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Gobšumas pražudys Lietuvos verslą? 

Ilgesne darbo savaite suinteresuoti didieji prekybos centrai. VTU nuotr. 

Lina Balsytė 

Valdžios ambicijos įtvirtinti ilges
nę nei 48 vai. darbo savaitę ne tik 
pažeidžia darbuotojų teisę į poilsį, bet 

ir yra ekonominės naudos siekimas jų 
sąskaita, tvirtina socialdemokratas 
Seimo Socialinių reikalų ir darbo ko
miteto pirmininkas Algirdas Sysas. 

„Jeigu mes visą laiką pelno siek

sime tik darbuotojų sąskaita ir inves
tuosime ne į darbuotojus, ne į jų mo
kymą, bet investuosime taip, kad ak
cijos nusėstų tose pačiose kišenėse, 
tai netgi darbo savaitės liginimas ne
užtikrins nei darbuotojų kvalifikaci
jos, nei jų kiekio čia, Lietuvoje", -
kalbėjo A. Sysas. 

Jis pridūrė, kad pramonės ir 
darbdavių tokiu atveju neišgelbės ir 
žmonės, „atsivežti" iš trečiųjų šalių. 

Pasak socialdemokrato, Lietuva 
prieš trejus metus patvirtino Socia
linę chartiją, kurios antrasis straips
nis kalba apie teisę į tinkamas darbo 
sąlygas. Remiantis šia Chartija, siek
damos užtikrinti veiksmingą teisės j 
tinkamas darbo sąlygas įgyvendini
mą, šalys įsipareigoja nustatyti pri
imtiną darbo dienos ir darbo savaitės 
laiką ir pamažu trumpinti darbo sa
vaitę tiek, kiek leidžia darbo našumo 
padidėjimas ir kiti su tuo susiję 
veiksmai. Tuo tarpu Lietuvoje, A. Sy
so teigimu, vyksta atvirkštinis proce
sas - Vyriausybė siekia įteisinti pail-

Lenkijos 
valdančioj i 

koalicija žlugo 
Varšuva, rugsėjo 22 d. („Reu-

ters"/BNS) — Lenkijos konservato
riai staiga atsisakė netvirtos koalici
jos su kairiosios pakraipos ...Savigy
na", su kuria susiginčijo dėl kitų me
tų biudžeto, ir ši didžiausia naujoji 
Europos Sąjungos (ES) šalis atsidūrė 
prie pirmalaikių rinkimų slenksčio. 

Si naujausia krizė 2004 metais j 
ES įstojusią Lenkiją ištiko po šią sa
vaitę Vengrijoje vykusių antivyriau-
sybinių riaušių, kurios pakurstė su
sirūpinimą, kad regionui gresia il
galaikis politinis nestabilumas ir re
formų paralyžius. 

Po savaites trukusių ginčų dėl 
biudžeto ir planų nusiųsti daugiau 
kareivių į Afganistaną konservatorių 
premjeras Jaroslaw Kaczynski pa
skelbė, kad atleis savo pavaduotoją, 
„Savigynos" vadovą Andrzej Lepper. 

Premjeras per spaudos konferen
ciją sakė, kad bandys suburti kitokią 
daugumą parlamente, bet pridūrė, 
kad jei to padaryti nepavyktų, gali 
įvykti ir pirmalaikiai rinkimai. 

J. Kaczynski ir jo brolio dvynio, 
prezidento Lech Kaczynski vadovau
jama partija „Įstatymas ir teisingu
mas" pernai laimėjo parlamento rin
kimus, bet iki absoliučios daugumos 
jiems trūko nemažai vietų. 

Žadėdami naują pradžią po 
griežtų reformų, kurių reikėjo norint 
įstoti į ES, broliai atsisakė ankstesnio 
pažado valdyti su verslą remiančia 
Pilietine platforma ir pribloškė dau
gelį lenkų partneriu pasirinkdami A. 
Lepper. Nukelta į 7 psl. 

Bevizio režimo sieks kartu 
Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) — 

Baltijos ir Višegrado grupės valstybės 
sutarė drauge siekti savo piliečiams 
bevizio režimo su JAV 

Toks susitarimas pasiektas Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos, Len
kijos, Slovakijos ir Vengruos užsienio 
reikalų ministre -isiHV~- = M C W 

York ketvirtadienį. 
Susitikime sutarta suburti Bal

tijos ir Višegrado šalių koaliciją, ku-
iios atstovai Washington, DC, de-
retųsi dėl bevizio režimo su JAV ad
ministracijos atstovais. 

Ministrai taip pat sutarė tęsti 
bendradarbiavimą su Europos Komi
sija, siekiant, kad ši aktyviau remtų 

naujųjų ES narių interesus gauti be
vizį režimą su JAV 

Ministrai taip pat akcentavo, kad 
svarbu siekti bevizio režimo ir su ki
tomis valstybėmis, tarp jų —su Aus
tralija ir Kanada. 

Sią savaitę vykusiuose Lietuvos 
diplomatų susitikimuose su JAV 
Kongreso nariais ir administracijos 
atstovais konstatuota, kad Lietuva 
daro pažangą, siekdama bevizio reži
mo su JAY bet ji dar nepakankama 
atsisakyti vizų reikalavime Lietuvos 
piliečiams. Vis dar aukštas Lietuvos 
piliečių paraiškų JAV vizoms gauti 
atmetimo ir pasilikimų JAV ilgiau nei 
leidžia viza rodiklis. 

V. Adamkus ragino reformuoti JT 
reikalinga. Taikos kūrimo komisija 
šalims, kuriose įvykęs karinis kon
fliktas, suteikia naujos vilties iš
vengti pakartotinio chaoso", — JT 
sesijos metu pasakytoje kalboje pa
brėžė V Adamkus. 

Kartu jis pridūrė, kad be politi
nės valios institucijos netenka pras
mės. Būtina, kad tarptautinė ben
druomenė teiktų geresnio gyvenimo 
viltį šalims, bandančioms tapti sa
varankiškomis. 

. Priminęs Lietuvos veiklą Afga
nistane, prezidentas pabrėžė, kad 
misijos sėkmė priklausys, kiek pačios 
šalys padės kurti valstybę pasibaigus 
konfliktui ir plėtoti racionalią bei 
tvirtą rinkos ekonomiką. 

Kreipdamasis į JT sesijos daly
vius, prezidentas taip pat paragino 
tęsti gyvybiškai svarbias JT valdymo 
reformas bei spręsti mandatų per
skirstymo klausimus. 

Valdas Adamkus 
Eltos nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) — 
Jungtinių Tautų Generalinės asam
blėjos sesijoje prezidentas Valdas 
Adamkus akcentavo šios organizaci
jos reformų būtinybę ir kalbėjo apie 
jos reikšmę valstybės kūrimo proce
suose. 

„Sakoma, kad valstybės kūrimas 
yra ilgas ir sudėtingas procesas. 
Būtent todėl Jungtinių Tautų para
ma ir pagalba šioje srityje yra labai 

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

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

gintą darbo savaitę iki 60 vai. 
Socialdemokratas taip pat ak

centavo, kad įvairių įmonių pelno di
dėjimas yra absoliučiai neproporcin
gas darbuotojų užmokesčio kilimui. 

„Gobšumas pražudo", — pers
pėjo parlamentaras. Jis pridūrė, kad 
„važiavimas ferariu ar kitu gražiu 
automobiliu ir verkšlenimas, kad nė
ra darbuotojų ar kad jie nedirba už 
mažą atlyginimą" nieko nepakeis. 

Alfa.lt 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų veiklos. 
•Laikas prisiminti 
Draugo fondą. 
•M. Krupavičius — žymus 
nepriklausomybės laikų 
politikas ir visuomenės 
veikėjas. 
•Menas, l i teratūra, 
mokslas. 
•Narkomanija — aktuali 
socialinė problema. 
•Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. 
•Mūsų šeimose. 
•Apie dail. N. Šaltenytę. 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.72 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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Netekome darbštaus 
idėjos draugo 

Benedikto Neverausko 

A.fA. Benediktas 
Neverauskas 
1921-2006 

S m. rugpjūčio 11d. jau kele
rius metus, ligų vargintą 

• Benediktą pasišaukė Vieš
pats. Benediktas gimė Iždagu kai
me, Sintautų parapijoj. Tėvai 
Vincas ir Marcelė Neverauskai 
augino dar tris už Benediktą jau
nesnes dukteris: Genę, Aldoną ir 
Kunigundą. 

Gimnaziją baigė 1941 metais 
Šakiuose. Dvejus metus studijavo 

Vilkaviškio 
kunigų se
minarijoje. 
Frontui ar
tėjant, 1944 
m. pasit
raukė Vb-
k i e t i j o n . 
1949 m. at
vyko į Či
kagą, po vie
nerių metų 
persikėlė j 
Detroit, ga
vo darbą au-
tomobi l ių 
fabrike. Po 

poros metų, susitaupęs pinigų, įs
tojo j Detroit universitetą studi
juoti inžinerijos. 

1953 m. vedė Vitą Polikaitytę, 
gausios Polikaičių šeimos dukterį. 
Gimus dukrai Ritai ir sūnui Vidui, 
turėjo atsisakyti pilnų studijų ir 
pereiti į vakarinį Detroit universi
teto inžinerijos skyrių. Gavo brai
žytojo darbą General Motors įmo
nėje. 1966 m. studijas apvainikavo 
inžineriaus diplomu. General Mo
tors dirbo 34 metus ir pasiekė sen
joro inžinieriaus titulą. Išėjo į pen
siją 1987 m. 

Benediktas džiaugėsi savo vai
kų pasiektais mokslo vaisiais, žen
tu Kastyčiu Giedraičiu ir marčia 
Adria Birutyte, anūkais: Andrium, 
Danium, Rima ir Miku Giedraitu-
kais, Kovu ir Gyčiu Neverauskiu-
kais. 

Dar Lietuvoje Benediktas bu
vo veiklus ateitininkas. Jo tėvų na
muose vykdavę slapti moksleivių 
ateitininkų susirinkimai. Ir Det
roit Benediktas buvo pirmuoju 
studentų ateitininkų draugovės 
pirmininku, vėliau net 14 metų 

buvo Detroit sendraugių valdybo
se. Ketverius metus pirmininkas, 
kitais atvejais vicepirmininkas, iž
dininkas. Jam pirmininkaujant 
ateitininkai surengdavo Užgavė
nių balius su linksma menine pro
grama. Labai kruopščiai jo vesta 
iždo knyga. Buvo paslaugus, drau
ge su Vita, šeimos šventes rengė iki 
tol, kol jo sveikata leido. 

Per Benedikto šermenis kalbė
jusieji priminė jo paliktus pėdsa
kus Dievo Apvaizdos parapijoje 
Detroit, kur 1972, 1978 ir 1979 
metais buvo liturgijos komiteto 
pirmininkas, 1988 m. — liturgijos 
komiteto atstovas parapijos tary
boje, trejus metus — tarybos sek
retorius. Daug metų dalijo komu-
nįją. Ir nebūdamas liturgijos komi
tete, atlikdavo zakristijono parei
gas. 

Nuo pat Dainavos stovyklavie
tės įkūrimo Benediktas skyrė daug 
laiko jaunimo stovyklavietės staty
bai ir gražinimui. Daugiau nei 
dešimt metų važiuodavo savaitga
liais tiesiog iš darbo į Dainavą 
pjauti žolės. Per Sendraugių atei
tininkų stovyklas mielai padėdavo 
pasiruošti Mišių aukai. Buvo bal
singas, mėgo giesmę ir dainą. Ir sa
vo vaikus nuo pat mažens siuntė 
mokytis groti pianinu ir vargonais. 
Vidas 20 metų vargonavo Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, prieš dešimt 
metų jo vietą perėmė Rita su kitais 
vargonininkais. 

Nenuostabu, kad ic per šerme
nis, ir per laidotuvių Mišias, kurias 
aukojo kun. Alfonsas Babonas, 
skaitlingai muzikalūs Polikaičiai, 
suvažiavę iš Čikagos ir net Los 
Angeles, jų ir Benedikto draugai 
gražiai su įvairia palyda atliko li
turgines ir kitokias giesmes. Net ir 
„Holy Sepulcre" kapinėse daug 
žmonių giedojo ir „Viešpaties An
gelą", ir „Marija, Marija" giesmes. 

Melskime, kad į dangiškąjį 
chorą Benediktas priimtas, kartu 
su angelais, Dievo garbei amžinai 
giedotų. O šeimai ir artimiesiems 
linkime ir meldžiame dvasinės 
stiprybės. 

Pr. Zaranka 

Pasižymėjusi 
krikščionių idealų 
tarnyboje 

S m. gegužės mėn. Giedros Korporacija 
paskyrė premiją ypatingai pasižymėju-

• šiai krikščionių idealų tarnyboje 
lietuvei moteriai panevėžietei atei
tininkei Albinai Saladūnaitei. Al 
bina Saladūnaitė, kaip sako Korp! 
Giedra narė Irena Polikaitienė: 
„...yra Panevėžio ir apylinkių 
katalikiškos veiklos variklis". 

Pasak Panevėžio krašto ateiti
ninkų pirm. Irenos Bikulčienės 
— „Kadangi XV AF kongreso 
metu nepavyko premijos įteikti, 
tad rugsėjo 15 d. J. E. Panevėžio 
vysk. J. Kauneckas įteikė pre
miją Albinai Saladūnaitei. Į 
premijos įteikimo šventę susi
rinko Panevėžio krašto ateitinin
kų kuopų globėjos, sendraugės, kun. 
A. Dauknys, miesto bendruomenės 
nariai". 

v 

Šitą premiją prieš 20 metų pas
katino įsteigti a.a. prelatas Juozas 
Prunskis. Jis įdėjo sumą pinigų į 
Lietuvių fondą, iš kurios procentų 
skiriama kasmetinė premija moteriai, 
gyvenančiai Lietuvoje. Tokią premiją 
yra gavusios jau 16 moterų. 

Prasidėjo nau j i veik los meta i Čikagos jaunuč iu kuopos g lobė ja L a i m a A leks ienė 
sveikina Juozą M i k u ž i p i r m o j o sus i r ink imo m e t u N u o t r a u k a D a i n o s Čyv ienės 

Sudarytas naujosios 
Ateitininkų federaci
jos tarybos sąstatas 

Paskirti atstovai iš S. Amerikos 

Laikinasis Ateitininkų federacijos 
tarybos sekretorius Darius Mickevi
čius praneša, kad Šiaurės Amerikos 
ateitininkų taryba (ŠAAT) rugsėjo 17 
d. paskyrė šiuos narius į Ateitininkų 
federacijos tarybą: kun. Kęstutį Tri
maką, Birutę Bublienę, Algį Norvilą, 
Aloyzą Pakalniškį, Praną Prancke-
vičių, Kazį Razgaitį ir Danguolę Kuo
lienę. Į AF tarybą taip pat įeina šie 
Lietuvoje gyvenantys atstovai, iš
rinkti XV Ateitininkų federacijos 
kongreso metu: Petras Kimbrys, Gin
tė Damušytė, Vidas Abraitis, ses. 
Daiva Kuzmickaitė, kun. Gintaras 
Vitkus, kun. Robertas Grigas, Gai
lius Raškinis ir Darius Mickevičius. 
Prie išrinktų atstovus taryboje taip 
pat dalyvauja Ateitininkų federacijos 
dvasios vadovas mons. Gintaras Gru
šas ir buvusios kadencijos AF pirmi
ninkas Liutauras Serapinas. \ AF ta
rybą dar turi būti deleguotas vienas 
narys iš Vokietijos ateitininkų. 

Rugsėjo 11d. Kaune, Nekaltai Pra
dėtosios Šv. Mergelės Marijos Varg
dienių seserų kongregacijos vienuo
lyne Įvyko pirmasis naujai išrinkto
sios Ateitininkų federacijos tarybos 
posėdis, kurį pagal tradiciją sušaukė 
Ateitininkų federacijos pirmininkas 
Vygantas Malinauskas. Kadangi dar 
nebuvo paskirti visi tarybos nariai, 
posėdžio metu nuspręsta išrinkti tik 
laikinąją valdybą: pirmininkas — 
Petras Kimbrys, vicepirmininkas — 
Liutauras Serapinas, sekretorius .— 
Darius Mickevičius. 

Laureatė Albina Saladūnaitė 
Nuotrauka iš http://pka.ateitis.lt 
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Pc rugsėjo 21 d. įvykusio iškilmingo Lietuvos Respublikos Seimo posėdžio, ku
riame buvo prisimintas ir pagerbtas į Lietuva amžinam poilsiui grižes prei. 
Mykolas Krupavičius (iš kaires): Seimo narys Algis Kašėta, prei. Krupavičiaus 
palaikų perlaidojimo komisijos pirmininkas ir Išeivijos LKD sąjungos pirm. 
Pranas Povilaitis (iš Čikagos). Lietuvos Krikščionių demokratų pirm. Valentinas 
Stundys. A.V. Skiudaitės nuotr 

M. Krupavičius - žymiausias 
nepriklausomybės laikų 
politikas ir visuomenės 

veikėjas 
VALENTINAS STUNDYS 

Į tėvynę grįžta epochinė mūsų 
valstybės figūra, vienas iš jos di
džiavyrių - prelatas Mykolas Kru
pavičius, krikščionių demokratų pat
riarchas, garsus valstybininkas. Jo 
aktyvios visuomeninės—politinės 
veiklos, trukusios daugiau kaip šešias
dešimt metų, tikslas buvo nepails
tama tarnystė Lietuvai. Tai žmogus, 
kurio gyvenimo kelias yra mūsų tau
tos lemties, jos kovų ir vilčių atspin
dys: išaugintas XIX amžiaus tautinio 
atgimimo idealų, brandintas krikš
čionybės mokymo, jis sėkmingai daly
vavo įgyvendinant didžiausią savo 
gyvenimo projektą - nepriklausomos 
Lietuvos valstybės sukūrimą. Jam 
buvo lemta išgyventi nepriklausomy
bės atkūrimo rūpesčius, patirti tau
tos laisvės džiaugsmą, demokratijos 
grimasas savo tėvynėje ir okupacijos 
tamsumas, tačiau visada liko taurus 
ir ištikimas tautos sūnus, atkakliai 
gynęs lietuvybės ir krikščioniškosios 
demokratijos vertybes mūsų politiko
je, nepailstamai egzilyje organizavęs 
kovą už Lietuvos laisvės bylą ir isto
rinį teisingumą, vienijęs išeiviją. 
Tiksliausiai Mykolo Krupavičiaus 
vaidmenį valstybės istorijoje yra 
apibūdinęs profesorius Edvardas Gu
davičius: „Jis mūsų istorijoje yra 
tokio masto asmenybė, kurią reikėtų 
gretinti su Vytautu Didžiuoju". 

| XXI amžiaus nepriklausomą 
tėvynę sugrįžta tas politikas, visuo
menės veikėjas, be kurio veiklos neį
sivaizduojama XX amžiaus Lietuvos 
valstybės kūryba, lėmusi tautos ats
parumą visoms XX a. okupacijoms ir 
negandoms, uždegusi negęstančią 
laisvės viltį. Jis, jo autoriteto galia 
neabejotinai veikė mus ir tada, kai 
mes stovėjome Baltijos kelyje ar su 
jauduliu laukėme Kovo 11-osios išva
karėse lemtingo apsisprendimo ir jo 
gintų idealų Įgyvendinimo. 

Mūsų tėvų ir senelių kartai jis, 
M. Krupavičius, pirmiausia yra že
mės reformos autorius. Pats prelatas 
jau 1954 metais kukliai prisipažino, 
kad jos autorius buvo ne asmuo, bet 
kolektyvas, o tas kolektyvas - visa 
Lietuva, žemės reforma - ,,Vox po
puli", tautos reikalavimo padaras. 
Tautos lūkesčiai - politikos prioritetų 
diktatorius, jeigu politikų klausa yra 
gera, jeigu politika suvokiama kaip 
tarnystė žmonėms. 

Prei. Mykolas Krupavičius 

Juo labiau giliniesi į šio veikėjo 
darbus , tuo įtikinamiau supranti , 
kad jis iš tiesų yra ryškiausias mūsų 
tautos socialreformatorius, pakeitęs 
mūsų tautos veidą, jos santykį su 
valstybe. Žemės reforma nebuvo tik 
jos padalijimas - tai platus, įvairiapu
sis, daugialypis veikimas. Mykolui 
Krupavičiui dirbant ministru, įsteig
ta Žemės ūkio akademija, 14 žemės 
ūkio mokyklų, per 2 tūkst. pradžios 
mokyklų, 10 mokytojų seminarijų, 
įsteigta apie 800 javų valymo punktų, 
pieno perdirbimo bendrovių, pieni
nių, linų perdirbimo, vaisių ir daržo
vių džiovinimo punktų. Tokia aiški 
politika lėmė, kad Lietuvoje inten
syviai formavosi nauja ūkininkavimo 
tradicija, grindžiama privačia nuosa
vybe: kūrėsi šeimos ūkiai, vyravo 
efektyvesnis savininko darbas, ma
žėjo socialinė diferenciacija, greitai 
formavosi stiprus vidurinysis visuo
menės sluoksnis. Vergo, samdinio 
laikyseną pakeitė žmonių aktyvu
mas, gilus pilietiškumas, pasitikėji
mas savo valstybe. Todėl prei. Myko
las Krupavičius pelnytai laikytinas 
vienu iš ryškiausių modernios, va
kariet iškos mūsų valstybės kūrė
jų, visuomenės pažangos iniciato
rių. Reforma padarė esminį postūmį 
agrarinio krašto vystymuisi ir mo
dernėjimui. Jis pats vėliau rašė: „Įsi
vaizdavau Lietuva mūriniais namais 

DANUTE BINDOKIENE 

Laikas prisiminti 
Draugo fondą 

Amerikos lietuviai yra įkūrę 
daugybę fondų. Visi jie turi 
savo paskirtį ir reikšmę 

mūsų visuomeniniam, kultūriniam 
gyvenimui. Visi fondai turi savo 
rėmėjų, kurie savo įnašais didina 
jų kapitalą, kad būtų galima atlik
ti fondo užsibrėžtus tikslus. Tur
būt nėra Amerikoje (ir kitose šaly
se) lietuvio, kuris nebūtų girdėjęs 
apie Lietuvių fondą, besidžiau
giantį netoli šešiolikos milijonų 
dolerių kapitalu ir kasmet lietu
viškiems reikalams skiriantį stam
bias paramas. Gerai žinomas ir 
Tautos fondas, kurio veikla ne
mažai ribojasi mokyklų Lietuvoje 
rėmimu ir kitais, ypač su jaunimo 
švietimu susijusiais, reikalais. Vy
dūno fondas ne tik remia studijuo
jančius lietuvius jaunuolius (tai 
vienintelis fondas, kurio parama 
yra vadinama „paskola", jaunuo
lis, mokslus baigęs, įpareigojamas 
ją fondui grąžinti), bet ir leidžia 
vertingas knygas. 

Ir čia paminėjome tik nedidelę 
tų mūsų fondų dalelę (visų pami
nėjimas užimtų ne vieną skiltį). 
Tačiau „Draugui" pats svarbiau
sias yra Draugo fondas, įkurtas 
būtent laikraščio leidybai paremti. 
Tai tikroji „Draugo" gyvybės gysla, 
be kurios dienraštis negalėtų 
išsiversti. 

Kad Draugo fondas buvo įkur
tas reikia dėkoti ir Dievui, ir jo 
sumanytojams, ypač kun. dr. Vik
torui Rimšeliui, MIC, ir pir
miesiems stambiems aukotojams, 
tarp kurių yra dabartinė Draugo 
fondo direktorių tarybos pirminin
kė Marija Remienė. 

Per daugelį metų nuo fondo 
įsteigimo pradžios, daug „bitelių 
ratuotų" nešė savo „medų į Draugo 
fondo avilį", daug jų pavardžių 
įamžinta meniškose garbės narių 
lentose, kabančiose „Draugo" ad
ministracijos salėje. O kiek kartų, 
ypač šeštadieniais, per daugiau 
kaip dešimtmeti „Drauge" buvo 
skelbiami stambesni ir smulkesni 
įnašai, nuoširdžiai dėkojama kiek
vienam aukotojui, jie pasveikinami 
įvairiomis progomis, paminimi 
šiltu, dėkingu žodžiu... 

Draugo fondui ilgus metus va
dovaujant ir iždininko pareigas 

einant Broniui Juodeliui, niekuo
met netrūko rašinių ar žinučių, 
skatinančių aukoti, remti, prisi
dėti prie milijoninio DF auginimo. 
Šiam pareigingam darbštuoliui 
pasitraukus iš pareigų (ne šiaip 
sau, o susiklosčiusioms aplinkybėms 
privertus), Draugo fondo reikalai 
buvo kiek mažiau judinami, nors jo 
veikla toli gražu nesustojo. Fondas 
turi ir direktorių tarybą, ir iždi
ninką (Leopoldą von Braun) ir dar
bščią, kupiną gerų idėjų pirmi
ninkę (Mariją Remienę), jam te
reikia daugiau visuomenės dėme
sio, daugiau įnašų. Tuos įnašus 
labai padidindavo B. Juodelio kas
met skelbiami bent du vajai — pa
vasario ir rudens (kartais tų vajų 
būdavo ir daugiau). Neatlaidžiai, 
kaip lašas po lašo, jis vis skatinda
vo, ragindavo, prašydavo ir net 
pabardavo „Draugo" skaitytojus, 
kad tik prisidėtų savo auka, kad 
tik augintų fondo kapitalą. Bet ar 
reikia tų nuolatinių raginimų? 
Nejaugi mūsų skaitytojai (ir aps
kritai lietuvių visuomenė) nežino, 
kaip sunku išsilaikyti lietuviškai 
spaudai be tos papildomos para
mos? Nejaugi vis reikia bakstelėti, 
pastūmėti, pagraudenti, kad at
siųstų savo auką Draugo fondui? 

Na, jeigu jau taip iš tikrųjų 
yra, tai neseniai Draugo fondo 
vadovybės sumanytas vajus tikrai 
turėtų būti sėkmingas. Netrukus 
bus oficialiai paskelbta (o dabar — 
tik užuomina), kad kiekvienas, 
paaukojęs 200 dol. ar daugiau 
Draugo fondui, gaus 65 dol. do
vanos kuponą, kuris galioja, už
prenumeruojant „Draugą" pusei 
metų naujam skaitytojui (tik 
JAV-se). Vadinasi, ne tik Draugo 
fondas bus paremtas gražiu įnašu, 
bet „Draugas" susilauks ir naujų 
skaitytojų! Ar gali būti genialesnis 
sumanymas? Nėra abejonės, kad 
tai bus pats sėkmingiausias Drau
go fondo lėšų kaupimo vajus visoje 
DF istorijoje, o dienraštis susi
lauks gražaus būrio naujų skaity
tojų. Nuoširdžiai prašome į šį vajų, 
kuris bus netrukus paskelbtas, 
gausiai atsiliepti! Draugo fondas 
labai svarbus, reikšmingas ir 
reikalingas — tikrai tiek pat, kiek 
ir nauji skaitytojai. 

J 
ir raudonais stogais. Nepriklauso
mybės laikais ta gerovė buvo pasiek
tą, to niekas negali paneigti. Po 
žemės reformos Lietuva iš šiaudinių 
stogų ir beraščių žmonių krašto tapo 
pažangia, veržlia šalimi". 

Man Mykolas Krupavičius, greta 
kitų ryškių nepriklausomos valstybės 
kūrėjų krikščionių demokratų Alek
sandro Stulginskio, Leono Bistro, 
Antano Tumėno, Vlado Jurgučio, Ka
zimiero Šaulio ir kt., yra politiko 
valstybininko etalonas, kuriame dera 
gilus teorinis pasirengimas, praktinis 
veiklumas, patriotizmas ir moralinis 
švarumas, — veiksniai, lėmę politiko 
autoritetą ir populiarumą. Pašauk
tasis politikas, charizmatinis vadas -
tokį ji mena amžininkai. Nepaneigia
ma ir tai, kad Mykolas Krupavičius 
buvo vienas iš ryškiausių krikščionių 

demokratų partijos organizatorių 
Lietuvoje XX a. pradžioje bei jos 
įtakingiausių vedlių, partijos, kuri, 
turėdama Seime daugumą iki 1926 
metų, buvo atsakinga už valstybingu
mo įtvirtinimą. Kazys Grinius, 1926 
m. perimdamas iš A.Stulginskio pre
zidento pareigas, pripažino: „Lietu
vos garbė yra pakelta viso pasaulio 
akyse. Praėjusių šešerių metų Lie
tuvos Respublikos gyvenimo išda
vomis daug kur galima pasidžiaugti". 

M. Krupavičius - nuoseklus 
krikščioniškosios demokratijos ide
ologas ir praktikas Lietuvoje, puikiai 
jautęs tautos lūkesčius, drąsus ir 
veržlus, kai reikia, radikalus ar pri
pažįstantis daugumos pasirinkimą. 
Jau Čikagoje 1961 m. jis apibendrins 
savo politikos sampratą: ..Politika yra 
kažkas šventa. N u k e l t a į 9 psl. 



DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis 

Apmąstymai iš Ellicott miestelio 
IUOZAS GAILA 

Nežinau, kodėl aš esu toks ro
mantikas ir fantazuotojas. Va, vartau 
vieno išeivijos savaitraščio puslapius, 
kuriuose į jiems atsiųstą savaitraščio 
anketą atsakinėja įžymūs išeivijos 
asmenys ir fantazuoju sau. Fanta
zuoju, kad aš ir žymus asmuo ir gavęs 
to savaitraščio anketą atsakinėju į 
duotus klausimus. Deja, užkliūnu už 
pirmo klausimo „Zodiako ženklas". 
Kas per velnias tas Zodiakas ir koks 
jo ženklas? Iš kur aš" galiu žinoti, koks 
jo ženklas, jei aš jo net nepažįstu? 
Žiūrinėju, ką kitos įžymybės į tą 
klausimą atsakė. Atrodo spėlioja, bet 
įrašo gyvulių vardus: avinas, jautis.. 
Tačiau vienas įrašo „skorpionas", o ki
tas kažkokią nesąmonę: „vandenis". 
Neišrišęs mįslės apie Zodiaką, šaukiu 
iš virtuvės žmoną, kad padėtų. „Na, 
jau visiškai pasenai, net Zodiako žen
klų nežinai", — stebisi žmona ir pra
deda man aiškinti. Bandau priešta
rauti, kad Žemė besisukdama apie 
savo ašį šlunkuoja ir jos padėtis prieš 
žvaigždynus per septynis dešimt
mečius nuo mano gimimo yra gerokai 
pasikeitus, bet ar moteriai astrono
miją išaiškinsi? Jai ir astronomija, ir 
astrologija visai vienodai rodo. Anot 
jos, mano ženklas liūtas ir viskas. 
Liūtas? Aš, Juozas Vytautas Gaila-
Gailevičius - liūtas. „Jei aš liūtas, tai 
kodėl • mano gimtadienio proga per 
Baltimorės lietuvių valandėlę užsakei 
Yvos dainą 'Katinėli, mano tu'"? 
„Apsirikau, kitą metą užsakysiu 'Pa
senęs katine, tu"', — atšauna ir nužy
giuoja į savo darbovietę - virtuvę. 

Grįžtu prie anketos ir klausimų. 
Su kitais klausimais lengviau. Gim
tasis miestas - Virbalis, aišku. Įgyta 
profesija - pensininkas. Juk teko ir 
mokytis, ir daug metų dirbti, kol ją 
įsigijau. Šeima? Vėl žiūriu, ką kiti 
įrašę. Man labiausiai patinka vienos 
įžymybės atsakymas tame savaitraš
tyje: keturis vyrus turėjusi, o dabar 
besidžiaugianti tik gražiu šuniuku — 
kalyte. Tame savaitrašty teko skaityti 
apie kitas, į Ameriką atvykusias, Lie
tuvoje vyrus ir vaikus palikusias, 
moteris. Štai po kiek laiko atvyksta ir 
vyras, bet gauna kaip šlapia mazgote 
per veidą. Jo mylimos žmonos širdis 
priklauso jau kitam (taip rašoma). 
Kas jam vargšui belieka? Arba grįžti į 

tėvynę, ar eiti su meksikonais namų 
budavoti, ar žolę pjauti. Šios moterys, 
besigarsindamos laikrašty apie savo 
širdžių atidavimą, turbūt mano, kad 
jos yra „role model" kitoms, o man 
išrodo, kad anoji, keturis vyrus pa
variusi ir su kalyte ištaigingame bu
te gyvenanti, yra tikrasis „role mo
del" Lietuvos moterims. Neveltui ji 
savaitraščio įžymybe parinkta. 

Kiti pasisakymai apie šeimas yra 
blankūs. Išvardija savo vaikus, anū
kus. Ką aš galiu parašyti: vieną dukrą 
užauginau ir tiek. 

Aha, klausimas apie namus. Kitų 
tikrai ištaigingi, manieji jiems nepri
lygs. Reikės nufotografuoti kaimyno 
ir pasiųsti. Jo dviaukštis su bokšte
liais, kur kas įspūdingesnis nei mana
sis. 

Klausimas apie automobilius 
daug sudėtingesnis. Peržiūrėjau visų 
įžymybių atsakymus. Ką gi, Merce
des, BMW, Lexus, Volvo.. Man su 5 
metų Maxima ir žmonai su trejų metų 
Neon tiesiog gėda. Neseniai „Drau
go" redaktorė Danutė įdėjo iš kažkur 
gautą mano nuotrauką su dviem 
jaunomis merginomis, tai negi dės su 
senu automobiliu. Bet va, tik ką 
nusipirkau naują žolei pjauti trakto
riuką. Išsirinkau sportiškos, raudo
nos spalvos. Prie tokio negėda ir fot-
kintis. Reikės jo nuotrauką pasiųsti. 

Kai žvelgiu viename mūsų sa
vaitraštyje į naujų brangių automo
bilių aprašymus, tai dažnai pagalvo
ju, kaip mes, kadaise buvome atsilikę 
nuo gyvenimo. Ar prieškarinės ir po
karinės išeivijos du dienraščiai ir keli 
savaitraščiai būtų dėję automobilių 
aprašymus? Kur ten. Jie buvo pri
grūsti aprašymų apie steigiamus fon
dus, perkamas stovyklavietes, ruošia
mas enciklopedijas lietuvių ir anglų 
kalba, naujas knygas, jaunimo kon
gresus, kursus, įvairias demonstraci
jas, laiškus senatoriams, Kongreso 
nariams ir t.t. O jei būtų rašę apie 
automobilius, tai tuometiniai skaity
tojai būtų užpylę protesto laiškais už 
brangaus popieriaus eikvojimą, ypač 
kai yra daug puikių amerikietiškų 
žurnalų apie automobilius ir jie veltui 
prieinami viešose bibliotekose. Juk 
mūsiškiai šaipėsi iš juodaodžių, kad 
šie, skurdžiai gyvendami, važinėjo 
brangiomis mašinomis. Ne tik mūsiš
kiai, bet ir kiti amerikiečiai. Prezi-

Straipsnio autorius prie savo naujo 
žolei pjauti traktoriuko. 

dentas R. Reagan, stengdamasis ma
žinti pašalpas, dažnai mėgo paminėti 
apie Cadillac'ais atvažiuojančius tų 
pašalpų pasiimti. Įdomu, kad dabar 
Pietų Afrikos negrai pamėgo bran
gias vokiškas BMW mašinas. Tame 
skurdžiame krašte didėja mokslus 
baigusių ir valdžioje įsidarbinusiųjų 
klasė, kuri, vokiečių firmos džiaugs
mui, savo naują gyvenimą pradeda su 
nauja BMW. 

Ne taip buvo su mumis prieš 50 
metų. Neįsivaizduojamai mūsų mer
ginos buvo atsilikę, palyginti su da
bartinėmis Lietuvoje. 1953 metais, 
grįžęs iš kariuomenės, įsigijau poros 
metų senumo Buick. Atėjus šeštadie
niui, blizgindavau aš jį, šveisdavau jo 
baltas padangas. Netoliese gyveno 
Bogutų šeima ir, žiūrėk, ateina Vita
lija Bogutaitė (dabar Keblienė). 
Užuot pagyrusi blizgančią mašiną, 
tuoj išsižiodavo: „Durnas tu, Gaile-
vičiau, prakaituoji, blizgini mašiną, o 
mokytis neini. Negi nori visą gyve
nimą cukraus fabrike maišus kil
noti". Negyrė ir kitos. Įkyrėjo man 
tas jų durninimas ir pradėjau studi
juoti. 

Bet kaip gyvenimas iš mūsų, 
besišaipančių iš juodųjų, pasišaipė. 
Šiandieną Lietuvoje merginos žino 
automobilių markes ir seka, kokiais 
bernai važinėja. Va, prieš porą dienų 
„Lietuvos ryte" buvo aprašytos kelios 
verslininkės, kokias mašinas jos 
mėgsta ir kokiomis važinėja. O prieš 
tai vienos Lietuvos televizijos žvaigž
dė, taip pat vyrą pavariusi ir ieškanti 
kito kuriam savo širdį atiduotų, pa
klausta, ką ji darytų, laimėjusi mili
joną, tuoj atsakė, kad įsigytų namelį 
prie jūros ir Mercedes'ą, net paminė

dama kokį modelį. Tai jums Amerikos 
ir Pietų Afrikos juodukai... 

Toliau anketoje klausimai apie 
mėgstamiausius dalykus: knygas, fil
mus, muziką, alkoholinius gėrimus, 
parduotuves. Knygos. Kur aš jas beįs-
kaičiuosiu. Filmai - juos pats susi
kuriu. Muzika - kai vesdavau Bal-
timorėje lietuviškas radijo valandė
les, klausytojai skųsdavosi dėl mano 
parinktos per daug liūdnos muzikos. 
Alkoholiniai gėrimai tai mano spe
cialybė, nes ne tik juos gaminau, bet 
ir dirbau kaip profesionalas ragauto
jas. Tad nesivaikau firminių gėrimų, 
nes sumaišius juos su ledais ir vais
vandeniais bei sultimis, niekas skir
tumo nepajus. O dažniausiai jo ir nė
ra. Aišku, naminės, nei lietuviškos, 
nei kokios kitos, niekada negerčiau. 

Parduotuvės. Kai kurios įžymy
bės paminėjo „Neiman Marcus", 
„Marshall Field's", o aš net nežinau, 
ką jos pardavinėja. Man mėgstamiau
sios yra „Dollar stores". Ten tiek pui
kių iš egzotiškos Kinijos dalykų tik 
už vieną dolerį. Drabužius perku ki
toje garsioje parduotuvėje - K-mart. 
1997 metais esu „Drauge" neklaustas 
gyręsis, kaip K-mart parduotuvėje 
nusipirkau kelnes už 4.45 dol. ir jos 
man tiko kaip nulietos. O buvo taip; 
išpardavimas, dar, laikrašty 10 dol. 
kuponas, paskui „Blue light special" 
ir prie kasos nuolaida senjorams. Jau 
atrodė, kad ne tik veltui tas kelnes 
nusipirksiu, bet dar parduotuvė turės 
primokėti, kad perku jas, o vis tiek 
biznieriai kelis dolerius išplėšė. 

Pagaliau baigiu fantazuoti apie 
tą anketą ir vaizduoti įžymybę, bet 
susimąstau. Turbūt labai siauras ma
no pasaulėlis, kad nedomina manęs, 
ar kokia moteris yra vyrų turėjusi, 
kam jos širdis priklausanti dabar, 
kaip graži jos kalytė, kokio modelio 
jos ar jo Mercedes, Lexus, BMW... 
Nedomina manęs ir neimponuoja, 
kokiose brangiose parduotuvėse jis 
ar ji apsipirkinėja. Zodiako ženk
lai! Esmi tiek nemoderniškas ir atsi
likęs, kad pasikliauju ne zodiaku, bet 
paprasta malda. Bet gal aš ir nesu 
toks keistuolis. Juk gyvenu kraš
te, kur yra tokia gausi ir populiari 
bulvarinė spauda, o atskirai nuo jos -
tikroji spauda. Ir amerikiečiai jų 
nemaišo. 

DAINUOJA DANIELIUS SADAUSKAS 
Maironis ir daina 

„Tautos dainele, tu išlikai viena, 
kai žuvo didžiavyriai; kai slėgė sun
kūs vargų laikai, tu irgi daug, oi daug 
prityrei", — pirmajai visos Lietuvos 
Dainų šventei skirtoje dainoje rašė 
Maironis ir J. Naujalis. Maironis ir 
vargų, ir laisvės laikais labiausiai dai
nuojamas ir giedamas mūsų poetas, 
nes muziką jo eilėms yra sukūrę apie 
40 kompozitorių; daugelis tų dainų 
virto liaudies dainomis. J. Naujalio 
„Lietuva brangi", Č. Sasnausko „Ma
rija Marija" yra tapę V Kudirkos Tau
tiškosios giesmės prasmei artimais 
tautos ir valstybės simboliais. 

Atgaivinęs ankstesniųjų amžių 
poetų giedotą ir dainuotą kūrybą, 
Danielius Sadauskas šįsyk - tai uni
kalus sumanymas - pateikia nemažą 
sudainuotos Maironio poezijos pluoš
tą. Iš liaudies dainininkų užrašytas 
dainas rado archyvuose. A. Bražins
kas, V Mikalauskas. V Bagdonas, M. 
Urbaitis dainas parašė solisto pap

rašyti, — kad nenutrūktų kūrybos 
tradicija: saksofonu bei kanklėmis 
improvizuojamas dviejų liaudies 
dainų akompanimentas, kitų kūri
nių pritaikymai solo dainavimui irgi 
atlikti jam pageidaujant. B. Kuta
vičiaus „Reminiscencijoje" girdime Č. 
Sasnausko, J. Naujalio, B. Dvariono 
gaidų atgarsius - tai gyvoji praeities 
ir dabarties jungtis. 

Jonas Bruveris 

...iš mūsų rašto pradžios 

Ne kartą esu girdėjęs Danielių 
Sadauską, giedantį mūsų klasikus: 
M. Mažvydą, A. Strazdą, A. Bara
nauską, A. Vienažindį, V Kudirką. O 
štai dabar ir Maironis, kuris savo 
poezija prišaukė Lietuvos Atgimimą. 
Tie giedojimai yra padarę nenusako
mą įspūdj, ir ne vien dėl to, kad poetų 
kūrinius atlieka tikras solinio daina
vimo profesionalas. Jo klausydamas, 
rodos, girdi, kaip tas balsas ateina iš 
mūsų rašto pradžios, iš katekizmų, 

Danielius Sadauskas 

senuju giesmynu, spaudos draudimo 
laiku. Nors nieko nelaiko rankose, 
bet man v;s atrodo, jog jis gieda iš 
knygų, kurios saugomos tautos at
mintyje, o ne vien bibliotekų ir mu
ziejų saugyklose. Ta; arai sena ir 
šiuolaikiška, tarsi atsiduri dviejuose 

dabarties ir praeities laikuose. To jis 
pasiekia kūrybiškai derindamas au
tentiškumą ir profesionalumą net ir 
tada, kai pasitelkiami dabartiniai 
kompozitoriaus, ar kai liaudies dai
nomis tapę tekstai pritaikomi soli
niam giedojimui. 

Taip poezija įgyja gelmės, kurios 
nepatirsi ją skaitydamas ar klausy
damas, kada ji deklamuojama. Ga
lima sakyti, jog D. Sadauskas šiuo
laikinėmis priemonėmis restauruoja 
poezijos giedojimo tradiciją, kuri bu-

gyva iki XX amžiaus pradžios ar 
net ir vėliau. Taip jis restauravo M. 
Maironį iš pirmųjų jo užrašytų gaidų, 
A. Baranauską iš senų R. Kairiūtės 
garso Įrašų ir daug ką, kas mus 
pasiekė iš žmonių lūpų ir atminties. 

Kaip ir šventos giesmės, poezija 
praėjusiuose amžiuose nebuvo skai
toma ar deklamuojama, o giedama. 
Todėl ji būdavo vadinama giesmėmis. 
Daug senųjų poezijos kūrinių beveik 
iki šiol išliko ne popieriuje, o žmonių 
baduose. Nukel ta į B psl. 



DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis 

Atkelta iš 4 psL 
kaip išlieka sakraliniai tekstai. 

Todėl negaliu pasakyti, kad D. Sa
dauskas mūsų senąją poeziją dainuo
ja. Jis ją gieda kaip mūsų tautos šven
tą palikimą 

Marcelijus Martinaitis 

Maironis ir tremtis 

„Daugel žūva, daugel pūva, 
Kas apverks jų dalį? 
Už Uralo, žemės galo: 
Ne po savo šalį!" 
Kai Maironis 1895 metais rašė šį 

eilėraščio posmą, nenujautė, kad po 
daugelio metų tremtinių likimo su
lauks ir jo artimieji. Senelis Martynas 
caro laikais kalėjo ketverius metus ka
torgos už knygnešystę. Palūžo antrą 
kartą ištremtas 1941 metų spalio 6 
dieną. Nuo sovietinės okupacijos pir
masis nukentėjo Maironio sūnėnas, 
karininkas Mikalojus Lipčius -jį suė
mė 1940 m. rugsėjo 1 dieną. Mirė 
1942 metais Pečioros - Intos koncen
tracijos lageriuose. O 1941 m. birželio 
14 d. iš gražaus vienkiemio netoli 
Betygalos buvo ištremta poeto duk
terėčios Elenutės Babonienės 12 
žmonių šeima. Nepagailėta nei iš 7 
vaikų 6 mėnesių dukrytės Cecilės, nei 
po sužalojimo iš vaikystės kurčne
bylės ir sunkiai vaikščiojusios 80-
metės Maironio sesers Pranciškos. 
Pranciška, gyvendama Bernotuose, 
labai laukdavo brolio kunigo - darže
lyje nuravėdavo poeto mėgstamus 
žemčiūgus, troboje pamerkdavo ne
užmirštuolių. Elena prašė palikti 
nors aštuoniasdešimtmetę Prancišką. 

Nepagailėjo. Senutė tyliai užgeso 
1943 m. per Šv. Velykas svetimoje 
Komijoje. Tuoj po jos ir mažoji Cecilė. 
Ištremti buvo ne tik artimieji, tremtį 
patyrė ir dalis poeto kūrybos, kurioje 
minimas Dievas, Vytautas, Tėvynė. J. 
Naujalio dainos „Oi neverk, motu
šėle" solistui Danieliui Sadauskui ne
leido dainuoti Filharmonijos vadovy
bė, dainavo slapta. Chorai ilgai ne
galėjo dainuoti J. Naujalio „Lietuva 
brangi". Tremtiniai, akylai stebint 
sovietiniams saugumiečiams, pir
muose mitinguose nedrąsiai išvertė J. 
Naujalio „Marija Marija". Bet... 
„nebeužtvenksi upės bėgimo" 

Mokytoja Dainora Urbonienė 

Dainuoja Danielius Sadauskas 
daug kur, dažnai. Mokyklose, tautiš
kai nusiteikusių lietuvių susibūri
muose, švenčių dienomis ant pilia
kalnių, šalia paminklų, tik ne per Lie
tuvos radiją. Bent jau aš per radiją jo 
nesu girdėjęs. Paskutinį kartą šio dai
nininko, šio giesmininko balsu esu 
žavėjęsis neseniai Lietuvai pagražinti 
draugijos sueigoje, kai buvo minima 
vasarą amžino poilsio išėjusi etnologe 
prof. Angelė Vyšniauskaitė. Po kalbų, 
po koncerto, kurį surengė prof. 
A.Vyšniauskaitės gimtinės Skriau
džių ansamblis „Kanklės", švenčian
tis savo veiklos 100-metį, su D. Sa
dausku teko pabendrauti. Jis neslė
pė: labai norėtų, kad ir Amerikos 
lietuviai pasiklausytų, kaip jis gieda 
Maironį, tokį pažįstamą, artimą savą 
ir... jau nemadingą. „Tai trejų metų 
mano darbas, — sako dainininkas, -
surankiotas po kruopelę Lietuvos 

radijuje, Tautosakos institute, Mu
zikos akademijoje, bibliotekų rank
raštynuose. Teko paraginti, paagi
tuoti kompozitorius parašyti naujų 
kūrinių Maironio tekstais". 

Turint omenyje ne tik trijų va
landų trukmės poeto Maironio ir 
giesmininko D. Sadausko koncertą (2 
CD), bet ir Mažvydo, Strazdo, Vai
čaičio, Vienažindžio, Baranausko, 
Vydūno... poeziją, skambančią talen
tingo baritono balsu, šį darbą galima 

vadinti plačia literatūrine—muzikine 
antologija. 

Kai dieną naktį visur iš įvairiau
sių šaltinių sklinda agresyvus, bedva
sis muzikinis triukšmas, didelė laimė 
turėti galimybę kamerinėje aplinkoje 
pasiklausyti subtilios, prasmingos 
muzikos, žadinančios patriotinius 
jausmus. 

Parengė 
Vytautas Visockas 

Pavojus — maiste ir gėrimuose 
Konservantai ir dirbtiniai dažik-

liai vaikų pamėgtuose skanumynuose 
- ryškiaspalviuose gėrimuose ir sal
dainiuose - gali skatinti vaikų hiper-
aktyvumą. 

Tokią išvadą padarė britų moks
lininkai, į kurių tyrimų rezultatus 
atsižvelgė net šalies Maisto produktų 
standartų agentūra. 

Jau ir anksčiau būta spėlionių, 
jog kai kurie konservantai ir dažik-
liai gali neigiamai veikti vaikų elgse
ną. Tačiau specialistai to negalėjo įro
dyti.^ 

Šį uždavinį įkando vieno Didžio
sios Britanijos universiteto moks
lininkai, kuriems talkino tėvai, leidę 
tirti savo atžalas keturias savaites. 

277 trejų - ketverių metų vaikai 
pirmąją savaitę buvo valgydinami 
maistu be jokių dažiklių. Tuo siekta, 
kad mažylių organizmas išsivalytų 
nuo anksčiau suvalgytų „dažų". 

Antrą savaitę vaikai buvo su
skirstyti į dvi grupes. Pirmosios ma
žyliai buvo girdomi sultimis be jokios 

„chemijos". Antrosios grupės vaikų 
sultyse buvo ištirpinta 20 miligramų 
dažiklių ir 45 miligramai konservan
tų. Tai visai nedaug, nes maisto pro
duktuose leidžiamas kiekis yra daug 
didesnis. 

Trečią savaitę visų vaikų orga
nizmus vėl „plovė" švariu maistu, o 
ketvirtą savaitę be jokios tvarkos vie
niems mažyliams davė sulčių su da-
žikliais, o kitiems - be. 

Visas keturias savaites tėvai ste
bėjo savo vaikus ir aprašė jų elgesį. 
Tėvai nežinojo, kokias sultis gėrė jų 
atžalos - su „chemija" ar be jos. 

Todėl, pasibaigus tyrimui, moks
lininkai galėjo konstatuoti: gėrusieji 
sultis su dažikliais ir konservantais 
mažyliai tapo itin aktyvūs, nedėme
singi, impulsyvūs. Vadinasi, „chemi
ja" maiste tiesiogiai veikia psichiką. 
Dažikliams ir konservantams neats
parūs ne vien alergiški, bet visi 
vaikai. 

„Klaipėda" 

Buvusio indėnų vado 
Four Bears vardo kazino 

Šeštadienį aplankėme Knife River Indian 
Villages muziejų ir turistų centrą. Pirmiausia ma
tėme trumpą filmą apie indėnų gyvenimą. Apie tai 
pasakojo VVaheenee (Buffalo-bird woman). Už 
muziejaus buvo viena žemės buveinė su visu įren
gimu. Toliau paėjus, žemėje buvo matyti įdubimai. 
Čia anksčiau buvo apie penkiasdešimt tokių namų. 
Dar pora valandų kelio ir jau atvykome į Four 
Bears Resort and Casino, esančiame Berthold in
dėnų telkinyje (reservation). Užsiregistravę, pa
bandę 'laimę', nusprendėme vykti i šalimais esanti 
New Town miesteli. Norėjome surasti bažnyčią ir 
apskritai pasidairyti. Už poros mylių radome mies
telį, bet, pervažiavę pagrindinę gatvę, bažnyčios 
nematėme. Apsisukę grįžtame ir užsukame į Value 
Rite parduotuvę papildyti maisto atsargų. Išeida
ma klausiu kasininkės, kur čia yra katalikų baž
nyčia. Sako, čia pat už kvartalo, dešinėje, raudonų 
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plytų pastatas. Aukojamos tik vienerios Mišios 
vienuoliktą valandą, sekmadienio rytą. Dabar jau 
žinodami, ko ir kur ieškome, pravažiuodami matė
me ir bažnytėlę. Grįžę prijungėme elektrą, įjun
gėme šilumą, užkandome. Kadangi per TV jokių 
stočių nematėme, pasiūliau šio vakaro programai 
filmą „Desiree" su Audrey Hepburn ir Marlon 
Brando, susuktą praeito šimtmečio penktajame de
šimtmetyje. Filmas istorinis apie Napoleoną ir De
siree Clary, kuri ištekėjo už Prancūzijos maršalo 
Bernadotte, kuris vėliau buvo pakviestas tapti Šve
dijos sosto įpėdiniu. Sutikęs juo būti, prieš tai 
atsižadėjo Prancūzijos pilietybės, ir tai labai su
pykdė Napoleoną. 

Sekmadienį ankstokai atvykome į Šv. Antano 
bažnyčią, tačiau įėjome, kai dar buvo kalbamas 
rožinis. Gaila, nežinojome. Šv. Mišias atnašavo kle
bonas ir diakonas. Klebono tartis buvo labai neaiš
ki, tad gerai, kad pamokslą sakė diakonas. Tačiau 
jis pradėjo klausdamas, ką žmonės turi bendro tar
pusavyje. Man kilo mintis, kad tai mūsų nemiršta
ma siela, sugebėjimas protauti. O jis galvojo apie 
maistą. Mat tos dienos Evangelija buvo apie vestu
vių puotą, kurioje vienas žmogus neturėjo vestu
vinio drabužio. Diakonas pradėjo aiškinti, kiek 
kartų Evangelijoje minimas maistas ar kokia 
puota. Po to nuklydo aiškinti, kad neužtenka vien
inteliu savo turimu rūbu apsirengti, kad būtų ir 
vestuvinis rūbas, po to mano mintys nuklydo ki
tur... Mišių pabaigoje sukalbėjome „Dievo An
gelą". 

Per Mišias Romualdas pastebėjo, kad vakar 
sutikta kasininkė čia gieda chore. Po Mišių jis sku
bėjo iauk, kad galėtų su klebonu ir su ja pasi
kalbėti. Aš pasilikau, kad galėčiau kai ką nufoto
grafuoti. Viename šone prie altoriaus pastebėjau 
šakų, ant kurių buvo įvairaspalviai lapeliai, puokš
tę. Čia pat patarnautoja tvarkėsi, tad užklausiau. 
Atsakė, kad ant lapelių žmonės surašo savo prašy

mus ar padėkas ir užkabina. Tai lyg maldos puokš
tė. Gale bažnyčios viename šone buvo didelė sati
no antklodė su sudurstyta žvaigžde, pasiūta vietos 
indėnių. 

Šventoriuje dar teko užkalbinti diakoną. 
Sužinojau, kad bažnyčia statyta 1953 metais. Da
bar parapijai priklauso 325 asmenys, tačiau vienin
telėse sekmadienio Mišiose buvo vos šimtas, kurių 
pusė buvo indėnai. 

Grįžus į kazino, nuėjome ten pavalgyti. Šve
diškas stalas tokiems garbaus amžiaus kaip mes -
tik šeši doleriai. Šios dienos meniu buvo trijų rūšių 
jautienos kepsniai, viščiukas, karštos daržovės, 
bulvių košė su padažu, biskvitai su padažu, ban
delės, atskirai salotų stalas, šokoladinio torto ir le
dų pasmaližavimui, gaivinančių gėrimų ir kavos 
pasirinkimas. Jau pradedu planuoti, kaip čia rytoj 
iki priešpiečių pasilikti ir • vėl sočiai pavalgyti prieš 
tolimesnę kelionę. 

Gyvoji istorija 

Dar kiek palošę kazino, užsukome į čia pat 
esantį Three Tribes muziejų. Tos trys gentys, ku
rios susigyveno ir sudarė lyg ir vieną tautelę, buvo 
Mandan, Hidatsa ir Arikara. Sumokėję porą dole
rių, apžiūrime eksponatus. Šioje kelionėje lankėme 
daug didesnius muziejus. Nemaniau ką nors nauja 
pamatyti, tačiau čia pirmą kartą buvo parodytas 
eksponatas apie indėnų mokyklas. Anglai stengėsi 
indėnams įdiegti savo kultūrą, bet nesisekė. Matė, 
kol vaikai gyvena kartu su tėvais, tėvų įtaka di
desnė. Tad 1803 metais buvo priimtas privalomo 
mokslo įstatymas. Kadangi šiame telkinyje nebuvo 
mokyklų, tai telkinio policija buvo skatinama vai
kus atimti iš tėvų ir siųsti į pensionatus. Genties 
vadas, norėdamas išvengti konflikto, sušaukė savo 
gentįr įkalbino atiduoti vaikus. Pats parodė pavyz
dį ir savo penkerių metų vaiką išsiuntė kartu. 
Pensionatas buvo tolokai nuo namų, tad kartais 
vaikai tik po metų vasarai grįždavo. Pensionate 
buvo uždrausta kalbėti, dainuoti, rengtis indėniš
kai ar praktikuoti bet kokius savo kultūros pa
pročius praktikuoti. Už prasižengimus buvo bau
džiami. Jie buvo pratinami, tiesiog treniruojami 
gyventi anglų kultūroje. 

Jau anksčiau buvome pasiskaitę, kad kai 
Garrison užtvanka ant Missouri upės pavirto Sa-
kakawea ežeru, derlingos indėnų žemės atsidūrė 
po vandeniu. Bus daugiau. 
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Valdišk i p i n i g a i — a p d a r a m s 
Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) — 

Pomėgiu dažnai keisti dalykinius 
kostiumėlius ir laisvalaikio drabu
žius garsėjanti žemės ūkio ministrė 
Kazimira Prunskienė lėšų brangiems 
pirkiniams semiasi iš ministerijos 
biudžeto. 

Kaip penktadienį rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas", kiekvieną mėnesį 
reprezentacijai gaunanti daugiau nei 
6,000 litų K. Prunskienė nesivaržy
dama leidžia pinigus savo reikmėms, 
o kai jų pritrūksta — dar esą pasise-
mia iš ministerijos kišenės." 

Už šias išlaidas ministrei, kaip ir 
kitiems Vyriausybės nariams, atsi
skaityti nereikia. 

Kunigaikštienės titulą turinti 
valstiečių liaudininkų vadovė mėgsta 
apsilankyti viename sostinės drabu
žių salone, kuriame rūbai kainuoja 
po keletą tūkstančių litų. 

Anot dienraščio, 6,000 litų K. 
Prunskienei bei jos kolegoms Vyriau
sybėje jau seniai tapo neoficialiu prie
du prie algos — savotišku įteisintu 
vokeliu, dėl kurio niekam nereikia 
aiškintis. 

Lankydamasi užsienyje ar reng
dama prabangius priėmimus Lietu
voje ministrė turėtųjų išlaidas dengti 
iš savo asmeninio reprezentacinio 
fondo. 

„Tačiau didžioji šių pinigų dalis, 
matyt, keliauja į drabužių parduotu
vių ir grožio "salonų kasą. Todėl tūks
tantines sumas, kurių jai prireikia 
svetur, turi sumokėti ministerija", — 
rašo „Lietuvos rytas". 

Sių metų pradžioje ministrų rep
rezentaciniai fondai buvo padidinti 
nuo 3,000 iki 6,000 litų per mėnesį. 

Be to, kiekvieną mėnesį dar ski
riama 200 litų mineraliniam vande
niui ir kavai, kuriais ministrai gali 
pavaišinti savo kabineto svečius. 

Nėra jokių kriterijų, kurie leistų 
nustatyti, kada ministras atstovauja 
pats sau, o kada — ministerijai. 

Vyriausybė yra labai aiškiai nu
rodžiusi, kad kiekvienas ministras 
reprezentacinio fondo lėšas turi nau
doti vizitų užsienyje metu arba su
rengdamas priėmimus svečiams Lie
tuvoje. 

Sių metų balandį K. Prunskienė 
lankėsi Austrijoje ir Italijoje. „Lietu
vos ryto" žiniomis, prieš šį vizitą už 
ministerijos lėšas buvo nupirkta su
venyrų už beveik 800 litų. 

Teko mokėti ir kelioms firmoms, 
kurios supakavo šias dovanas. Visa 
tai ministerijai atsiėjo daugiau nei 
2,300 litų. 

Lietuvoje tokioms reikmėms po
litikė taip pat leidžia ne asmeninio 
fondo, o ministerijos lėšas. Vasarį ji 
priėmė Kaliningrado srities guberna
toriaus Georgij Boos vadovaujamą 
delegaciją. 

Svečiai išvyko ne tuščiomis. Gu
bernatorius gavo grafikos darbą, o 12 
delegacijos narių buvo apdovanoti su
venyrinėmis arbatos dėžutėmis, puo
dukais, pieštukinėmis, maišeliais. 
Dovanos bei pietūs ministerijai atsi
ėjo per 2,600 litų. 

Kur kas brangiau ministerijai at-
siejo vaišės per neseniai Šiauliuose 
vykusią tarptautinę parodą „Agro-
Balt 2006". K. Prunskienės vardu su
rengta Lietuvos politikų bei valdi
ninkų ir užsieniečių vakarienė iš viso 
kainavo 46,000 litų. 

„Lietuvos rytas" paklausė K. 
Prunskienės, kaip ji naudoja repre
zentacines lėšas. „Kiekvieną mėnesį 
turiu daugybę įvairių renginių. Re
miu įvairių knygų leidybą, kitas pras
mingas ir gražias iniciatyvas. O kur 
dar viešnagės užsienyje", — nesileido 
į kalbas ministrė. 

- - * - • 

Valdovų rūmai vėl pateikė staigmenų 

Gyvūnų globėjai sutrukdė viešas skerdynes 
Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) — 

Lietuvos gyvūnų globos draugijai 
(LGGD) ketvirtadienį pavyko sustab
dyti demonstratyvų ėriuko skerdimą; 
kurį norėta pateikti publikai kaip 
„meninę akciją". 

LGGD ketvirtadienį sulaukė 
anoniminio pranešimo telefonu, kad 
viename Šiuolaikinio meno centre 
(ŠMC) Vilniuje rengiamo festivalio 
„Dimensija 1" pasirodyme vyks gyvo 
ėriuko skerdimas, jam nupjaunant 
galvą žiūrovų akivaizdoje. 

Tai turėjęs būti menininko Eval
do Janso pasirodymas. 

LGGD šią informaciją perdavė 
Valstybinei maisto ir veterinarijos 
tarnybai (VMVT) ir policijos pareigū
nams, kurie nedelsiant išvyko į ŠMC 
ir numatytas skerdynes sustabdė. 

Menininkas ir renginio organiza
toriai teisinosi pareigūnams, esą 
skerdynės yra menas. 

Tarptautinio perfornįansų festi
valio „Dimensija 1" organizatoriai 
įtraukė į programą šį E. Janso su
manymą, pusšimtį susirinkusių žiū
rovų įspėjo apie galimus kraupius 
vaizdus, o silpnų nervų žmones ir ne
pilnamečius paprašė išeiti. 

„Toks gyvulio skerdimas be ap-
svaiginimo prieštarautų daugeliui 
Gyvūnų gerovės nuostatų bei mora
lei, ir dengtis 'menu' yra absurdiš
ka", — teigia LGGD tarybos narys 
Benas Noreikis. Toks „menas" gyvū
nų globėjams labiau panašus į sadiz
mą. 

Siuo metu aiškinamasi, iš kur E. 
Jansas pirko ėriuką. 

* Šeštadieni Brazilijoje vyks
tančio pasaulio moterų krepši
nio čempionato finale susitiks 
Rusijos ir Australijos rinktinės. 
Permainingai pirmenybėse rungty
niavusios Rusijos krepšininkės ket
virtadienį pusfinalyje pateikė turnyro 
staigmeną, 75:68 įveikdamos pasku
tinių dviejų čempionatų nugalėtoją 
JAV komandą. Atsirevanšavusi už 
nesėkmę rezultatu 80:90 grupės var
žybose Rusijos rinktinė nutraukė 
įspūdingą JAV ekipos 50-ties pergalių 
seriją olimpinėse žaidynėse ir pa
saulio čempionatuose. 

•Juodkalnijoje pasibaigusia
me Europos vaiku ir jaunimo 

šachmatų čempionate šešiolik
mečių vaikinų greitųjų šachmatų 
turnyrą laimėjo Matas Narmon-
tas, surinkęs 6.5 taško iš 9 galimų. 
Lietuvos atstovas aplenkė rusą Dalin 
Linčevskij (6.5 tšk.) ir baltarusį Kiril 
Stupak (6 tšk.). 

* Baigėsi Lietuvos aukščiau
siosios lygos šešių komandų vyrų 
regbio pirmenybių pirmasis eta
pas. Antrajame etape vieno rato sis
tema dėl čempionato medalių kovos 
keturios geriausios komandos — 
Šiaulių „BaltRex", „Vairas-Jupoja" ir 
„Saida" bei Kauno „Ąžuolas". Pir
mojo turnyro etapo nugalėtoja Lapo 
Šiaulių „BaltRex" komanda. 

Valdovų rūmų teritorija tyrii /ei pd.Lcih.e staigmenų.. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 21 d. (ELTA) — 
Vilniaus žemutinės pilies teritoriją, 
kurioje atstatomi Valdovų rūmai, ty
rinėjantys archeologai ir kitų sričių 
specialistai surado bene įspūdin
giausią ir vertingiausią unikalių XV 
a. aukso ir keramikos dirbinių rinki
nį. Pasak archeologų, šie radiniai itin 
svarbūs nustatant Lietuvos dinastijų, 
kultūros ir prekybos ryšius Euro
poje. 

Kaip informavo Pilių tyrimo cen
trais „Lietuvos pilys", gausiausi ra
diniai — gotikinių krosnių liekanos: 
daugiau kaip 40 plokštinių koklių lie
kanos, gausybė puodyninių koklių 
fragmentų, taip pat glazūruotų deko
ratyvinių interjero apdailos plokščių, 
įvežtinių indų duženų. Surasta ir se
niausia Lietuvoje auksinė moneta — 
XIV—XV a. Venecijos dukatas bei itin 

vertingų juvelyrinių dirbinių iš auk
so. Valdovų rūmų auksinių juvelyri
nių radinių kolekciją papildė įspūdin
gas augaliniais raštais puoštas žiedas 
su unikalia akute ir ažūrinio juvelyri
nio dirbinio fragmentas. 

Pasak archeologų, pažvelgus į pa
starųjų tyrimų metu surastą medžia
gą, ji pribloškia gotikinių koklių siu
žetų įvairove ir viduramžių praban
ga. Tai ir iš ankstesnių tyrimų pažįs
tamos alegorijos bei tyrinėtojams dar 
mažai pažįstami siužetai: šventojo 
vyskupo, galbūt X a. gyvenusio Pra
hos vyskupo šv. Vaitiekaus Adalberto, 
laikomo vienu pirmųjų Lietuvos 
apaštalų, vykdžiusio misijas Baltų že
mėse ir čia žuvusio kankinio mirtimi, 
atvaizdas, taip pat šv. Kotrynos Alek-
sandrietės nukirsdinimo scena, gyvū
nų ir mitologinių būtybių atvaizdai. 

Kaunu i gresia viešbučių stygius 
Vilnius, rugsėjo 22 d. (B$S) — 

Kauno viešbučiuose svarbių renginių 
metu jau nelieka laisvų vietų, todėl 
kitais metais jų stygius gali dar la
biau išryškėti. 

Paskelbus apie didžiausio Kauno 
viešbučio „Takioji Neris" rekons
trukciją, turizmo agentūrų darbuoto
jai jau suka galvą, kur kitąmet gy
vens į miestą atvykstantys turistai, 
rašo dienraštis „Lietuvos rytas". 

„Takiojoje Neryje" dabar yra 190 
kambarių, jie sudaro apie 8 proc. visų 
galimų nakvynės vietų mieste. 

„Takiąją Nerį" įsigijęs viešbučių 
tinklas „Reval Hotels" jį uždarys spa
lio 1 dieną, o remonto darbus ketina 
baigti tik 2008-ųjų pavasarį. 

Kai šįmet Kaune varžėsi Lietu
vos ir Škotijos futbolo rinktinės, di
džioji dalis škotų sirgalių apsigyveno 
Vilniuje. 

Kauno regiono turizmo informa
cijos centro direktoriaus Sigito Sida
ravičiaus žiniomis, šiemet užsienio 
turistų srautas į Kauną padidėjo net 
40 proc. 

Iš kai kurių Europos valstybių 
atvykstančių žmonių skaičius padi
dėjo net kelis kartus. Spartaus augi
mo tikimasi ir 2007-aisiais. 

„Ekonominės klasės viešbučių 
stygius Kaune juntamas jau kelerius 
metus", — sakė S. Sidaravičius. 

Aukštesnės klasės viešbučių šei
mininkai tikina, jog laisvų vietų būna 
visada, bet klientui jų paslaugos kai
nuoja brangiau, be to, tokiems vieš
bučiams kyla problemų priimti dide
les turistų grupes. 

Situaciją galėtų pakeisti bendro
vė „Kauno verslo rūmai", kuri metų 
pradžioje įsigijo miesto centre stovin
tį apleistą viešbutį „Respublika". 

Mieliausias pašnekovas — V. Alekna 
Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) — 

Jei reikėtų rinktis, ką pakviesti pie-
I tums, beveik trečdalis apklaustų Lie-
į tuvos gyventojų pirmenybę atiduotų 

disko metikui, pasaulio ir dukart 
olimpiniam čempionui Virgilijui Alek
nai. 

Kas dešimtas apklaustasis prie 
pietų stalo norėtų atsisėsti su versli
ninku Bronislovu Lubiu, krepšininku 
Arvydu Macijausku, prezidentu Val
du Adamkumi, buvusiu premjeru Al
girdu Brazausku ir pramogų verslo 
atstovu Arūnu Valinsku. 

Tai rodo naujienų portalo „Delfi" 
užsakymu viešosios nuomonės ir rin
kos tyrimų bendrovės „Spinter tyri
mai" atlikta gyventojų apklausa. 

Atsakydami į klausimą, su ku
riuo šalies politiku labiausiai norėtu 

papietauti, 12.1 proc. apklausos da
lyvių nurodė dabartinį prezidentą V 
Adamkų, 10.3 proc. — kadenciją bai
gusį prezidentą, Socialdemokratų 
partijos vadovą A. Brazauską. 

Valstybės vadovą prie pietų stalo 
dažniau norėtų matyti didžiųjų mies
tų gyventojai, tuo tarpu kaimo gyven
tojams mielesnė būtų buvusio Darbo 
partijos pirmininko Viktoro 
Uspaskicho, kuris pasiprašė politinio 
prieglobsčio Rusijoje, draugija. 

Maždaug po 8 proc. apklaustųjų 
norėtų papietauti su Europos Komi
sijos nare Dalia Grybauskaite ir so
cialinės apsaugos ir darbo ministre 
Vilija Blinkevičiūte. 

Premjerą Gediminą Kirkilą prie 
pietų norėtų išvysti 5.2 proc. apklaus
tųjų-
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFF> Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Lenkijos i koalicija ž lugo 
i 

Atkelta iš 1 psl. 
Jie teigė, kad A. Lepper, kuris ne

pritarė Lenkijos narystei ES bei už
sienio investicijoms ir kurį kritikai 
kaltina populizmu, subrendo ir kad 
jam dabar galima patikėti valdžią. 

Jo atėjimas į vyriausybę prieš ke
turis mėnesius, kartu su mažesne ul-
tranacionalistų partija, sukėlė Len
kijos partnerių ES susirūpinimą. 

Koalicijoje greit atsirado įtampa, 
nes A. Lepper pateikė reikalavimus 
dėl išlaidų, kurie kėlė grėsmę 2007 
metų biudžeto viršutinei ribai, o kon
servatoriai nepasitarę su juo priėmė 
nemažai sprendimų, tokių kaip lenkų 
kontingento Afganistane padidini
mas. 

J. Kaczynski ketvirtadienį sakė, 
kad A. Lepper nepasikeitė. 

„Andrzej Lepper gavo progą da
lyvauti geroje vyriausybėje, — sakė 
premjeras. — Jis ta proga nepasinau
dojo ir po trumpo laiko grįžo prie są

ri u. „Guardian" nuotr. 

vo senos praktikos — prie ramybės 
drumstimo". 

Tačiau opozicija kaltę dėl šios 
krizės vertė kovingiems katalikams 
tradicionaiistams Kaczynski, įtariai 
žiūrintiems į Vakarus ir laisvosios 
rinkos ekonomikos reformas. 

Pilietinės platformos vadovas 
Donald Tusk sakė, kad broliai Ka
czynski atstūmė Lenkijos kaimynus 
ir sukėlė precedento neturintį chaosą 
pačioje Lenkijoje — po vyriausybės 
pertvarkymų, konfliktų su užsienio 
investuotojais ir nevykusių reformų 
planų. 

„Tai buvo prarasti metai, ginčų 
ir konfliktų metai, — sakė D. Tusk. 
— Vienintelė išeitis yra pirmalaikiai 
rinkimai". 

Tačiau partija „Įstatymas ir tei
singumas", baimindamasi nepalan
kios rinkėjų reakcijos, sakė, kad ban
dys prisivilioti 14 deputatų iš kitų 
partijų ir vėl užsitikrinti daugumą. 

Susitarta dėl įtariamų teroristų tardymo 
Washington, DC, rugsėjo 22 d. 

(,,Reuters"/BNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush pasidavė įtakingų jo 
Respublikonų partijos senatorių 
spaudimui ir pataisė įstatymo projek
tą dėl įtariamų teroristų tardymo, pa
gal kurį, kaip sakė kritikai, būtų lei
džiamas žiaurus elgesys. 

Baltųjų rūmų ir trijų įtakingų 
Senato atstovų susitarimu baigėsi ne 
vieną dieną trukusios derybos ir, re
gis, dabar susidarė sąlygos Kongresui 
priimti šį įstatymo projektą, kuriame 
numatomi teismai įtariamiems užsie
niečiams, laikomiems JAV karinio jū
rų laivyno bazėje Guantanamo. 

Respublikonai John Warner iš 
Virginia valstijos, John McCain iš 
Arizona valstijos, ir Lmdsey Graham 
iš North Carolina valstijos vadovavo 
G. W. Bush įstatymo projekto kriti
kams, kurie sakė, kad pagal jį būtų 
buvę galima naudoti žiaurius CŽV 
tardymo metodus ir rengti neteisin
gus teismus. 

L. Graham sakė, kad pagal pa
siektą kompromisą parengta „CŽV 
programa, kuri nepažeidžia amerikie
čių įsipareigojimų pagal Ženevos kon
vencijas, kurios įpareigoja humaniš
kai elgtis su karo belaisviais". 

G. W. Bush gyrė šį susitarimą ir 
sakė. kad jis sudarys sąlygas CŽV 
vykdyti politiką, gyvybiškai svarbią 
Jungtinių Valstijų saugumui po rug

sėjo 11-osios atakų. 
Prezidentui tokio įstatymo rei

kėjo po to, kai birželio mėnesį Aukš
čiausiasis Teismas nusprendė, kad 
pirminis jo planas dėl įtariamų užsie
niečių teisimo neatitinka teisinių 
standartų. Jis ne kartą neigė tarptau
tinių kritikų tvirtinimus, kad tokie 
tardymai prilygsta kankinimams. 

„Džiaugiuosi galėdamas pasaky
ti, kad šis susitarimas išsaugo galin
giausią mūsų turimą priemonę Ame
rikai ginti ir teroristinėms atakoms 
sužlugdyti, ir tai yra CZV programa 
pavojingiausiems pasaulio teroris
tams apklausti ir jų paslaptims išgau
ti", — sakė G. W. Bush. 

Lankydamasis Floridoje prezi
dentas išreiškė viltį, kad Kongresas šį 
įstatymą jam pasirašyti atsiųs dar 
prieš tai, kai kitą savaitę prasidės 
kampanija prieš lapkričio 7-ąją įvyk
siančius Kongreso rinkimus. 

Jei bus patvirtintas, šis susitari
mas nutrauks neparankų respubli
konų grupės „maištą", kuris sukėlė 
pavojų partijos bandymui atrodyti 
griežtesnei saugumo klausimais už 
demokratus prieš rinkimus, per ku
riuos bus varžomasi dėl Kongreso 
kontrolės. Priėmus šį kompromisą 
būtų paaiškinta, kas pagal JAV įsta
tymus yra karo nusikaltimas. Juo ne
būtų siekiama apibrėžti nepriimtino 
elgesio pagal Ženevos konvencijas. 

EUROPA 

HELSINKIS 
Europos Sąjungos (ES) šalys tu

rėtų „labai rimtai" atsižvelgti į po
piežiui Benediktui XVI, kurio paskai
ta apie islamą sukėlė pasipiktinimą 
musulmoniškajame pasaulyje, pa
reikštus grasinimus, pareiškė aukš
čiausias ES saugumo pareigūnas. 
„Tai grasinimas ne vien Romai ar 
Italijos teritorijai — tai grasinimas 
žmonijai, ne vien krikščionybei, ku-

! rią simbolizuojantis asmuo yra po-
i piežius", — sakė ES teisingumo ir 
| saugumo komisaras Franco Frattini. 

1981 metais popiežių Joną Paulių II 
mėginusio nužudyti Mehmet Ali Ag-

1 ca advokatas išplatino pranešimą, 
kuriame jo ginamasis įspėja dabar
tinį Katalikų Bažnyčios vadovą susi
laikyti nuo vizito Turkijoje ir teigia, 
kad jo gyvybei grėstų pavojus. 

BUDAPEŠTAS 
Vengrijoje demonstrantai penk

tadienį toliau protestavo prieš val
dančiuosius socialistus, bet pagrindi
nė opozicinė partija atšaukė savait
galiui planuotą antivyriausybinę de
monstraciją, taip sumažindami nuo
gąstavimus, kad savaitę trunkantys 
protestai gali plėstis. Šalies miestuo
se vyko taikūs mitingai, bet ne taip, 
kaip ankstesnes tris naktis, pagrindi
nis mitingas Budapešte penktadienį 
paryčiais baigėsi taikiai ir nebuvo jo
kių susirėmimų su policija. 

HAGA 
Nyderlandų teisingumo minis

tras Piet Hein Donner ir aplinkos bei 
būsto ministrė Sybilla Dekker parla
mente paskelbė atsistatydiną, nes jų 
vadovaujamos įstaigos buvo iš dalies 
atsakingos už 11 nelegalių migrantų 
žūtį per gaisrą, kilusį pernai Ams
terdamo oro uosto „Schiphol" sulai
kymo centre. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV baigiami rengti specialūs 

leidimai arba asmens liudijimai ke

leiviams, kurie ypač dažnai skraido 
lėktuvais. Šio dokumento įsigijimas 
leis jiems greičiau atlikti saugumo 
kontrolės JAV oro uostuose procedū
ras. Pagal programą registruotiems 
keleiviams oro uostuose bus įrengti 
specialūs langeliai registracijai į 
skrydį. Naudotis šiuo specialiu doku
mentu norintys keleiviai turės mo
kėti apie 100 JAV dolerių per metus. 
Be to, iš. jų bus paimti pirštų atspau
dai. 

NEW YORK 
Pakistano prezidentas Pervez 

Musharraf teigė, kad po rugsėjo 11-
osios atakų JAV grasino subombar
duoti jo šalį,, jeigu ji nebendradar
biaus su Amerika kampanijoje prieš 
Talibaną Afganistane. P Musharraf, 
per televizijos CBS naujienų laidą 
„60 Minutes" sakė, kad šių grasini
mų jo žvalgybos vadovas sulaukė iš 
JAV valstybės sekretoriaus pavaduo
tojo Richard Armitage. 

Milijonierius, kompanijos „Vir
gin" magnatas Richard Branson, įsi
pareigojo kovai su visuotiniu atšili
mu per ateinančius 10 metų skirti 3 
mlrd. dolerių, arba visą pelną, gautą 
iš oro linijų ir geležinkelių verslo. 
„Turime išsivaduoti iš priklausomy
bės nuo anglies ir iškasamųjų kuro 
rūšių. Mes neturime būti karta, 
atsakinga už nepataisomai žalojamą 
aplinką. Privalome perduoti ją savo 
vaikams kaip įmanoma švaresnę, ko
kią paveldėjome iš savo tėvų", — tei
gė R. Branson. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusija penktadienį pasmerkė 

NATO sprendimą palaikyti glaudes
nius ryšius su Gruzija ir sakė, kad 
šios buvusios sovietinės respublikos 
narystė keltų rimtą grėsmę Rusijos 
interesams. Tokį pareiškimą Rusijos 
užsienio reikalų ministerija išplatino 
NATO priėmus sprendimą pradėti 
„intensyvų dialogą" su Tbilisiu. 
„Intensyvaus dialogo" paskelbimas 
narystės NATO negarantuoja, tačiau 
signalizuoja galimą derybų pradžią. 
Maskva taip pat teigia, kad Gruzijos 
įstojimas į netransformuotą susivie
nijimą neigiamai paveiks padėtį Kau
kaze. Tbilisis akivaizdžiai laiko tai 
dideliu žingsniu narystės NATO link. 

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

Ocedi Vf$g$\ 
^j. Krovimu gaberimas 

Slssč. te,vu i visas pasaulio šalis. 

Krovinių gabenimas ~~ 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. m ••»•-»-»'•» / , 

•msuJJSim AlrFrelgHt 
^ ALtomobihu. pirkimas bei 

Į siuntimas j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. > 

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

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 7 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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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, IL 60435 

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

www.caitaforsivgeryandbreastheaith.oor 

Dr. VILIUS MIKAiTIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos daktarai ir chirurgai 
10811 W. 143 r d St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tėl. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas ( 7 0 8 ) - 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 

* • Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

.V 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chiropractk: & Rehab Clnjc 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

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

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūslės inkont inenci ja , 

gimdos, makšties ir pūsles i š t rūkimas , 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeai, Hinsdale ir La Crange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, M D 

M A U N A K V. RAIMA, M D 
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 

Ele Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 834-7960 

Dr. ELIGIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road. 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1Z1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

jVAIRUS 

*50 m. moteris ieško darbo su gyvenimu 6 
dienas per savaitę. Turi patirties, rekomen
dacijas, CNA sertifikatą, žalią kortelę, IL vals
tijos vairavimo teises. Tel. 773-816-6947. 

NARKOMANIJA - AKTUALI 
SOCIALINĖ PROBLEMA 

MARYTE GUSTAINIENE 
sociologijos magistrė 

Viena aktualiausių šių dienų 
problemų Lietuvoje yra plintanti nar
komanija. Tai nėra naujas reiškinys, 
tačiau jau tapo problema mūsų 
visuomenėje, vis dažnesne tarp jaunų 
žmonių. Narkotinės medžiagos plati
namos jaunimo pasilinksminimo vie
tose, diskotekose, klubuose. Daugu
ma moksleivių suvokia, kad narko
tikai kelia grėsmę žmogaus sveikatai, 
žino, kad AIDS plinta vartojant nar
kotikus, bet smalsumas ir įsitikini
mas, kad gyvenime reikia viską iš
bandyti ir neatsilikti nuo mados, 
skatina jaunimą rizikuoti. Kaip rašo
ma spaudoje („Sveikata", 2002, Nr. 
8), per paskutinius ketverius metus 
narkotikų vartojimas padidėjo net 
penkis kartus. Taip pat žinoma, kad 
81 proc. gatvės vaikų vartoja narko
tikus. Oficialiai Lietuvoje yra apie 
trys tūkstančiai narkomanų, kurie 
yra užsiregistravę narkologijos dis
panseriuose. Neoficialiais duome
nimis Lietuvoje yra apie dvidešimt 
tūkstančių narkomanų. 2000-aisiais 
nuo narkotikų mirė per 60 žmonių. 

Poreiki narkotikams skatina įsi
tikinimas, kad iš gyvenimo reikia 
paimti viską. Psichologai pastebėjo, 
kad dauguma paauglių narkomanų 
kilę iš pasiturinčių šeimų. Tokie 
vaikai ieško būdų gauti tai, ko nesu
geba jiems duoti tik materialine ge
rove besirūpinantys tėvai. Psicho
logas, daugelio knygų autorius G. 
Navaitis (2001) teigia, kad svarbiau
sios problemos, susijusios su paauglių 
gyvenimo būdu ir elgesio ypatumais, 
slypi šeimoje. Jis rašo, jeigu šeimos 
nariai bendrauja su sunkumus pati
riančiu paaugliu, komunikacija yra 
aiški ir racionali. Kitu atveju paaug
lys tėra priemonė, padedanti šeimos 
nariams palaikyti tarpusavio ryšius. 

Jauni žmonės paprastai linkę 
viską išbandyti. Pirmiausia pradeda
ma nuo vaistų, kanapių. Kaip teigia 
sociologė L. Bulotaitė (2004), nepil
namečiai nepratę prie psichiką vei
kiančių medžiagų poveikio nuotaikai, 
todėl jų organizmas jas sunkiai pake
lia. Tačiau pasekmės dažniausiai ne
būna sunkios, nors apsinuodijus kar
tais gali pasitaikyti ir labai sunkių 
somatinių sutrikimų. 

Narkotikų vartojimo pasekmės iš 
tiesų yra baisios, nes pirmiausia žalo
jamas ne tik jauno žmogaus organiz
mas, bet pažeidžiama ir jo psicho
loginė kontrolė. Kaip teigia O. Gri-
malauskienė (2002), rašiusi apie nar
komanijos prevenciją bendruomenė
je, apima baimė, panika, elgesys tam
pa neprognozuojamas, po savaitės ar 
mėnesio haliucinacijos kartojasi, nors 
narkotiko daugiau ir nevartota. Įpro
tis kvaišintis po kiek laiko pereina į 
ydą. Tai jau toli pažengusi narkotinė 
būsena, kuri remiasi stipria vidine 
prievarta vartoti narkotikus, fiziniu 
ir psichiniu priklausomumu nuo jų, 
būtinybe nuolat didinti dozes ir labai 
kenksmingu ydos poveikiu narko
mano gyvenimui. 

Taigi pagal narkot ikų poveikį 
organizmui ir žmogaus priklausomy
bės lygį, narkomanija, kaip teigia S. 
Gurskis (1990), gali būti fiziologinė 
ir psichologinė. Po tam tikro narko
tikų vartojimo laiko atsiranda stip
rus, visai nebeįveikiamas noras, pot
raukis patirti apsvaigimą. Sis noras 
vadinamas psichiniu priklausomumu 
nuo narkotikų ir j is gali atsirasti jau 
po kelių narkotiko pavartojimų. Ta
čiau dar didesnis potraukis yra fizi
nis. Jis susiformuoja todėl, kad varto
jami narkot ikai t ampa organizmo 
vidinės substancijos sudėtine chami-
ne dalimi ir už ta t jo ląstelės bei audi
niai pr ipranta prie jų. Narkotikas 
tada būtinas organizmo biologinei ir 
cheminei pusiausvyrai išlaikyti. 

Narkotikais vadinamos tam tik
ros cheminės medžiagos, sukeliančios 
psichinius pokyčius bei priklausomy
bę. Apie svaiginančiu medžiagų po
veikį žinota nuo seno. Pirmoji nar
kotikų banga Vakarų Europą pasiekė 
maždaug XV-XVT a. Vadinamieji sun
kieji narkotikai atsirado tik XIX a. 
Kartu su kokaino atsiradimu prasi
dėjo antroji narkomanijos banga. 
Šiuo metu įvairių narkotinių medžia
gų padaugėjo. „Lietuvos ryte" (2006. 
09.05, Nr. 202) rašoma, kad vien 
šiemet Lietuvos policijos pareigūnai 
iš nelegalios apyvartos paėmė 26 ki
logramus amfetamino, daugiau nei 
du kilogramus heroino, daugiau nei 
4,5 kilogramo hašišo, daugiau nei tris 
tūkstančius ekstazio tablečių. 

Narkomanija sąlygoja daugybę ir 
kitų neigiamų reiškinių visuomenėje, 
kaip nusikalstamumą, pavojingų ligų 
plitimą ir pan. Lietuvos spaudoje 
rašoma, kad vis dažnėja organizuotų 
nusikaltimų. „Lietuvos ryte" (2006 
09 05, Nr. 202) pranešama, kad orga
nizuotos nus ika ls tamos grupuotės 
keičia veiklos profilį ir plečia veiklos 
geografiją. Prieš dvejus metus polici
ja užfiksavo Lietuvos nusikaltėlių 
kontaktus su 21 užsienio valstybe. 
Šiemet lietuvių organizuotas nusi
kalstamas grupuotes sieja kontaktai 
jau su 26 šalimis. Jeigu prieš keletą 
metų pagrindinis organizuotų nusi
kaltėlių finansų šaltinis buvo turto 
prievartavimas ir automobilių vagys
tės, tai šiuo metu didžiąją veiklos dalį 
sudaro prekyba narkotikais. 

Nors pastaraisiais metais vis gar
siau kalbama apie narkotikų žalą, 
narkomanų skaičius nemažėja. Iš
bristi iš narkomanijos liūno neleng
va, o ir pagalbos neretai ieškoma ne 
ten, kur jos derėtų ieškoti. Pasaulio 
mokslininkai ir gydytojai nuolat ren
gia narkomanijos prevencijos progra
mas. Buvę narkomanai kuria savo 
bendruomenes, kuriose stengiasi pa
dėti likimo draugams. Narkomaniją 
mėginama gydyti ir pasitelkus krikš
čioniškąsias tradicijas. Nors priklau
santys nuo narkotikų asmenys pa
prastai nenori nustoti juos vartoję, 
vis dėlto beveik kiekvieno narkoma
no gyvenime, kaip pastebi S. Gurskis 
(1990), anksčiau ar vėliau ateina mo
mentas, kai jau galvojama baigti su 
yda. 

Į V A I R U S 

*Western Springs ar Hinsdale rajonuose, 
nuo 7 v.v. iki 7v. ryto, moteris ieško darbo. 
Tel. 630-935-7017. 

•Moteris ieško darbo pietiniuose rajonuose. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 630-229-9531. 

*Moteris ieško darbo su grįžimu namo. 
Pageidauja prižiūrėti pagyvenusius žmones. 
Tel. 773-471-6224. 

*Vyras ieško darbo prižiūrėti žmones. 
Legalūs dokumentai, patirtis, rekomendaci
jos. Tel. 312-231-0717. 

•Moteris ieško bet kokio darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, ligonius ar senelius. Geros 
rekomendacijos. Tel. 773-434-2705. 

•ieško darbo žmonių priežiūroje. Tel. 630-
863-1168. 

http://www.caitaforsivgeryandbreastheaith.oor
http://www.illinoispain.com
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M. Krupavičius 
A t k e l t a iš 3 ps l . 
Politika yra rūpinimasis kitais ir 

rūpinimasis visuma. Politika nėra 
pirmaeilis rūpinimasis savo paties ge
rove, bet bendruoju gėriu". 1922 m. 
rašytame, straipsnyje „Demokratybės 
mokymas" M. Krupavičius labai aiš
kiai dėsto krikščioniškosios socialinės 
etikos nuostatas: „Turtingas, moky
tas, turįs aukštą vietą visuomenėje 
turi daugiau duoti artimui/labiau pa
vargęs, mažiau doroje išsitobulinęs, 
daugiau yra reikalingas medžiaginės 
pagalbos, patarimo, globos ir dorybės 
bei tobulumo pavyzdžio". Solidari, 
sugyvenanti visuomenė - jo idealas, 
naštos pasidalijimas - būtinas gyve
nimo principas, socialinė sanglauda 
ir teisingumas - visuomenės stabilu
mo pamatas. Taigi politiką prelatas 
suprato kaip politinį—ekonominį 
veikimą siekiant ginti visų interesus 
bei įtvirtinti aiškias vertybes. Poli
tika be vertybių matmens dažnai tė
ra rūpestis savo gerove. Beje, Myko
las Krupavičius buvo gerai susipaži
nęs su įvairiomis politinėmis srovė
mis ir jų doktrinomis — nuo socializ
mo (sakoma, kad Markso „Kapitalą" 
skaitęs 3 kartus) iki liberalizmo, tačiau 
buvo tvirtai įsitikinęs, kad krikščio
niškosios demokratijos principais grin
džiama politika efektyviausiai įgy
vendina visuomenės gerovės siekius. 
Toks nuoseklus liko visą gyvenimą. 

Ir šiandien mes kartkar tėm 
girdim kalbant, kad politika yra neš
vari, kad joje nieko gražaus nėra, kad 
joje tik interesai ir grupuočių grum
tynės. Mykolas Krupavičius visą gy
venimą gynė politiką nuo tokių ver
tinimų, iš esmės kalbėdamas apie 
politikos moralumo būtinybę Jis daž
nai savo tekstuose ir kalbose karto
davo, kad politika yra aukščiausia 
kultūra, be jokių moralinių nuolaidų 
pripažino, kad „politika žmogaus ne
purvina, jeigu ji gerai atliekama", jis 
kėlė politikams sąžiningumo impe
ratyvą. Pats toks ir buvo: principin
gas, savotiškas asketas politikoje, ne
susikrovęs jokių turtų ar gerovės sau 
(prisimenama, pėsčias atėjo į Žemės 
ūkio ministeriją, pėsčias ir išėjo), nes 
tokia elgsena prieštaravo jo išpažįsta
moms vertybėms. Jis visiškai nebijojo 
rizikuoti savo padėtimi, kad, kam nors 

įtikdamas, jos neprarastų - jis jokiu 
būdu neišduodavo savo idealų ir ver
tybių ir nėjo į jokius kompromisus, jei 
reikėdavo jas paminti. Jau būdamas 
opozicijoje, Mykolas Krupavičius ne
susiviliojo siūloma diplomatine tar
nyba, o liko negailestingas valstybės 
konstitucingumo ir demokratijos gy
nėjas. Dėl savo politinio tiesumo bu
vo daug kam neparankus ir nepato
gus, nes atkakliai stovėjo valstybės, 
krikščioniškosios demokratijos ir lie
tuvybės sargyboje. Toks aiškus politi
nis nusistatymas yra pavyzdys šian
dienai, kai matai dabartinių politikų 
migracijas iš vienur į kitur. Mykolas 
Krupavičius, palikęs valstybininko 
aukštumas, nesigėdijo dirbti vikaru, 
metęs profesorystę — klebonu. Tai 
žmogus, gebėjęs save atrasti bet ku
rioje srityje: ką bedirbo, tai atsa
kingai ir sąžiningai. 

Du iškilieji krikščionys demokra
tai valstybininkai - M. Krupavičius ir 
A. Stulginskis - bendražygiai, ben
draminčiai - jų gyvenimą raudona 
linija perbraukia sovietinė okupacija. 
Abiejų likimas panašus - tremtis. 
Prezidentas, pergyvenęs gulago siau
bą, Lietuvoje lieka užmirštas ir nie
kam nereikalingas, M. Krupavičius 
su didžiausia energija veikia išeivijo
je, burdamas lietuvius ir tęsdamas 
tėvynės laisvės bylą: čia, gimtinėje, 
okupacinių jėgų ir jos parankinių juo
dinamas, smerkiamas ir visaip ko
neveikiamas. 

Prelatas Mykolas Krupavičius 
grįžta į laisvą Lietuvą. Šiandien ga
lime ir turime giliau, esmingiau su
prasti ir pajausti šio politiko darbų 
svarbą bei reikšmingumą mūsų vals
tybingumo istorijoje. Viliuosi, kad šis 
sugrįžimas paskatins mus apmąstyti 
savo veiklos vertybes ir principus, 
sustiprins patriotines nuostatas, kad 
prelato M. Krupavičiaus pavyzdys 
įkvėps politikus konstruktyviam dar
bui Lietuvos ir visų gerovei. Reikia, 
kad žmonės, ypač politikai, ne tik 
prisimintų jo nuopelnus valstybei, 
bet ir — svarbiausia — suprastų, įsi
sąmonintų jo politinės kultūros de
kalogą: jo centras — krikščionybė, 
lietuvybė, demokratija. 

Jis priklauso visai Lietuvai, į ją ir 
sugrįžta. 

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 

D r K. JUCA5 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias koįu venas. 
K-osr 

3215 W. 111 St Chicago. iL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-444-

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

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

Dantų gydytojai 

Dr . JOV ITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wi l lowbrooK IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENE 
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 Hariem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
M u n d e l e i n , IL 60060 

Tel. 847-949-7300 
Valandos paga l sus i ta r imą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

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

T R Y L I K O S M E T Ų P A T I R T I S 
p e r s i k ė l ė į n a u j ą k a b i n e t ą 

3 1 8 W . T o u h y A v e n u e 
Park R idge, IL 6 0 0 6 8 
Tel. 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3 

www.parkr idgesmi les.com 

Pilna dantų priežiūra: 
• implantai 
• t i l ta i , karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

STEBĖKITE, 

:-*» 

KAIPJUSŲ 
SANTAUPOS 

AUGA! 
Atidarykite 14-os mėnesių 

sertifikatą 

5.50% APY 

Aukštos palūkanos dabar 
Dar aukštesnės — vėiiau! 

Galėsite vieną kartą šio 
sertifikato procentą padidinti, 
jei procentas kils* 

**nr 

FDK 
fiwt V n I 

-Persona Bank 
f \ Building Persona! Banking RelationshipssM 

Garfield Ridge 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

(773) 767-5188 

L e m o n t 
12261 Archer Ave. 
Lemont, IL 60439 

(630) 257-1400 

Or land P a r k 
14701 Ravinia Ave. 

Orland Park, IL 60462 
(708) 226-2727 

*R»te inerease based on the rate ofFered for new 12 month certificate accounts at t ime of inerease 
Annual Percentage Yield (APY) is effective as of June 19, 2006 and is subject to change vvithout notice 
Mmimum deposit of $250 is reguired to obtain APY Penalty may be imposed for early withdrawals 

www. f i rs tpersonalbank.net 

http://www.parkridgesmiles.com
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Į ! 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

PAGERBTI MŪSŲ 
VYRESNIEJI 

LB Brighton Parko apylinkė, kuriai pirmininkauja Salomėja Daulienė, 
š.m. rugsėjo 17 d. Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje 
suruošė gražią vyresniųjų apylinkės gyventojų pagerbimo — „Auksinio 
rudens" — šventę, kurios metu ypatingu būdu buvo prisiminti, pasveikinti ir 
pagerbti, apjuosiant gražia austine juosta, devyni asmenys (pirmininkė S. 
Daulienė teigia, kad apylinkėje jų yra ir daugiau, bet „moterys nenori prisi
pažinti, kad jau sulaukusios brandaus amžiaus"). 

Vyresniųjų apylinkės asmenų pagerbimo popietėje dalyvavo ir šie mūsų 
tautiečiai. 

Ona ir Jonas Gradinskai. 

Du veiklus pensininkai-visuomenininkai, nors ir nedalyvavę LB Brighton 
Park apylinkės „Auksinio rudens" šventėje. Santaros-Šviesos federacijos 
suvažiavime susitikę (iš kairės) dr. Rimvydas Sldrys Ir Bronius Nainys. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. ' 

Visos nuotraukos Zigmo Degučio 
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Spalio 21 d. 6 vaL v. 
Willowbrook restorano 

salėje įvyks 
„Draugo" pokylis. 

Bilietus platina „Draugo" administracija 
(tel. 773-585-9500) arba 

Vaclovas Momkus (tel. 773-925-6193). 
Galima užsisakyti pavienes vietas ar visą stalą. 

BRANDI SUKAKTIS 
Gyvenimo keliai vingiuoti. Ne

žinai, kokia bus ateitis. Kurį laiką 
ėjo nežinomais keliais ir suvalkietė 
Birutė Reškevičiūtė. 

Ji gimė Sudarge. Neilgai teko 
lakstyti po Lietuvos žemę. Karas 
nutraukė jos mokslus. Tėvui nesu
tarus su vokiečiais, buvo įsakyta 
kinkyti arklį, sodinti šeimyną į 
vežimą ir išvykti. Taip tėvas, moti
na, vyresnysis brolis Albinas ir 
Birutė pasiekė Vokietiją. Ten patyrė 
daug vargo, tęsė mokslus, bet ilgai 
užsibūti neteko. Gavusi Omahos ku

rnėtų dirbo bendruomenės valdyboje. 
Svarbiausia yra tai, kad ji buvo ak
tyvi pagalbininkė visur ir visada. Ar 
sukviesti svečius, išplatinti prane
šimą, ruošti maistą, ji ne tik padėda
vo, bet ir prisidėdavo pati savo lė
šomis. Dažnai jai į pagalbą ateidavo 
ir vyras. Jie neužmiršdavo beveik 
visų naujai atvykstančių iš Lietuvos. 
Pasikviesdavo pas save, pavaišinda
vo, dar ir dovanų duodavo. Dabar jie 
džiaugiasi, padėdami Viktorijai au
ginti du anūkus, kurie pralinksmina 
ir praskaidrina jų dienas. 
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Birutė ir Gene Lake. 

nigo Juozo Jusevičiaus iškvietimą, 
šeima išvyko į Ameriką. Ta kelionė 
jos tėvui nebuvo naujiena. Jis ten 
keliavo jau antrą kartą. Po motinos 
mirties jį tėvas buvo išsivežęs 3 mė
nesių amžiaus. Šešiolika metų gy
veno Pittsburge, bet į Lietuvą sugrį
žo. Matyt, tokia lemtis, kad antrą 
kartą teko palikti savo gimtą kraštą. 

Pasiekus Amerikos krantą, juos 
sutiko Laima ir Algimantas Anta
nėliai, su kuriais atvyko į Omahą. 
Daug lietuvių tada jau čia buvo. Ji 
mokėsi ir dirbo. Besilankant jauni
mo suėjimuose, teko susipažinti su 
amerikiečiu Gene Lake. Nepatiko 
tėvams, kad ji su amerikiečiu drau
gauja, norėjo, kad išsirinktų lietuvį. 
Kartą brolis, jam atėjus į namus, net 
iš namų išprašė. Bet ji tvirtai laikėsi 
savo, kol tėvai nusileido. 1956 me
tais ištekėjo. Gerą vyrą gavo. Jis ger
bė ir mylėjo šeimą. Mokėsi lietuvių 
kalbos, todėl neblogai susikalba lie
tuviškai. Lietuviams prisistato ne 
kaip „Lake", o kaip „Ežeras". Puikus 
kulinaras ir mėgstantis gaminti 
maistą, kas šeimoje labai svarbu. 
Užaugino dvi puikias dukras Ritą ir 
Viktoriją. Mėgsta pakeliauti, išvyks
ta pailsėti į Havajus ar Arizoną su 
visa šeima. 

Birutė aktyviai jungėsi į Lietu
vių Bendruomenę. Buvo skautė. 
Nuolat dainavo lietuvių chore. Pri
klauso moterų klubui, kur daugelį 
metų buvo valdybos narė. Keletą 

Š.m. rugpjūčio 26 dieną Birutės 
ir Gene Lake 50 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga buvo auko
jamos šv. Mišios. Tai brandi sukak
tis. Vėl kunigas sujungė rankas, 
palaimino ir palinkėjo geros kloties 
gyvenime. Mišių metu giedojo Algi
manto Totilo vadovaujamas lietuvių 
choras. Duetą atliko Kristina Jony-
ka ir Irena Matz. Giedant Kristinai 
Jonykai solo „Ave Maria", abu jubili
atai stovėjo prie Marijos altoriaus. 

Po pamaldų salėje vyko puikios 
vaišės. Vakarą vedė Irena Gartigai-
tė, gana šmaikščiai pažymėdama 
įdomesnius jų gyvenimo įvykius. Su 
meile ir pagarba pasisakė jų dukros 
Rita ir Viktorija. Kalbėjo buvę pa
jauniai, draugai, pažįstami. Daug 
gerų žodžių apie ją kalbėjo jos vyras 
ir vos ne pro ašaras pasakė, kad ją 
labai mylėjo ir nė kiek ne mažiau 
tebemyli dabar. 

Pradėjus groti muzikai, Gene 
pakvietė Birutę pirmam šokiui. Tuo
jau pat pakilo šokti visi. Vėliau 
skambėjo dainos. Nemažai lietuviš
kų dainų dainavo visa salė. Kadangi 
svečių buvo suvažiavę ir iš kitų 
miestų, tad labai aktyviai bendrauta 
tarpusavyje. Visi stengėsi kartu 
pabūti ir pašokti. Artūras Bereiša 
grojo ir dainavo visą vakarą, o šo
kėjų netrūko. Nuotaika buvo puiki. 
Visi jiems linkėjo gražaus, ilgo ir 
laimingo gyvenimo. 

Rūta Talžūnienė 

STASYS BARZDUKAS 
1906.04.23—1981.09.13 

Šimto metų gimimo ir dvidešimt penkerių metų mirties 
sukaktį minint 

Gimė Meškučių kaime, Mari
jampolės apskrityje, gausioje ūki
ninko šeimoje. Tėvas Kezys, vienas 
brolis ir sesuo buvo ištremti į Sibirą, 
kur nuo šalčio ir bado tėvas mirė. 

Baigė Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnaziją ir Vytauto Didžiojo 
universitetą. 

Mokytojas — dėstė lietuvių kal
bą ir literatūrą vidurinėje mokykloje 
Prienuose, Alytuje ir Eichstaetto 
lietuvių pabėgėlių stovyklos gimna
zijoje, kur jo mokiniais buvo dabarti
nis Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, buvę Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkai Vytau
tas Kamantas ir Gabrielius Žemkal
nis bei daug kitų išeivijos lietuviš
koje veikloje žinomų žmonių. Ame
rikoje, kol jėgos leido, visą laiką mo
kytojavo šeštadieninėje lituanistinė
je mokykloje ir kelerius metus va
saros lietuvių kalbos kursą dėstė 
Fordham universitete New York. 

Visuomenininkas — Lietuvių 
Bendruomenės išeivijoje pradinin
kas ir organizatorius, pirmųjų dviejų 
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybų pirmininkas ir, Juozui Ba-
chunui mirus, dvi kadencijas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas. „Pasaulio lietuvio" žur
nalo išeivijoje steigėjas ir pirmasis 
redaktorius. Visuomeniniame darbe 
pasižymėjo didele tolerancija, nepar-
tiškumu, pagarba kitų įsitikini
mams ir bendro darbo darnos sie
kimu. 

Lietuvių kalbos puoselėtojas 
— vienas, ir su kitais, kelių knygų 
lietuvių kalbos ir visuomeniniais 
klausimais autorius, dažnas spaudos 
bendradarbis. Nuolatinis vasaros 
lituanistinių kursų dėstytojas. 

Jaunimo draugas — nuo 
moksleivio dienų ateitininkų organi
zacijos narys, Ateitininkų federacijos 
tarybos pirmininkas, federacijos val
dybos narys, nuolatinis vasaros sto
vyklų dalyvis, patarėjas, paskai
tininkas, pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresų iniciatorius ir organizato-

Stasys Barzdukas 

rius. Klasės auklėtojas ir tikras savo 
mokinių bičiulis, tokiu likęs ir jiems 
mokslus baigus. 

Tėvas — su žmona Albina Kaz
lauskaite užaugino tris vaikus: duk
rą Aušrą, sūnus Arvydą ir a|a Gytį, 
kurie visi reiškėsi išeivijos lietuviš
kame gyvenime, sporto ir visuome
ninėje veikloje. 

Mirė ir palaidotas Cleveland, 
Ohio, kur išgyveno trisdešimt dvejus 
metus. 

„Laimingas tas, kurio garbė nė
ra didesnė už jo tiesą". (Rabindra-
math Tagore) 

Minėdami Stasio Barzduko gi
mimo ir mirties sukaktis, džiaugia
mės, kad jo diegta mintis, Lietuvos 
meilė ir tiesa tebegyvena tarp mūsų. 

Vaikai: Arvydas Barzdukas ir 
Aušra Barzdukaitė Babickienė; 

vaikaičiai Audrius, Lina ir 
Rima, Gytis, Danius ir Vidas su 

šeimom. 

Besilankydama l\ą vasarą Lietuvoje, kallfornietė Angele Nelsienė (dešinė
je) užsuko hr pas buvusius Santa Monica, CA, gyventojus, darbar jau kau
niečius, žurnalistą Juozą ir Eleną Kojelius. J. Kojelis entuziastingai pasinėręs 
i naujos knygos rašymą, vis dar dalyvauja Lietuvos visuomeninėje veikloje. 

Romo Nelso nuotr. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS PASKOLOS D R A U D I M O PASLAUGOS 

Drake 
Did 

I tAgain! 
Y^> tqo* Houung Opportuntty 

5 S.Prospert, Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

[ft«B)a Wkzte$s 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės i 

Drake Realtor 

GREIT PARDUODA 
r S = a First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

GnMfc Accent 
Homefinders a 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
. Business 708-423-9111 
Voice Mai l 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. 

T " " Audrius" Mikul is" 
I s t Choice Real Propertys 

| Tel7630^205-9262 
I E-mail: amikulis@usa.com 
i Įvairus neki lnojamas tur tas: 
1 * Nemokamas įkainavimas 
' * Nemokama rinkos analizė 
! * Pirkimas f 

S I Ū L O D A R B Ą 

* Pardavimas 
* Surandame 

2|52|^ 

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 

.optimaliausią finansavimą 

SIŪLO DARBĄ 

i 
i 
i 
l 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

Skubiai reikalingi 
VAIRUOTOJAI-PERKRAUSTYTOJAI, 

dirbti Skokie perkraustvmo kompanijoje. 
Tel. 847-673-3309 

Nekalbantiems angliškai, atvykti 3650 Touhy 
Ave., Skokie, IL. Vairuotojai privalo turėti 

galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus. 

ĮVAIRUS-

HELP WANTED: 
Caregiver needed for disabled 
malė attorney. Complete care 
needed. Mušt drive & speak 

English. Medical experience a 
plūs. Mušt live in. 847-381-4753 

Suteikiama pr ivat i psichoterapinė 
pagalba Niujorke. Konsultuoju 
depresijos, imigraciios,šeimos, 

karjeros ir kitais klausimais. 
Teiraukitės te l . 1 -917-517-9296 
arba ei. paštu: o n a p r @ y a h o o . c o m 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

PIGIAUSI AVIA-BILIETAI į LIETUVĄ IR EURO P/ 

Always Wlth Flovvers 
Nau ja pas lauga — a t r i b u t i k o s n u o m a p o k y l i a m s 
• Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazonines gėlės 
• Bažnyčių ir pokyliu saliu dekoravimas 

1 1 2 0 S. State St., L e m o n t , IL, t e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9 
8 0 1 5 W . 7 9 St., Justice, IL, t e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 
w w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 

M i n d a u g a s 
651 543 0 2 8 6 Ce!l 

mtndaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com 
*Wv W trV branchmn 

Į V A I R U S 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Nida 
Grigalavičiūtė 

Sopranas 
Privačios pianino 

ir dainavimo 
pamokos 

Nuo 6 metų ir vyresniems 

Homer Glen, IL 60491 
Tel. 708-745-4038 
E-maihnidag@comcast.com 

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ -
GYVENSITE 100 METŲ 

Mano bitelių surinktas medus iš Illinois 
pievų ir miškelių yra skanus ir turi daug: 
gydomųjų savybių. Jo gal ima gauti PL 
centre gegužinių metu . K. Laukaitis 

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

IŠNUOMOJA 

Prie 66 St ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 1 mieg. gražus 

apšildomas „apartment" 
su nauja virtuvės įranga. 
Tel. 708-275-2070 

NUO SPALIO 1 D. ČIKAGOJE (Austin+ 
Irving Park), išnuomojamas butas nuo
savame name. Atskiras įėjimas, 2 mieg. 

„Hving" ir ^dining'' kambariai, vonia, virtuvė. 
Tel. 773-368-9644 

PARDUODA 

PARDUODAMAS „CONDOMINIUM" 
Pasaulio lietuviu centre. Tinka 

pensininkams. 2 miegamieji, 2 tualetai, 
kampinis, daug šviesos. Kaina $169,000 

TeL 312-876-9687. 

FLORIDOJE, Gulfpoi t mieste, 
savininkas parduoda vieno mieg. 
.rondo". Salia baseinas, parkas, 

ežerėlis. Kaina $129,000 
Tel. 727-347-5739, Gražina 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMUJ, 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 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

N A M Ų R E M O N T O IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, IL 60629 
Prekyba, instaMavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
v j i . pvr para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

773 7784007 
773 531-1833 

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 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENJYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . A r c h e r Ave . , C h k a g o , IL 6 0 6 3 8 

TeL 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguol ia i 
• Vestuvin ia i i r į va i rus to r ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• A t idary ta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, 1L 60610 

312 644-7750 
pirm, penkt. 

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

6: 
sėst 

608 VV. Roosevelt, 
Chkago, IL 60607 

312-957 1994 
p i r m . - penkt . nuo 
3 0 v.r. iki 5 3 0 v.p.p 
. nuo 8 v.r. iki 1 v.p. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:onapr@yahoo.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:mtndaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
mailto:E-maihnidag@comcast.com
http://www.racinebakery.com


DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis 13 

MONIKA LIETUVOJE 
Tęsinys iš rugsėjo 16 d . 

MONIKA SIL1UNAITE 

Grįžtant susiradom taip vadina
mą siauriausią ir trumpiausią Vil
niaus gatvę. Tai tarpas tarp eilės 
skurdžių mūrinių ir nešvarių namų. 
Gatvė net vardo neturi ir ją surasti 
reikia gerokai paklaidžioti. 

Vakarieniavome prancūzų res
torane, bet aš čia nemačiau nė vieno 
prancūzo. Maistas buvo skanus ir 
patarnautojas mokėjo keletą pran
cūziškų žodžių. Išeidama pasiunčiau 
šefui komplimentą ir dar pasakiau 
„merci". 

Sekmadienis 

Važiuojant autobusu pensinin
kai ir mokiniai moka tik pusę bilieto 
kainos, bet reikia parodyti dokumen
tą, kuriame yra pažymėtas asmens 
amžius. Tėvukas parodė amerikie
tišką vairuotojo leidimą. Konduktorė 
iš tolo pažiūrėjo ir tėvukui reikėjo, 
sumokėti tik pusę kainos. Ji negalėjo 
matyti kas buvo parašyta, nes sto
vėjo per toli, o gal ji ir nemokėjo lie
tuviškai skaityti. Močiutė ir aš ne
turėjom dokumentų, todėl teko su
mokėti pilną bilieto kainą. Bet ko
medija prasidėjo, kai ji pareikalavo 
pažymėjimo iš seno vyro, kuris ginči
josi su konduktore sakydamas, jog 
jis šituo autobusu važiuoja į sodą jau 
17 metų ir niekada nereikėjo jokių 
dokumentų. Konduktorė buvo kieta, 
nenusileido sakydama, kad tai yra 
nuostatai ir ji jų laikosi — mokėk 
pilną kainą arba kelionę į sodą 
baigsi pėsčias. Senukas sumokėjo, 
bet atėjo atsisėsti šalia tėvuko ir 
daug pasakojo. Tėvukas man nesa
ko, kas buvo kalbėta, bet aš galiu 
atspėti... 

Vakare paskambino iš namų. 
Jokių naujienų nebuvo, bet buvo 
gera išgirsti jų balsus. 

Pirmadienis 

Kernavė. Kiek kartų girdėtas 
vardas, bet Čikagoje tai buvo skau
čių tunto vardas, o šį rytą važiuojam 
į pačią tikrąją Kernavę. Kelionė 
buvo įdomi, nes gamta birželio mė
nesį tikrai yra graži. Išlipus iš auto
buso nustebau miestelio švara ir 
jaukumu. Piliakalniai, ant kurių 
stovėjo Mindaugo pilys, buvo „awe-
some", aukšti, statūs, o nuo jų vir
šūnių buvo matyti plačios apylinkės 
su Neries upe čia pat prie pilies apa
čios. Pasiekti pilies viršūnę reikia 
lipti 140 laiptų. Aš užlipau ant visų 
penkių. Tėvukas tik ant vieno ir pa
sakė, kad nuo visų piliakalnio vir
šūnių tas pats vaizdas, o močiutė pa
sitenkino mano pasakojimu. Kara
lius Mindaugas, sėdėdamas po 
plačiu ąžuolu ir žiūrėdamas į tokią 
gražią savo valstybę, turbūt rašė 
eiles, bet istorikai dar jų nesurado. 

Kernavės miestelyje stovi graži, 
maža, raudonų plytų bažnyčia. Tik
rai puošni tokiam mažam miesteliui. 
Šalia baltas pastatas klebonui ir 
trims vienuolėms. Viena vienuolė 
vaikščiojo su šluota ir valė šaligat
vius. Sakoma, kad klebonas labai 
rūpinasi miestelio įvaizdžiu. Kapi
nės, kaip ir visoje Lietuvoje, yra 
puikiai prižiūrimos. Vandenį žmonės 
neša kibirais iš toliau stovinčios 
pompos. Pamačiau paminklą, ant 
kurio parašyta, kad palaidota prieš 
šimtą metų, bet kapas ir toliau yra 
gražiai puošiamas. 

Grįžtant autobuso reikėjo laukti 
apie pusę valandos, bet nebuvo ilgu, 
nes čia pat miškelis, o jame daug 
triukšmadarių paukščiukų. Netru
kus pasirodė ko mes laukėm ir pa
tenkinti atvažiavom į Vilnių. 

Antradienis 

Autobuso į Rumšiškes nėra, 
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SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

TOSTOJM 

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

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

• v ATSTOVYBE CIKACOIE 
Rita Penčylienė tėi/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

Monika Siliunaitė prie LR Seimo rūmų. 

todėl reikia važiuoti Kauno autobusu 
ir išlipti privažiavus Rumšiškių 
miestelį. Čia ir prasideda vargas. Ju
dėjimas plentu eina be pertraukos, o 
mums reikia atsirasti kitoje pusėje 
kelio. Galite įsivaizduoti, kaip sunku 
pereiti skersai Dan Ryan greitkelį, 
panašiai yra ir čia. Pagaliau pavyko. 
Prie kelio, einančio į Liaudies buities 
muziejų, parašyta, kad jį prieisime 
už dviejų kilometrų. Nuėjus 2 km, 
radom kitą nurodymą, kad reikia eiti 
dar vieną kilometrą. Daugiau nuro
dymų nematėm, nes prieš akis at
sivėrė muziejaus vartai. Kasininkė 
davė visiems trims nuolaidą, nes 
mane palaikė mokine, o tėvukus 
pensininkais. 

Pradėjome leistis žemyn laip
tais, o jiems nesimato pabaigos. 
Žemyn ir žemyn. Pasižiūriu į tėvuką 
ir žinau, ką jis galvoja, juk reikės 
grįžti į viršų. Kauno funikulierius 
Čia labiau tiktų. Ant vieno laipto pa
mačiau tupinčią sraigę. Ji toliau ne
galėjo šliaužti, nes laiptas buvo sau
sas. Šiems padarams reikia šlapios 
žemės. Aš užpyliau vandens palen
gvinti jos kelionę. Grįžtant atgal 
sraigės neradau. Jaučiausi padariusi 
šiai dienai gerąjį darbelį. 

Pirmiausiai priėjome Dzūkų 
gyvenvietę (šiuos naujus žodžius iš
mokau iš gidės), toliau vis ėjo stam
besnių ūkininkų pastatai. Viduje 
kambariai erdvūs, bet lubos žemos, 
langai maži, kai kuriuose namuose 
net nėra medinių grindų, tik suplak
tas molis, vadinamas asla. Greta 
lovos stovi lopšys kūdikiams supti. 
Tokio nesu mačiusi. Virtuvėje sudė
lioti įvairūs mediniai valgiui gamin
ti įrankiai. Ant lovų didelės pagal
vės. Vienintelis čia esantis restora
nas šiandien uždarytas, teko pasi
tenkinti dviguba porcija ledų. 

Rodyklė — į „Jurtą". Taku per 
lieptą pasiekėme iš samanų padary
tą keturkampį namą. Tokiame name 
gyveno į Sibirą ištremti lietuviai. 
Vietoje lango įstatydavo ledo gabalą, 
kuris neištirpdavo. Gaila, kad durys 
buvo užrakintos ir nematėme, kaip 
atrodo viduje. Toje pačioje aikštėje 
ant bėgių stovėjo prekinis vagonas 
su grotomis užkaltu langu. Ir tokiu 
vagonu žmonės buvo vežami į Sibirą. 

Išėjus iš muziejaus, prieš akis 

Viktoro Kučo nuotr. 

pasirodė trijų kilometrų kelias atgal 
iki autobuso stotelės. Tikrai nebuvo 
didelio noro vėl žygiuoti tokį kelią. 
Laimei, kasininkė, matydama mūsų 
problemą, pasiūlė keliems berniu
kams, rūkantiems cigaretes, pavežti 
mus iki plento. Vienas iš jų mielai 
sutiko ir mes netrukus stovėjome 
prie stotelės. Tėvukas ištuštino 
kišenes su smulkiomis monetomis, ir 
berniukas padėkojęs grįžo prie savo 
draugų. Mums teko laukti kol vienas 
iš daugelio pravažiuojančių auto
busų sustojo mus paimti. Autobuse 
bematant užmigau, pabudau išgir
dusi močiutę kalbant apie vakariene. 

Valgėme Čili Pizza užeigoje, tą 
pačią didelę, ploną picą, o desertui 
kapucino skonio ledus. Grįžus į butą, 
paėmiau knygą, atsiguliau ant lovos 
ir užmigau... 

Trečiadienis 

Tai paskutinė pilna diena 
Lietuvoje. Nutarėme nevažiuoti į 
Druskininkus, bet pasiruošti kelio
nei atgal į namus, kurių labai pasiil
gau, bet tuo pačiu bus gaila išva
žiuoti iš Lietuvos. Pavargau per šias 
dvi savaites, bet buvau, mačiau ir 
atsimenu labai daug. Grįžusi per
žiūrėsiu nuotraukas ir tas dar labiau 
primins man ką mačiau. Paskutinį 
sykį turguje nusipirkom dvylika 
agurkėlių, kuriuos suvalgius ap
skaičiavau, kad 12 dienų po 12 agur
kų yra 144 agurkai. Neįtikėtina, kad 
aš nepasidariau panaši į agurką. Le-
monte tokių skanių agurkų tikrai ne
rasiu. Jeigu kam kiltų abejonė, ar va
žiuoti į Lietuvą, aš tvirtai patariu va
žiuoti — Lietuva yra agurkų kraštas. 

Paskutinė diena Lietuvoje 

Užsakėm taksi. Laukėm. Nuva
žiavom į oro uostą, vėl laukėm. Pri
artėjus išvykimo laikui sužinojome, 
kad mūsų lėktuvas dar Varšuvoje. 
Atskridęs į Vilnių, tuoj pat apsisuko 
ir išskubėjo su mumis į Varšuvą. Čia 
mus be laukimo nuvedė tiesiog į Či
kagos lėktuvą ir išskridom nevėluo
dami. Oro uoste manęs laukė visa 
šeima ir atrodė, kad buvo manęs išsi
ilgę. O gal buvau pervargusi... 

Pabaiga. 

Tai - Jusif laikraštis 

www.draugas.org 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.draugas.org
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DAILININKE 
NIJOLĖ ŠALTENYTĖ 

ČIKAGOJE 

Sį mėnesį Vilniuje, Grafikos meno centro galerijoje „Kairė-Dešinė" 
buvo atidaryta jubiliejinė Nijolės Šaltenytės paroda „Vakar, šian
dien, rytoj". Tai jau dvidešimtoji personalinė paroda Lietuvoje ir 

užsienyje. Iki šiol grafikė yra surengusi solo parodas beveik visuose didžiuo
siuose Lietuvos miestuose bei Vokietijoje, Austrijoje, Kanadoje, Japonijoje ir 
JAV Dailininkė dalyvavo ir grupinėse parodose Vengrijoje, Italijoje, Argen
tinoje, Prancūzijoje, Australijoje ir kitose pasaulio šalyse. 

Nijolė Šaltenytė gimė Kaune, 1973 metais baigė Vilniaus valstybinį dailės 
institutą (dabar Vilniaus dailės akademija). Ji kuria estampus, miniatiūras, 
ekslibrius, iliustruoja knygas, kuruoja projektus ir parodas. Nuo 1981 metų— 
Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 

Eksponuojama paroda Vilniuje sudaryta iš dviejų dalių: vienoje sukaup
ti didelio formato oforto technika atlikti kūriniai - tai patys naujausi, 2005-
2006 metais sukurti darbai, o antroje ekspozicijos dalyje pateikiamos mi-
niatiūros, sukurtos įvairiais metais ir iki šiol neeksponuotos arba bent 
nerodytos bendrose parodose. 

- Švenčianti 60-metį jubiliatė su paroda rengiasi vykti į JAY todėl pasi
baigus parodos atidarymo šurmuliui, sutarėme susitikti su Nijole Šaltenyte 
ir pakalbėti apie tai, ko gali tikėtis Čiurlionio galerijos lankytojai Čikagoje. 
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— Tai jau antras vizitas JAV 
ir trečioji personal inė paroda 
anapus Atlanto. Kas Jus paskati
no ši kartą aplankyti Amerikoje 
gyvenančius mūsų tautiečius? 

— Tiesiog turėjau surinktą ko
lekciją ir jaučiau, kad baigiu kažkokį 
gyvenimo etapą savo kūryboje. Nors 
kartais tuo ir abejoju, bet vis tiek, 
kad ir vilniškė paroda, kurią pava
dinau „Vakar, šiandien, rytoj", yra 
lyg ir žengtas žingsnis ir sudėti 
kažkokie taškai, bet ar iš tiesų taip 
yra — parodys ateitis. Dabar man 
atrodo — tokia aš esu šiandien, ir tai 
atsispindi mano darbuose. Visa tai 
norėjau atvežti ir parodyti Amerikos 
žiūrovui. Tiesa, yra kažkokie kvieti
mai, kažkokie pokalbiai, kažkokios 
pažintys iš anksčiau, be to, norėjau 
dar kartą aplankyti šią šalį, nesi
norėjo ilgiau laukti. Tad ši kelionė į 
Ameriką — savotiška atsitiktinumų 
grandinė. 

— S | mėnesį jūsų darbai jau 
eksponuojami „Bas" galerijo
je, Naperville, IL. Paroda, kurią 
vežate f Čikagą, kuo ji skirsis 
nuo tos, kurią čikagiečiai matė 
prieš trejetą metų? 

— Gal skirsis tik tuo, kad ji vyks 
po trejų metų. Kolekcija yra ir tokia 
pati, bet ir kitokia. Parodysiu keletą 
darbų, kuriuos rodžiau ir tada, bet 
nereikia pamiršti, kad kolekcija visa
da susiformuoja iš to, koks tu esi tuo 
momentu, kas tau yra svarbiausia, ką 
tu jauti, ir ką tu nori tada iš to savo 
turimo bagažo pasiimti su savimi. 
Kartais gal ir nenori nieko iš pra
eities, nori gyventi šia diena, bet kar
tais lyg ir norisi, lyg ilgiesi savo 
ankstesnio žingsnio. Šiuo atveju bus 
ir ankstesnių darbų, tiesiog pačios 

kolekcijos kryptis yra noras kažką 
pasakyti parodos lankytojams truputį 
kitaip. Prieš trejetą metų buvo mano 
pirmas atvažiavimas į Ameriką ir 
man norėjosi parodyti save tokią, 
kokia aš esu, kokia esu dailininkė, 
nes Amerika manęs tada nepažino
jo... 

— Tai nevisiška tiesa. Kai 
kurie ten gyvenantys yra susi
pažinę su Jūsų kūryba. Dabar
t inės parodos, kuri vyksta Vil
niuje, darbai palyginus su tais 
darbais, kuriuos aš mačiau prieš 
šešiolika metų, skiriasi tuo, kad 
yra daug šviesesni ir įgavę savąjį 
„aš". Kitaip sakant, žiūri į darbą 
ir iškart matai, kad čia — Šal
tenytė. 

— Taigi leiskite man pabaigti 
apie tą kolekciją. Tuomet, kai važia
vau pirmą kartą, surinkau iš visų 
etapų: kokia aš esu, kas man atrodė 
vertinga, ką aš turiu; vadinasi, norė
jau parodyti, kad vienu laikotarpiu 
buvau vienokia, o kitu — kito
kia. Teisybė, ten buvo tamsios, niū
rios nuotaikos, tai manyje matė ir 
menotyrininkai, nors aš pati taip 
negalvojau, bet visgi taip buvo. Kitaip 
tariant, ta kolekcija buvo surinktinė, 
lyg prisistatymas. O ši kolekcija yra 
kitokia, ji yra tokia, kokia aš esu šian
dien — ką jaučiu, ką galvoju ir iš ko 
aš darau tą savo meną. Man nebe
reikia savęs pristatinėti. 

— Kaip pasikeitė Jūsų po
žiūris į save kaip dailininkę, kaip 
asmenybę nuo ano laiko? 

— Sakyčiau niekuo — ar tada, ar 
dabar yra tas anų laikų kažkoks vidi
nis nerimas, vidinė graužatis, kuri 
visą laiką verčia iš to ką galvoji, ką 
matai, ką jauti, ką priimi iš per-
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Dailininkė Nijolė Šaltenytė 

skaityto, išgirsto, iš matyto, ar iš 
kokios kultūrinės terpės, iš savo 
draugų, kolegų darbų ir iš visumos 
daryti tą savo meną. Galėtum šiaip 
suvirškinti ir turėti, bet kadangi esi 
menininkas, tai tu stengiesi tą iš
reikšti savo darbuose, išreikšti tą 
pasaulio matymą. Ir šiuo aspektu 
man atrodo aš nepasikeičiau, tokia 
buvau tuomet, prieš kokius 20 ar net 
30 metų... Tiesą pasakius, prieš 30 
gal ir ne, tada buvau tik ką baigusi 
institutą ir tuomet žmogus visgi 
pradeda, bent jau dailininkas prade
da, formuotis kaip asmenybė, prade
da pats galvoti ir suvokti, kas jis yra 
ir ką nori pasakyti. 

— Bet susipažinus daugiau 
su vakarietišku menu, vienaip ar 
kitaip, jis turėjo šiek tiek įtakos? 

— Sunku pasakyti. Tiesiogiai 
sakyčiau — ne, bet tikrai nemanau, 
kad neturėjo, nes Įtakos turi viskas, 
ką bematytum. Negaliu tai pasakyti 
tiesiogiai — va, pamatei ten kokio 
Varholo (Andy VVarhoI) darbus, ypač 
originalus, ir dabar tampi kitokia. 
Tikrai ne. Po truputi dedasi iš to, 
koks menas gali būti, gal ir kitoks, 

Nijolė Šaltenytė. „Mano mėgstami papuošalai", ofortas, akvatina, 2003 m. 

bet savyje tų pokyčių tikrai nepaste
bėsi. Iš tiesų apie tai niekada ne
mąsčiau, niekada to lyg ir nebuvo, 
bet vis tiek kaip „lašas po lašo ir 
akmenį pratašo", taip, matyt, ir 
nauja informacija įslenka į tą tavo 
asmenybės branduolį nepastebėta. 
Viena vertus, nemanau, kad aš 
pasikeičiau, bet kita vertus, turiu 
prisipažinti, jog supaprastėjo mano 
vaizdavimo temos. Randi toje savo 
aplinkoje kasdienius reiškinius, su
siduri su paprastais objektais, ku
riuos panaudoji kūrybai, kurie šian
dien man yra svarbūs tiek pat, kaip ir 
tos didžiosios mūsų gyvenimo sąvo
kos — meilė, gyvybė ir t.t. 

— Grįžkime truputį prie 
konkretesnių dalykų. Ar lanky
tojai galės įsigyti Jūsų darbus? 

— Manyčiau, kad taip, nes prak
tiškai dabar net ir didžiosios kon
kursinės parodos eina ta kryptim — 
viena skiltis yra — kaina ir kūriniai 
tokiose parodose parduodami. Taigi 
šiuo atveju mes visi turbūt suvers-
lėjome. Aišku, pinigų visuomet 
reikia... 

— Tokiu atveju, ar menas 
yra verslas? 

— Ne, menas nėra verslas, bet 
menas menininkui yra pragyvenimo 
šaltinis. Jeigu menas būtų verslas, tai 
gal reikėtų nuo jo bėgti. Pavyzdžiui, 
aš irgi turiu paveikslų, kurie turi 
paklausą ir nežinau kodėl. Atrody
tų, lyg būčiau kažką i tuos kūri
nius Įdėjus, kas visiems labai patin
ka, bet tokių kūrinių netiražuoju, 
nedarau vien tik tam, kad perka. Vis 
tiek norisi kurti tai, ką aš noriu, 
ir nesvarbu, ar ji pirks, ar ne. Jei 
pirks — irgi neblogai, nes gyventi 
reikia. 

— Gerbiama Nijole, sveikinu 
su jubiliejumi ir ačiū už pokalbi. 

Leonas Narbtrtis 
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„StUl Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERALHOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tei . 1 800-994-7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
( L A C K A V I C I U S ) 

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

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAC0 
& ALL SUBURBS 

EMIGRACIJA IR SMEGDUOBĖS 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Vargu ar atsirastų daug ver
slininkų, norinčių investuoti lėšas j 
pastato, kuris stovi ant vis gilėjančios 
ir besiplečiančios smegduobės krašto, 
remontą. Tačiau ir LR vyriausybėje, 
ir neseniai Vilniuje vykusiame Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
seime autoritetingai siūloma eikvoti 
LR palyginti mažas algas gaunančių 
darbuotojų ir pensininkų pinigus, 
kad palengvintų besivaikant dides
nių uždarbių LR apleidusių emi
grantų gyvenimą. Net aprūpinant 
mokytojais iš Lietuvos mokyti už
sienin išsprūdusių (gal net mokyto
jų?!) vaikus. Kad bent būtų tikimy
bė, jog iš emigracinės smegduobės 
išropos koks 20 proc. emigrantų. 

Tik pažiūrėkime, kiek Lietuvon 
tegrįžo po 50 metų net iš patriotinių 
- bėgusių nuo Raudonojo maro -
užsienin 1944 m. pasitraukusių 
„emigrantų". Patirtis rodo, kad emi
gracija ir laikas sunaikina visų tautų 
emigrantų tautiškumą tolygiai, kaip 
sieros rūgštis iš vienos pusės ir drus
kos rūgštis iš kitos sunaikintų bet 
koki organizmą. 

Galiu teigti esąs „dvigubu emi
gracijos žinovu": 1914 metais nu
blokštas į Rusiją ir Ukrainą, o 1944 
m. - į Vokietiją ir Ameriką.Vadinasi: 
du kartus emigravęs ir du kartus 
grįžęs. Tačiau nė karto nepasitraukęs 
iš nepriklausomos Lietuvos, o tik iš 
rusų ar vokiečių okupuotos tėvynės. 

Panašiai buvo ir su kitais nuo baltųjų 
ir raudonųjų carų pasitraukusiais 
tautiečiais. Dabar gi emigruojančius 
(„dėl trupinio aukso, skanios sriubos 
šaukšto") - nepriklausomą Lietuvą 
paliekančius lietuvius — kai kas ma
no pagrįstai vadiną pabėgėliais nuo 
pareigos prisidėti (net pakenčiant 
vargus) prie Tėvynės Lietuvos atsta
tymo kovos. Kovoje už tautos dvasios 
ir valstybės gerovės pakėlimą negali
ma laukti politinių patogumų ar vy
riausybės paramos. Kovose už laisvę 
dažniausiai ir kovojama prieš vy
riausybių užgrobiamas galias, o ne su 
vyriausybių parama. Tam reikia ypač 
išsimokslinusių kovotojų. Deja, per 
daug tokių pasitraukia iš kovos 
lauko. Dargi, susirinkę į PLB seimą, 
kalba apie projektus, kurie atitrauk
tų likusius nuo kovos už tiesą ir tei
singumą Lietuvoje, kad pakeltų auk
so kasinėtojų užsieniuose ,.moralę" ir 
išlaikytų jų „lietuviškumą" trupu
čiuką ilgiau. Deja, šių dienų emigran
tai savo lietuviškumo atsparos stul
pus nuspiria, vien tik atsukdami 
nugarą Lietuvai. Mums įsidėmėtinas 
Stalino prasitarimas: „Jeigu suge-

• besime sunaikinti bent vienos kartos 
tautinę savigarbą ir patriotizmą, mes 
būsime nužudę tautą". 

Visa bėda, kad ir žiniasklaidoje, 
ir valdžios sluoksniuose pasigirsta 
balsų, kurie paverčia emigrantus 
Lietuvos nepriklausomybės aukomis, 
jei ne didvyriškais gudruoliais, kurie 
užkrauna ant Lietuvoje likusiųjų 

A t A 
VLADAS TAMULIS 

Po sunkios ligos mirė Memmingeno mieste. 
Velionio palaikai buvo parvežti į Joliet, IL. 
Paliko giliam liūdesyje brolį Joną, Jono dukterį Ritą ir jos 

vaikus, a.a. seserų Stasės ir Zosės vaikus ir a.a. Stasio Tamulio 
vaikus ir žmoną, kitus gimines bei pažįstamus Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

Nuliūdę artimieji 

A t A 
VLADUI TAMULIUI 

mirus Vokietijoje, reiškiu gilią užuojautą mano 
švogeriui JONUI TAMULIUI, jo dukteriai RITAI ir 
jos vaikams, a.a. seserų ZOSĖS ir STASĖS vaikams, 
a.a. brolio STASIO vaikams ir žmonai. 

Juozas Zadeikis 

GAIDAS - DA1MID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i r e k t o r i u s 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

Palos-Gaidas 
F U N E R A L HOME 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hilis, Illinois 

(708)974-4410 

pareigą padėti emigrantams „išlikti 
lietuviais". Į tai įsikiša Kudirka įs
pėjimu: „Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
bailiai lyg kūdikis apleis". 

Iš esmės šiandieninė emigracija 
yra nei doleriais, nei rubliais neįkai
nuojamas okupanto dvasinio genoci
do žalos padarinys. Kremlius mums 
paliko daug dvasinių nuodų. Tačiau 
kartu iš daugelio širdžių išrovė vieną 
brangiausių, žygdarbiams pakelian
čių, jausmų: tėvynės meilę. Todėl 
tautoje atsirado daug dvasinių in
validų. Jų emigraciją reikia vertinti 
to fakto šviesoje. Tačiau klaidinga ir 
žalinga leisti dvasiniams neregiams 
nurodyti, kokiomis spalvomis liku
sieji turi dažyti šių dienų ir rytojaus 
Lietuvą, kaip ir pačią emigraciją. Jų 
reikalavimai (PLB seime) suteikti 
jiems savus balsus, finansuojant išei
vijos patogumus LR iždo pinigais, yra 
emigrantų pakėlimas virš tautos, 
kovojančios už Lietuvos ateitį. 

Kas nors turi apie tai ir Seime 
atvirai pasisakyti. Kuris nors drąsus 

Seimo narys turėtų pasiūlyti čia jau 
siūlytą tėvynės „protų nutekėjimui" 
sustabdyti būdą: kiekvienas, stojas į 
LR aukštojo mokslo instituciją ar joje 
jau esąs, pasirašo su LR sutartį, ku
rioje pasižada mokslus baigęs dirbti 
Lietuvoje 3 ar 5 metus. Jei nori išvyk
ti, turi visiškai apmokėti jo mokslui 
valstybės išleistą tikrų pinigų sumą, 
su nuošimčiais, jei neats'skaitęs 
išvyktų, būtų grąžintas Li :uvon, 
kaip skolininkas valstybei ir jį iš
mokslinusiai tautai, įskaitant jam 
priklausančią algą - nuo kiemsargio 
iki švietimo ministro - dalį. 

Sąžiningi ir save lietuviais laiką 
Lietuvoje išmokslinti inteligentai ir 
dabar dar, žinoma ne iš karto, gali 
atsilyginti už išmokslinimą su LR 
iždu. 

Tačiau geriausia išeitis, kurios 
tikriausiai daug kas trokšta, būtų 
tėvynės pasiilgusių ir tėvynės meilę 
tarp svetimųjų atgavusių grįžimas 
tėvynėn. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Sekmadieni, rugsėjo 24 d., 2 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, Anthony Stellaccio kalbės apie 
XX amžiaus lietuvių keramiką. Nuo 
2004 m. Anthony Stellaccio gyvena 
Lietuvoje, kur tyrinėja XX amžiaus 
lietuvių keramiką. Šiuo metu jis rašo 
ne tik straipsnius, bet ir knygą, yra 
sukūręs dokumentinį filmą, skaito 
paskaitas, yra Dailės muziejaus kon
sultantas, Vilniaus puodžių cecho ir 
Amatų dirbtuvės atstovas. Visus ma
loniai kviečiame atvykti pasiklausyti 
šios įdomios paskaitos. Bus vaišės. 
Įėjimas nemokamas. Tel. pasiteira
vimui: 773-582-6500. 

•Spa l io 8 d., sekmadieni, 12:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC (14911127th Street, Lemont, IL 
60439) vyks literatūrinė popietė „Me
dicina ir literatūra". Popietėje įvadinį 
žodį tars dr. K. Ambrozaitis. Po to 
įvyks poeto dr. Antano Lipskio poezi
jos knygos „Mėlynoji delčia" sutiktu
vės. Knygą pristatys „Draugo" vyr. 
redaktorė D. Bindokienė. Poeziją 
skaitys Jūratė Jankauskaitė-Zubi-
nienė. Apie poeto dr. Jono Šalnos 
kūrybą kalbės poetė Julija Svabaitė-
Gylienė. Apie dr. Rimvydo Sidrio kny
gą „Lietuvis žvelgia į Orientą" kalbės 
poetas dr. Vainis Aleksa. Popietės 
metu ir vėliau vyks dailininko dr. An
tano Lipskio tapybos darbų paroda. 
Apie dailininko kūrybą žodį tars 
menininkas Algimantas Kezys. Meni
nę programą atliks Praurimė Ragie-
nė, akompanuos pianistė Olivija 
Urbonaitė. Po programos vaišės. 
Lietuvių rašytojų draugija maloniai 
kviečia visus atvykti į šią popietę. 

• J o a n a Vaičiulaitytė-Buivienė 
atvyksta į Čikagą ir dalyvaus savo 
tėvo rašytojo Antano Vaičiulaičio ju
biliejaus paminėjime spalio 14 d. 6 
vai. v. PLC Lietuvių dailės muziejuje, 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439. Ji pasidalins savo prisimini
mais apie tėvą, vieną žymiausių XX 
amžiaus Lietuvos rašytojų. A. Vai
čiulaitis buvo žinomas literatūros 
kritikas, literatūros tyrinėtojas, ver
tėjas, redaktorius. 

•Amer ikos lietuvių katalikų 
kongresas vyks spalio 20-22 dienomis 
Čikagoje, Marijos gimnazijoje Mar-
ąuette Park. Kongresą rengia išeivi
jos katalikų organizacijas ir instituci
jas apjungianti Amerikos Lietuvių 
Romos katalikų federacija, šiemet 
švenčianti savo šimtmetį. Katalikų 
federacija buvo įkurta 1906 metais 
Wilkes Barre, Pennsylvania. Kongre
so renginiuose bus paminėtas fede
racijos veiklos šimtmetis, federacijos 
įkurtos jaunimo stovyklos „Dainava" 
50-metis ir 40 metų nuo Federacijos 
iniciatyva Šiluvos Marijos koplyčios 
Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, Wa-
shington, įrengimo. 

• L B Lemonto socialinis skyrius 
planuoja dvi keliones į teatrą: spalio 
pabaigoje į spektaklį W. Shakespeare 
„Hamlet"; lapkričio pabaigoje į miu
ziklą „Mama Mia". Norinčius vykti į 
šiuos spektaklius, prašome skambinti 
R: Kronui tel. 630-968-0184. 

• L B Lemonto socialinis skyrius 
lapkričio mėn. organizuos pasiskiepiji-
mą nuo gripo („Flu Shots"). Data bus 
paskelbta vėliau. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 606^9 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

• Indrė Tijūnėlienė Lietuvos 
vaikų globos būrelio pirmininkė bei 
„Dieviško Kryžiaus" Lietuvos bena
mių paramos fondo vadovė JAV, 
rugsėjo mėnesį išvyko į Lietuvą ir 
grįš į namus spalio gale. Iki rugsėjo 
mėn. „2006 metais $85,225 per 
„Saulutę pasiekė Lietuvą, o $30,000 
kardinolui Audriui Bačkiui per „Die
viško Kryžiaus" fondą. Nuoširdi pa
dėka užjaučiantiems vargingai gyve
nančius. 

Namams pi rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

PIRKSIU: Jono Rimšos, 
V. Vizgirdo, P.Puzino, 

V. Kasiulio, K. Žoromskio, 
B. Murino ir A. Varno 

tapybos darbų. 
Tel. 708-349-0348 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Charles Rackmil $20, Jonas 
Treška $25, anoniminiai (D) $100, 
anoniminiai $10,000 (SW). Labai 
ačiū. „Saulutė" (Sunlight Orphan 
Aid), 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TeL: 773-585-9500 

DF direktorių tarybos posėdis 
Užbaigus sėkmingą Draugo fon

do 2006 m. pavasario vajų ir paruo
šus 2006 m. pusmečio finansinę 
apyskaitą, 2006 m. rugsėjo 13 d. vy
ko Draugo fondo direktorių tarybos 
posėdis. Posėdis, kuriame dalyvavo 
beveik visi direktoriai, buvo darbin
gas. 

Priėmus praėjusio posėdžio pro
tokolą ir šio posėdžio darbotvarkę, 
buvo pasidžiaugta pavasario vajumi, 
kuris Draugo fondo iždą papildė 
18,537 doleriais. Buvo priimta 2006 
metų pirmojo pusmečio finansinė 
apyskaita, kurią dar turi patikrinti 
kontrolės komisija. Nuo fondo įsikū
rimo pradžios iki 2006 m. rugpjū
čio mėn. „Draugui" buvo išmokėta 
92,000 dol. Dalį teko paimti iš su
rinkto kapitalo, nes metinio uždar
bio neužteko. 

Šiame posėdyje buvo nutar ta 
skelbti rudens vajų spalio, lapkričio 
ir gruodžio mėnesiais. Artimiausiu 
laiku bus išsiųsti laiškai visiems 
„Draugo" skaitytojams bei organi
zacijoms, kurie trylika metų per 
Draugo fondą rėmė dienraštį. 

Nemažai aukų rinkimo vajų 
turime kiekvienais metais. Daugu
ma jų yra skirti labdarai Lietuvo
je. „Drauge" skaitome padėkas už 

aukas, pridedamos ir aukos dien
raščiui. Aukos padeda „Draugo" lei
dybai, tačiau nepadeda sudurti „galo 
su galu", kalbant apie pajamas ir 
išlaidas. Jau 13 metų, kai tas „galų 
sudūrimas" „Draugo" administravi
me ir leidybai tenka Draugo fondui. 

Reikia tikėtis, kad rudens va
jaus atsiliepimai bus geresni, negu 
praėjęs pavasario vajus. Draugo fon
das prašo atsiliepti su didesniu ar 
mažesniu įnašu į Draugo fondo laiš
ką. 

Kartą per metus šaukiamas 
visuotinis DF narių suvažiavimas. 
Šiais metais DF narių suvažiavimą 
nutarta kviesti lapkričio 4 d., šešta
dienį, 10 vai. r. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

Trumpą pranešimą apie „Drau
go" leidybos rūpesčius posėdyje 
padarė „Draugo" tarybos direktorių 
pirmininkas Saulius Kuprys. Pa
grindinė problema yra prenumera
torių skaičiaus padidinimas ir skel
bimų skaičiaus išplėtimas. Dienraš
tis yra spausdinamas savoje spaus
tuvėje. Tai sutaupo išlaidas. 

Posėdis truko porą valandų, ak
tyviai jame dalyvaujant visiems DF 
direktoriams. 

Marija Reinienė 

„Delfinai" koncertuos Čikagoje 
Populiarios muzikos grupė 

„Delf inai" per palyginti t rumpą 
laiką pasiekė šlovės viršūnę. 

Eurovizijos konkurse sudainuo
ta daina „Viskas bus gera i " radijo 
stoties M—1 geriausių dainų dešim
tuke užėmė pirmą vietą. Dainos 
„Kai tu šalia" ir ?;Man tavęs reikia". 
iš kompaktinio albumo „Žvaigždė'', 
sėkmingai užkopė i radijo stočių 
geriausių dainų dešimtukų viršūnes, 
buvo nufilmuoti dainų „Kai tu Šalia" 
ir „Man reikia tavęs" įspūdingi vaiz
do klipai. 

2005 metais buvo išleistas 
penktas „Delfinų" albumas „Vėjas". 
Šiam muzikiniam „kūr in iu i " atl ikėjai 
skyrė daug pastangų. Siekiant ge 
resnio rezultato, fotosesija albumo 
viršeliui buvo daroma Londone. 
Albume Įrašyta 13 ,,Delfinų" solisto 
Staso dainų. 

Dainos „Neišeik", ..Katė" ir „Sukasi žemė" dažnai skamba radijo etery
je ir yra populiarios tarp klausytojų. 

Grupės „Delfinai" koncertas 
vyks spalio 7 d., šeštadieni, 7 val.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 

5600 S. Claremont, Chicago. 

Bilietus bus galima nusipirkti prieš koncertą nuo 5 vai. v. 

Koncertą rengia ir nuoširdžiai visus kviečia JAV LB Kultūros taryba. 

Pranešimas Čikagos Marquette Park gyventojams 
Pastaruoju metu padaugėjus pagyvenusių žmonių užpuolimų bei api

plėšimų atvejų Marąuette Park rajone, JAV LB Socialinių reikalų taryba, 
drauge su Marąuette Park apsaugos tarnyba kviečia vyresniuosius lietuvius 
skambinti telefonu 773-925-1111 ir pranešti, jei reikia nuvykti į banką ar 
atlikti kitus svarbius reikalus kaimynystėje. Apsaugos darbuotojai atvyks i 
Jūsų namus ir palydės iki reikiamos vietos. Sia paslauga gali naudotis visi 
vyresnio amžiaus, silpnos sveikatos žmonės, gyvenantys Marąuette Park ap
saugos aptarnaujamoje vietovėje. 

Apsaugos tarnyba aptarnauja Marąuette Park rajono dalį, 
esančią tarp S. Kedzie Ave. ir S. Bell Ave. geležinkelio bėgių (Rytų ir 
Vakarų ribos) bei tarp pietinių 67-os ir 75-os gatvių (Šiaurės ir Pietų 
ribos). 


