprašė jo 
dainas vienoje svarbesnių knygų 
apie Amerikos folklorą „Negrų liau
dies dainos, dainuotos Lead Belly" 
(„Negro Folk Songs as Sung by Lead 
Belly"). John A. Loma dėka, Lead
belly dainų įrašus galima gauti ir 
Amerikos Kongreso bibliotekoje. 
Nacionalinis viešasis Amerikos radi
jas (National Public Radio) Lead
belly dainą „Labanakt, I rene" 
(„Goodnight, Irene") įtraukė į svar
biausių šimto XX amžiaus Amerikos 
dainų sąrašą. 

Poetas Jess skai tydamas iš
traukas iš savo knygos „Leadbelly" 
pasakojo Louisiana berniuko, med
vilnės rinkėjo sūnaus, valkataujan
čio gitaristo, nesutramdomo būdo 
nusikaltėlio ir tik vėliau pripažinto 
dainininko istoriją. Istoriją muzi
kanto, tapusio istorija. Pirmoji 
poema „Leadbelly pamokos" („Lead-
belly's Lessons") pilna pagiežos, 
pietietiško įsiūčio ir destrukcijos. 
Dvylikametis Huddie atsiskleidžia: 
„tai buvo ten vienišas/ tamsoje, 
tamsa man/ kai aš pirmą kartą suži
nojau bruožus/ gryno balto pavydo". 
Jess knyga suskirstyta šio bliuzo 
muzikanto įrašytų dainų pavadini
mais. Tai biografija eilėmis, parašy
ta iš įvairių intymumo perspektyvų, 
naudojant eilę skirtingų novatoriškų 
poezijos formų. Net negirdėjau, kaip 
Jess skaito savo poeziją, jauti jos 
„oralumą", gyvumą, sakytinį pobūdį, 
tokį svarbų visam folklorui ir iš jo 
besiformavusiam bliuzui bei džiazui. 

Ir tarsi visai nesvarbu, kad Jess 
knyga „Leadbelly" tapo 2004 metų 
„National Poetry Series" laimėtoja, 
pats Tyehimba Jess buvo apdovano
tas ne viena stipendija ir ne vienu 
nacionaliniu apdovanojimu už poezi
ją ir jos skaitymą. Jo skaitomos 
poezijos įrašus nesunku aptikti in
ternete ar „užkliūti" už jo knygų 
Amerikos bibliotekose. 

Daug svarbiau būtų priminti , 
kad, gyvenant Čikagoje, ar netoli 
jos, taip paprasta užsukti į atsitik
tinį knygyną ir išgirsti jį skai tant 
savo poeziją gyvai. Išgyvenant ją, 
dainuojant ją bliuzo r i tmu, tuo 
pačiu, kuriuo gyveno Leadbelly, ku
ris kyla iš Amerikos liaudies dainų, 

eaUPeliy 
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bendražmogiskų vargų ir skausmų. 
Pamatyt i į taktą linguojančias seny
vo amžiaus afroamerikietes moteris, 
ilgaplaukius paauglius ir pergamen
tiniais susikaupusiais veidais stūk
sančius profesorius, už kurių akinių 
storų stiklų gali stebėti degančias 
akis . Išgirsti susižavėjimo šūksnius 
pabaigoje ir stebėti publikos staigų 
surimtėjimą, suklusimą. Ir vėl — 
užsidegimą, staigesnio ritmo paga
vimą. Taip gauni stiprų emocinį 
krūvį, tiesioginę kultūrinę patirtį. 

Kiekviena šalis turi savo liau
dies bedalius — vergus, dalininkus, 
baudžiauninkus, elgetas, našlaičius, 
a ts tumtuosius — jų vargus apdai
nuotus ir aprašytus folklore. Ir kar
tu tai dažnai skiriasi tik forma, vie
n a ar kita išraiška, situacija, niuan
su, o skausmas lieka skausmu, ben
drybe, nepalyginama ir neapibrėžia
ma. Didžiuodamiesi savo liaudies 
kūryba, mes, lietuviai, neretai ne
norime girdėti apie Amerikos folk
loro turtingumą ir unikalumą. Bijo
me pasijausti menkesni? Apsime
t a m e patys prieš save, jog tai ne
egzistuoja, ar tai mūsų neliečia. 
Neretai ignoruojame šaknis šalies, 
kuri priėmė mus, mūsų gimines ar 
draugus. Ignoruojame žmonių, kurie 
kasdieną mus supa, kultūrą ir patir
t is . 

Tai priekaištas sau pačiai, pri
siminus akimirką, kai sudvejojau, ar 
v e r t a užeiti ir išgirsti, ką nori 
pasakyti Jess. Ir t rumpa pastaba į 
mano draugo laišką, kurį gavau 
praeitą mėnesį iš Lietuvos. Jis rašė: 
„Man asmeniškai keista girdėti 
žmogų vadinant JAV namais, o New 
York — svajonių miestu. Net ne 
keis ta — šiek tiek vemti verčia. 
Miestas be istorijos, šalis be tautos. 
Valstybė, davusi pasauliui Coca-
Cola ir McDonald's". 

M o n i k a Bončkutė 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . Archer A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 

T e i . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguol ia i 
• Vestuviniai ir įvairūs to r ta i 
• Siunčiame mūsų p roduk tus UPS 
• At idaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Ciark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt. 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.racinebakery.com
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ŠILTI ŽODŽIAI 
LIETUVIŲ FONDUI IŠ VOKIETIJOS 

Lietuvių fondo a d r e s u a te ina 
daug gerų, šiltų žodžių iš visų 
pasaulio kraštų. Nes ši organizacija, 
kaip žinome, remia v i same pasauly
je išsiblaškiusių l ie tuvių. kul tūr inę 
veiklą. 

Šiomis dienomis, k a r t u su Vo
kietijos Lietuvių bend ruomenės 
„Informacijų" nauju numer iu , atėjo 
ir veiklios to krašto tau t ie tės , Va
sario 16-osios gimnazijos ilgametės 
mokytojos Marytės Dambriūnai tės-
Smitienės la iškas , k u r i s sk i r tas 
Lietuvių fondo valdybos, tarybos ir 
pelno skirstymo na r i ams . 

Siuntėja pažymėjo, kad Vokie
tijos LB biuletenyje y r a rašoma ir 
apie Lietuvių fondą. J i , paminėjusi, 
kad Fondas skiria p a r a m ą ar sti
pendijas ir Vokietijos institucijoms 
bei-jaunimui, pabrėžė, kad ir Vo
kietijos lietuviai tu rė tų įsijungti į LF 
eiles. . 

Toliau autorė rašė : „Galiu tvir
tai sakyti, kad J u s v isus pažįstu gan 
gerai. Su vienais b e n d r a u d a v a u 
(Amerikoje) a te i t in inkų stovyklose 
ar studentų suvažiavimuose, ki tus 
pažįstu iš LF rudens pokylio, kuo
met su vyru atvykome į Lemont pri
imti Dr. A. Razmos premiją skirtą 
gimnazijai, o dar k i tus pažįstu iš 
lietuviškos spaudos. Tiesa, kai kurie 
(Kamantas, Šula i t i s ) s iun tė savo 
dukras į Vasario 16-osios gimnaziją, 
o Mindaugas Bielskus pa t s ją lankė. 
Jūs visi atliekate milžinišką darbą, 
kuris neužmokamas ir juo labiau 
neįkainuojamas. Išeivijoje t u r ime 
lietuviškų fondų, institucijų, centrų, 
mokyklėlių — ir visi juose dirbantys 
yra verti pagarbos. Sakyčiau, kad 
mūsų tikslas išeivijoje yra išlaikyti 
savo židinius ir padėti jaunajai kar
tai išlikti sąmoningais l ietuviais. 
Todėl mes tu rė tume teigiamai ver
tinti šių organizacijų bei židinių 
veiklą ir kiek gal ima padėti. Mes 
turime tvirtinti savo pamatus , o ne 
juos griauti". 

Dambr iūna i tė -Šmi t ienė teigė: 
„Kaip pavyzdį paminės iu Vasario 
16-osios gimnaziją. Joje pradėjau 
mokytojauti prieš 30 metų (gimiau ir 
mokslus baigiau Amerikoje). Atvy-

Vasario sies g imnaz i jos d i r ek to r i us A.Šmitas s', eikina naujuosius gimnazi jos mok in ius . Nuotr. Marytės Šmitienės 

kus čia, radau mergaičių bendra
bučio pastatą, senoką mokyklos pas
ta tą ir visiškai apgriuvusią pilį, 
kurioje gyveno berniukai. Dabar, po 
30 metų, didžiuojamės naujai sure
montuota pilimi ir mergaičių ben
drabučiu bei naujai pastatytu ber
niukų bendrabučiu. 5 hektarų par
kas , visa mūsų sodyba, žydi ir žiba 
kaip niekad. Mokinių skaičius (per 
tuos 30 metų) išaugo nuo 60 beveik 
iki 200. Mokosi vokiečiai ir lietuviai 
mokiniai, kurie atvykę iš 8 šalių — 
Lietuvos, Rusijos, Lenkijos, Vokie
tijos, Kanados, Urugvajaus, Argenti
nos ir Brazilijos. Turime čia įvai
riausių renginių ir supažindiname 
mokinius su įvairių kraš tų kul
tūromis . Lietuviai mokiniai susi
pažįsta su Europa, o vokiečiai su 
Lietuva (ir ją aplanko). Norėčiau 
pateikti pavyzdį, ką mūsų mokiniai 
daro baigę gimnaziją. Prieš keletą 
savaičių parašėme keliems buvu
siems mokiniams, klausdami, ką jie 
ir jų klasės draugai šiuo metu daro. 

Vienas jų yra stomatologas ir šiuo 
metu gilina studijas Anglijoje. Net
rukus jis žada su savo lietuve žmona 
grįžti į Lietuvą. Jis rašo, kad vienas 
jo bendramokslis, studijas baigęs 
Vokietijoje, gyvena su žmona Vil
niuje ir turi savo verslą. Antras taip 
pat po studijų Vokietijoje gyvena 
Klaipėdoje ir dirba verslo vady
bininku Vokietijos-Lietuvos bendro
je įmonėje. Trečias baigė germanis
tiką ir dirba prekybos srityje Lie
tuvoje. Ketvirta gyvena Kaune ir 
dirba muzikos verslo srityje, o penk
tas baigė vadybos studijas ir Klai
pėdoje dirba automobilių pramonės 
įmonėje. Šeštasis išvyko į Ameriką ir 
septintasis dirba Kaune stomato
loginių medžiagų prekyboje. Šituo 
pavyzdžiu norėjau Jums tik paro
dyti, kad didelė dalis mūsų mokinių, 
atvykusių iš Lietuvos, pasimokę 
arba studijas baigę Vokietijoje, grįž
ta į Lietuvą gyventi ir dirbti. 0 mok
slas ir patirtis, įgyta užsienyje, yra 
be galo reikalingi Lietuvai". 

Laiško autorė sutiko šio laiško 
mintimis pasidalint i ir su mūsų 
laikraščio skaitytojais, nes laiške 
pateikta informacija yra tikrai įdomi 
ir vertinga. 

Savo laiško pabaigoje ji dar 
pažymi: „Trumpai tar iant , esu įsiti
kinusi, kad lietuviškų židinių išeivi
joje išlaikymas yra ne tik reikalin
gas, bet ir būtinas. Dėl to esu Jums 
visiems dėkinga, kad LF neužmiršta 
Vasario 16-osios gimnazijos bei kitų 
lietuviškų institucijų ar organizacijų 
Vokietijoje. Ačiū Jums!" 

Čia dar norisi pridėti, kad Va
sario 16-osios gimnazija buvo pirmo
ji Lietuvių fondo Dr. Antano Razmos 
vardo premijos (švietimo srityje) lau
reatė prieš 5 metus. Šiemet premija 
švietimo srityje bus įteikta lapkričio 
5 d. PL centre, Lemont, įvykstančio 
tradicinio LF pokylio metu 
A.P.P.L.E. organizacijai. Visi tau
tiečiai kviečiami šioje neeilinėje 
šventėje dalyvauti. 

Edvardas Šulaitis 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rcf STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tei.: 773 -585-9500 

DRAUGO FONDAS IR 
DRAUGO" LEIDYBA / / 

Ne kartą teko girdėti „Draugo" 
skaitytojų ir Draugo fondo nar ių 
pastabas bei pa ta r imus kaip Draugo 
fondas turėtų tvarkyti „Draugo" lei
dybos problemas, kadangi leidybą 
remia fondo pinigai . Pa sku t in iu 
metu buvo gautas ilgas laiškas, ad
resuotas Draugo fondui iš vieno 
Draugo fondo garbės nario, nuola
tinio fondo rėmėjo, ku r i ame išvardi
nama visa eilė „Draugo" leidybos 
problemų. 

Pagal laiško turinį , j is turėjo bū
ti adresuotas „Draugo" leidėjams-
Lithuanian Catholic Press Society, 
Ine, bet ne Draugo fondui. Štai ko
dėl. 

Draugo fondas buvo įkur tas 
1993 metais, kai „Draugui" t rūko 
lėšų modernizuotis, pereit i į kompiu
terinę sistemą, t am įsteigus finan

sinės paramos instituciją su jos na
riais ir rėmėjais, auginančiais pag
rindinį fondo kapitalą. To fondo mi
lijono investavimu pelnu paremiant 
„Draugo" dienraščio leidybą. Jau pir
mojo penkmečio laikotarpiu fondas 
nupirko reikalingus kompiuterius 
„Draugo" redakcijai ir administraci
jai ir kelias spausdinimo priemones 
spaustuvei. Tolimesni metai iš fondo 
pareikalavo paremti ne tik priemo
nes, bet ir pašto ir popieriaus iš
laidas, net ir algų mokėjimą. 

Visiems fondo mokėjimams buvo 
reikalingi oficialūs leidėjų prašymai 
raš tu . Visi prašymai buvo svarstomi 
Draugo fondo direktorių tarybos ir 
balsų dauguma buvo daromi nutari
mai išmokėti . Prašymuose buvo 
nurodoma, kam pinigai reikalingi, 
kar ta is norint juos gauti per 3-4 

dienas. Visi prašymai buvo paten
kinti. 

Ar galėjo Draugo fondo direkto
rių taryba prašymus atmesti, kai 
susidarius skolai, paštas atsisakė 
priimti „Draugo" dienos išsiuntimą? 
Kiek reikėjo fondo pastangų tą pačią 
dieną padaryti nutarimą ir išrašyti 
stambų čekį. Ko verti nupirkti kom
piuteriai, jei algų laiku negavę tar
nautojai pasitrauks, ir „Draugas" 
nebus išleistas? 

Draugo fondo išmokėjimai „Drau
gui" iki šiol visada buvo atlikti laiku. 
Be jų „Draugas" jau būtų ne kartą 
sustojęs. Čia padėka priklauso vi
siems Draugo fondo nariams ir rė
mėjams, kurie per pavasario ir 
rudens vajus savo įnašais augino 
Draugo fondą. Padėka priklauso ir 
investavimus tvarkančiam Gyčiui 
Kavaliauskui, kuris per trumpiau
sią laikotarpį atliko pardavimus ir 
pinigai buvo laiku gauti. Stambių 
Draugo fondo išmokėjimų „Draugo" 
leidybai šiais metais prireikė dėl iš 
pernai metų likusiai virš 100,000 
dol. skolai padengti „Draugo" admi
nistracijoje. Ši skola dar nėra visiš
kai apmokėta. 

Draugo fondo garbės nario laiš
ke išvardinti šeši jau mirę lietuviški 

laikraščiai, likus tik „Draugui". Jo li
kimas yra „Draugo" leidėjų rankose. 
Jų nuolatiniai prašymai paramos iš 
Draugo fondo jį gali netrukus ištuš
tinti. Pagal šios dienos perspektyvą, 
be Draugo fondo numirs ir pats 
„Draugas". O gal „Draugo" leidėjams 
pradėjus racionaliai tvarkytis išliks 
gyvi „Draugas" ir Draugo fondas dar 
daugelį metų? 

Draugo leidybos problemos ne
priklauso Draugo fondui, kuris yra 
atskira pagalbinė institucija, pa
dedanti „Draugo" leidybai ir tuo 
daug padedanti lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje. 

Nėra pagrindo manyti , kad 
„Draugas" švaisto Draugo fondo 
lėšas, bet yra būtina „Draugo" leidė
jams subalansuoti „Draugo" leidybos 
pajamas ir išlaidas, naudojant fondo 
paramą po truputį iš jo gaunamo 
pelno. Ne Draugo fondui, bet „Drau
go" leidėjams - Lithuanian Catholic 
Press Society tarybos pirmininkui 
Juozui Polikaičiui, arba valdybos 
pirm. Marijai Remienei („Draugo" 
adresu) reikia siųsti pastabas ir 
pageidavimus dėl dienraščio „Drau
go" leidybos. 

Bronius Juodelis 
Draugo tarybos pirmininkas 



DRAUGAS, 2005 m. spalio 29 d., šeštadienis 15 

TEN, KUR DAUG LIETUVIŲ IR MIESTO MERŲ GYVENO 
Bridgeport (Čikagos miesto apy

linkė) yra viena seniausių Ameri
kos lietuvių gyvenviečių. Kitados 
Bridgeport buvo lietuvių susibūrimo 
centras. Metams bėgant , daug kas 
pakito. Buvo nugr iau ta pirmoji lietu
vių ateivių p a s t a t y t a Šv. Jurg io 
parapijos bažnyčia. Tokio pat likimo 
susilaukė lietuvių auditorijos pas
tatas . Pranyko kone visos lietuvių 
prekyvietes ir įstaigos. 

Ne per seniai su žeme buvo suly
ginti „Mildos" namai . Kaip žinia, 
juose ilgokai še imin inkavo mūsų 
paraudę taut iečia i , save vadinę 
pažangiečiais. Dabar šioje apylinkė
je, ypač Halsted gatvėje, gr iaunami 
anksčiau statyti namai ir kai kur jų 
vietoje p radedama s t a ty t i naujus 
namus. Bridgeporto pašonėje vyksta 
didoka naujų n a m ų s ta tyba . Čia 
kuriasi naujos gyvenvietės. 

Pastaruoju metu pasklido žinia 
apie galimą l ietuvių pas t a ty to 
„Ramovos" teatro (3518 S. Halsted) 
nugriovimą. Kadaise „Ramova" buvo 
apylinkės gyventojų pasididžiavimo 
vertas pas ta tas . Dabar šis pas ta tas 
yra apgailėtinoje būklėje. Pusan t ro 
tūkstančio žmonių ta lpinančioje 
salėje, galima sakyti , yra pakenčia
mas vaizdas. O pasta to prieangis ir 
kitos vidaus patalpos atrodo tary
tum būtų nusiaubtos žemės drebėji
mo. Pastato stogas prašosi skubaus 
remonto. 

Miesto valdžia (dabar t inė pasta
to savininkė) u ž d r a u d ė paša l in ių 
žmonių lankymąsi „Ramovos" patal
pose. Prie pastato įėjimo durų kabo 
įspėjimas, draudžiąs praver t i duris. 

Viešai ka lbama apie valdžios 
nutarimą parduoti pas ta tą ir sklypą 
kažkokiam s t a tyb in inku i , kur is 
numato nugriauti senstelėjusį pas
tatą ir jo vietoje pas ta tyt i kitą, ku
riame užtektų vietos parduotuvėms 
ir nuomojamiems bu tams . 

Tačiau yra kitaip galvojančių. 
Pavyzdžiui, Maureen Sull ivan. Ši 
moteris, vaikystę praleidusi Brid
geport ir kurį laiką gyvenusi kitur, 
ne per seniai sugrįžusi į Bridgeport, 
ėmėsi rimtų pas tangų išsaugoti ir 
atnaujinti „Ramovos" teatrą . Beje, 

Maureen Sullivan, anksčiau lan
kiusi lietuvių kazimieriečių vado
vaujamą Maria aukštesniąją mokyk
lą, tur i daug pažįstamų lietuvių. Jai 
yra gerai žinomi lietuvių siekiai. Jos 
suorganizuota žmonių grupė renka 
parašus ir rengiasi juos peticijos 
forma įteikti atitinkamiems miesto 
pareigūnams. Jos įstikinimu, yra 
būt ina išsaugoti istorinį „Ramovos" 
pastatą ir jame įkurti kultūrinį cen
trą. Girdi, toks centras būtų naudin
gas ne tik Bridgeport, bet ir visam 
Čikagos miestui. 

Žinia, „Ramovos" teatro atstaty
mas pareikalautų nemažos pinigų 
sumos. Vis dėlto galimos piniginės 
išlaidos yra pateisinamos. Geras 
pavyzdys Navy Pier ir Millenium 
Park . Šiuo atveju minėtinas ir 
Dariaus-Girėno paminklas, Mar-
ąuet te Park. Miesto valdžia šio 
paminklo atnaujinimui teikėsi 
paskirti didoką pinigų sumą. 

Šiandien mažai bežinoma, kas 
įkūrė „Ramovos" teatrą, kas pastatė 
t ea t ru i tinkamus namus. Tenka 
apgai lestaut i , kad ankstyvesnieji 
mūsiškių pasireiškimai, o taip pat 
seniau prabėgusių dienų įvykiai 
skęsta užmarštyje. Tačiau, beieš
kant ir besiteiraujant, sužinota, kad 
pagrindiniu „Ramovos" „kaltininku" 
laikytinas Jokūbas Maskoliūnas. Jis 
gimė 1889 m. Ukmergės apskrityje. 
1907 m. atvyko į JAV. Iš pradžių 
uždarbiavo įvairiose vietose. Susi
taupęs pinigų, atidarė taverną. 1927 
m. jo pastangomis buvo sudaryta 
bendrovė, kuri Bridgeport, Halsted 
gatvėje, pastatė teatro rūmus. Sa
koma, jog buvo paskirta 100 dol. pre
mija tam. kas pasiūlys teatrui tin
kamą vardą. Premija atiteko vienam 
Kanados lietuviui už pasiūlytą 
„Ramovos" vardą. 1928 m. įvyko ofi
cialus „Ramovos" teatro atidarymas. 
Depresijos metu „Ramovą" perėmė 
teatro statybai paskolą davęs ban
kas. Taip ir išslydo „Ramova" iš 
lietuvių rankų. Tąsyk Jokūbas Mas
koliūnas prarado investuotus pini
gus. Vėliau jis apsigyveno St. Pe-
tersburg, FL, kur aktyviai dalyvavo 
tenykščio lietuvių klubo ir kitų orga-

Lietuvių Įkurtas „Ramovos" teatras šiuo metu. 
Gedimino indreikos nuotr. 

nizacijų veikloje. 
Anksčiau Bridgeport apylinkėje 

gyveno tūkstančiai, pirmabangiais 
vadintinų, mūsiškių. Čionai prieg
lobstį rado ir šimtai antrabangiais 
vadinamų lietuvių. Ak, čia gyveno ir 
miesto merai — Richard J. Daley, 
Michael A. Bilandic ir Richard M. 
Daley. 

Ilgainiui daugelis mūsiškių ir 
nemūsiškių „išponėjo" ir išsikėlė į 

priemiesčius. Ne vienas jų spėjo at
gal sugrįžti. Bridgeport didėja tre-
čiabangiais vadinamų lietuvių. 

Šioje apylinkėje netrūksta tei
giamų savybių. Pranašaujama apy
linkei šviesi ateitis. Kas žino, gal ko 
gero Bridgeport pavyks atgyti. Gal 
kuomet nors Bridgeport vėl taps, 
jeigu ne lietuvių veikimo centru, tai 
bent, kukliau tariant, centriuku. 

P e t r a s Petrut is 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

B R I G H T O N P A R K 4 3 3 0 S. CALIFORNIA 
S U M M I T , 7300 W. A R C H E R AVE. 

C I C E R O 5940 W . 35 ST. 
L E M O N T , 12401 S. A R C H E R A V E . (& DERBY RD.) 

E V E R G R E E N PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE. 

A L L P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

T e l . 1 8 0 0 9 9 4 7 6 0 0 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

SERVINC L I T H U A N I A N 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 CHICACO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. D A I M I D — 
nepr ik lausomas d i rek tor ius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 
1 Patogio je v ie to je ta rp Čikagos 

i r Lemon to 
• 10 minuč ių nuo Šv.Kazimiero 

l ie tuv iu kap in iu 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hllls Illinois 

(703)974^1410 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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kapas 

• Š v . Kazimiero lietuvių kapi
nėse Vėlinių susikaupimo apeigos 
ruošiamos sekmadienį, spalio 30 d., 
12 vai. prie Steigėjų paminklo (111 ir 
Pulaski g-vės). Susikaupimą ruošia 
Kapų sklypų savininkų draugija ir 
LB Pasauliečių draugija. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti. 

•Kun. Jonas Kuzinskas, Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių direktorius, 
praves religines apeigas Vėlinių 
išilmėse prie Steigėjų paminklo šį 
sekmadienį, 12 vai. Dalyvaujant 
šauliams rikiuotėje ir bendruomenei 
drauge su kapų savininkais, bus 
padėtas vainikas visų dalyvių vardu 
prisiminimui artimųjų ir lietuvių 
tautos laisvės kovų dalyvių tėvynėje 
ir pasaulyje. Žodį tars Bendruo
menės pasauliečių komiteto pirmi
ninkas Algis A. Regis. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

•Lietuvių fondo metinis rudens 
pokylis ir Dr. Antano Razmos vardo 
švietimo premijos įteikimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 5 d. Maloniai 
kviečiame LF narius, rėmėjus, glo
bėjus ir svečius susiburti PLC salėje, 
pasisvečiuoti, pasivaišinti A. Šo-
liūnienės gardžiai pagamintu mais
tu ir paremti Lietuvių fondą. Jus 
linksmins brolių Švabų ansamblis. 
Norintys užsisakyti vietas, prašo
me skambinti Živilei, tel. 630-257-
1616. LF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

•Bostono „Sodauto" kolektyvą 
sudaro kelerių kartų lietuviai. Vieni 
gimę Lietuvoje ir maži atvykę su 
tėveliais į JAV, kiti gimę Vokietijoje, 
o dar kiti - neseniai atvykę į šį 
kraštą iš Lietuvos. Visus juos jungia 
meilė Lietuvai ir lietuviškai dainai. 
Etnografinį spektaklį ,,Ten kur 
anglių kalnai stėri" čikagiečiai pa
matys lapkričio 20 d. 2 vai.p.p., sek
madienį, Jaunimo centre. Ansamblis 
įdomus ne tik suaugusiems, bet ir 

jaunimui, moksleiviams. Bilietus 
galite nusipirkti „Seklyčioje". Jau
nimui iki 12 metų - nemokamai. 

•Mercy Lift lapkričio 12 d. visus 
kviečią į iškilmingą pokylį, Morton 
Arboretum lankytojų salėje, Lisle, 
IL. Žingsnis po žingsnio kartu su 
Lietuva žygiuojame jau 15 metų! 
Visas pelnas bus skirtas Lietuvoje 
diabetu sergantiems vaikams. Bi
lietus užsisakykite pas Laimą tel. 
847-636-7797 arba 847-636-7797. 
arba tel. 708-354-4835. 

• P a s a u l i o lietuvių centras Le-
monte nuomoja butus (su maistu) 
pensijinio amžiaus žmonėms. Nuo
modami butą pas mus ne tik turėsite 
šviežų ir gardų maistą, gerą patar
navimą, bet ir šiltą, šeimyninę ap
linką. Dėl smulkesnės informacijos 
prašau skambinti į PLC raštinę tel. 
630-257-8787. 

• U n i o n Pier Lietuvių draugija 
kviečia visus į paskutinį metinį susi
būrimą, sekmadienį, lapkričio 6 d. 1 
vai. p.p. (Michigan laiku) Gintaro 
vasarvietėje. Bus pranešimai apie šių 
metų veiklą, Valdybos rinkimai ir 
skanūs pietūs. Bus renkamas nario 
mokestis. Skambinti Rūtai Van-
derMolen tel. 269-469-4826 arba 
Marytei Nenienei, tel. 269-469-2104. 

• Lietuvos Dukterys maloniai 
kviečia atsilankyti į draugijos ruo
šiamus rudens pietus lapkričio 6 d., 
3 v.p.p. Jaunimo centre. Skanūs A. 
Šoliūnienės valgiai, programa, lote
rija. Meninę programą atliks Vilija Ke-
relytė ir Algimantas Barniškis. Visi ir 
visos laukiami. Vietas užsisakyti 
antradienį-penktadienį nuo 10 v.r. 
iki 2 v.p.p., tel. 773-925-3211. 

• S p a l i o 30 d. Cicero Šv. Antano 
parapijoje rengiamas LB Cicero 
valdybos rengiamas rudeninis pa
bendravimas su vaišėmis neįvyks. 
Renginys nukeliamas į lapkričio 6 d., 
sekmadienį, po 9 vai. ryto Mišių. 

,' ./n 

sutrupinto žiupsnelio 
žemės nėra -
vien kietas 
pabaigos akmuo, 
žvakidžių misingis, 
kilnoti pelenai, 
baltutis pomirtinis skliautas 

nusilenkiu 
ir laiminuosi artuma žmogaus, 
kuris ir buvo, ir yra, 
ir bus ilgai 

žiupsnelio žemės 
apsodintos nėra -
vien juodas 
pagarbos akmuo 
virš kalbos -
didybės mūsų 

Kun. Ričardas Mikutavičius 

Vėlinės. Žvakių liepsnelės kapinėse. Rudens vakarai Lietuvoje 
tamsūs, ir važiuojant keliu iš tolo matosi jų mirgsėjimas. Apima 
kažkoks keistas jausmas, - tarsi kalbiesi su išėjusiais Anapilin, 
prisimeni juos, laimini juos. O kapinėse, jei šalia tavo artimo 
kapo yra kapas su neuždegta žvakute, būtinai ir ant jo uždegi 
Žvakutę. Pagerbi visus: savo artimus ir tuos, kurių nepažinai. 
Amerikoje nėra Vėlinių tradicijos, bet lietuviai nuo seno ir čia 

\jos laikosi. Kasmet LB Pasauliečių draugija ir kapų sklypų 
savininkai ruošia tradicines Vėlinių iškilmes Sv. Kazimiero 
kapinėse prie Steigėjų paminklo. Spalio 30 d., 12 vai. čia vyks 
trumpos Vėlinių susikaupimo religinės ir pasaulietinės apeigos. 
Bus uždegta Vėlinių žvakė, visų vardu padėtas vainikas tiems, 
kurie jau ne su mumis. Kviečiame visus dalyvauti apeigose. 

Antradienį, lapkričio ld., visų Šventųjų dieną, visiems kata
likams privalu dalyvauti šv. Mišiose. 

•Lietuvių opera kviečia šešta
dienį, lapkričio 19 d. į rudens pokylį, 
rengiamą Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, Čikagoje. Šis pokylis kaip ir 
praėjusieji bus šaunus: Ne tik patys 
ateikite bet ir draugus bei artimuo
sius pasikvieskite. Nedelskite, nes be
laukiant gali pritrūkti vietų. Vietas 
užsisakyti galima paskambinus Jur
giui Vidžiūnui tel. 773-767-5609. 

•Antradienį , lapkričio 1 d., Vėli
nių dienos išvakarėse, šv. Mišios 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje bus atnašaujamos 
8v.v. Kviečiame visus tą vakarą 
dalyvauti šv.Mišiose, per kurias 
prisiminsime mirusiuosius. Uždeg
sime jiems žvakutes, ir nors jie ne su 
mumis, vis tiek mūsų širdyse dar 
dega meilė jiems. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Š I L U M A IR D Ė M E S Y S 
M Ū S Ų S E N O L I A M S 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose lOSAngdd Čia laukia puikus 
klimatas, draugiška namų aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežerskienė 

O l i m p i c S e n i o r L i v i n g 
T e l . 3 2 3 - 3 5 3 - 2 1 4 0 

E-mail: įurateusGyahoo.com 

• Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $100 Petras Kauf-
manas, Juozas Kazickas, dr. Kazi
mieras Rimkus. $50 Ona Adomaitie
nė, Jonas ir Anelė Gumbelevičius, 
Matilda Kurapka, Vytas Raudys, 
Juozas Sabas. $40 Halina Dilys, dr. 
Daina Variakojis. $30 G. J. Pauliu-
konis. $25 Algirdas Čepėnas, Algi
mantas ir Virginija Gureckai, A. J. 
Jankūnas, Jonas ir Dana Kaunas, 
Irena Kerelis, Saul ir Melody Vydas. 
$20 Jonas ir Valeria Pleirys, Aldona 
Venckūnas. $10 Valerija Vaičjurgis. 
Dėkojame visiems rėmėjams. „Ka
raliaučiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011. 

• A.a. Kazio Maldėno atmini
mą pagerbiant, Jonas ir Joana Kru
tulis, Aldona Rukuiža, Vladas ir Va
leria Plepys, Aušrinė Karaitis, iš 
viso aukojo $125. Ši auka yra skirta 
padėti LML įgyvendinti medici
ninius projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. LML dėkoja už 
aukas ir reiškia nuoširdžią užuo
jautą šeimos nariams. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti LML 
įgyvendinti medicininius projektus 
sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Aukojo: $150 — Jonas ir J. Virginia 
Damauskas, IL. $100 — Raymond ir 
Theresa Jakubauskas, MA; J. ir S. 
Peckus, IL. $25 — VVilliam Burimau-
kas, NY; Alice Lopez, FL; Pranas ir 
Milda Šilbajoris, OH. $22 — E. Lau
cius, MD. $20 — Stanley Rymas, IL. 
$15 — Gitą ir Aidas Kupčinskas, 
MA. $10 — Elena Sakas - Sluder, CO. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-3810893. 

www.lithuanianmercylift.org 
lithuanianmercylifl@yahoo.com 

• „Saulutė". Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams ir 
invalidams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Anoniminiai $150; Armino 
Dovydėno kepenų persodinimui au
kojo Vytas Tamulis $50, Algis Stri
maitis $100, Andrius Strimaitis $150, 
Natalie Sodeika $20, Dana Elsber-
gas $30, Janina Lieponienė $100, 
Joseph Mikulis $100, Regina Juš-
kaitis $75. Labai ačiū, „Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid), 414 Free-
hauf St., Lemont, IL 60439, tel. 
(630) 243-7275, TAX ID #36-3003339. 

http://www.lithuanianmercylift.org
mailto:lithuanianmercylifl@yahoo.com

