
THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 
Kaina 75 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, SPALIO - OCTOBER 21, 2006 Vol. XCVII Nr. 204 

Sveikiname Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
federacijos 100 m. sukaktuvinį kongresą! 

Valdžios ir verslo nuomonės 
išsiskyrė 

GERBIAMIEJI AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJOS NARIAI, 

GERBIAMIEJI KONGRESO DALYVIAI, 

Savo ir visų Lietuvos žmonių vardu sveikinu Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijos narius ir Katalikų Kongreso dalyvius, 

susirinkusius paminėti organizacijos 100 metų Jubiliejų. Esame dėkingi 
jau šimtmetį gyvuojančiai Katalikų Federacijai, visus šiuos metus 

vienijusiai Lietuvos išeivijos katalikų organizacijas bei institucijas ir 
visas pastangas skyrusiai bendram darbui. 

Tai Federacijos ir visų jos narių nuopelnas, kad išeivijos lietuviai 
turi kur susiburti, jaučiasi esą reikalingi savo tautai, 

randa moralinį pagrindą ir užuovėją. 

Daugelį metų Jūs rūpinatės lietuvių tautinio identiteto išsaugojimu 
ir puoselėjate katalikiškąsias vertybes, ugdote vaikų ir jaunimo 

religinį sąmoningumą. 

Tai, kad šiuo metu rūpinatės jau trečiosios emigracijos bangos lietuvių 
sielovada, įrodo Jūsų veiklos prasmingumą ir reikalingumą. 

Tikiu, kad šis Jubiliejus suteiks Federacijai naujų jėgų ir suvienys 
narius toliau entuziastingai darbuotis lietuvių ir Lietuvos labui. 

Linkiu sėkmės tęsiant pradėtus darbus ir stiprybės — įveikiant 
naujus iššūkius. 

Valdas Adamkus 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
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Vilnius, spalio 20 d. (BNS) — 
Lietuvos valdžios atstovai nepritaria 
ekonomistų siūlymui svarstyti gali
mybę ateityje dujas pirkti ne tik iš 
Rusijos, bet ir išgaunamas Kaspijos 
regione ir Artimuosiuose Rytuose. 

Tai paaiškėjo per penktadienį 
Seimo Užsienio reikalų komiteto po
sėdį, kuriame buvo aptariamas šalies 
energetinis saugumas. 

Finansų analitiko Valdemaro 
Katkaus teigimu, Lietuvai apsimoka 
analizuoti galimybę pirkti dujas ne 
tik iš Rusijos, nes Lenkija prakalbo 
apie norus prisijungti prie „Nabuko" 
dujotiekio — iki Lenkijos būtų nu
tiesta atšaka iš Vienos, iki kurios 
vamzdynas nutiestas per Turkiją, 
Bulgariją, Vengriją, Rumuniją. 

V Katkus sako, kad Lietuvai 
gauti dujas iš „Nabuko" dujotiekio 
būtų naudingiau ir pigiau negu sta
tytis suskystintų dujų terminalą ar
ba jungtis prie dujotiekio po Baltijos 
jūra, kuriuo į Vakarų Europą ketina
ma eksportuoti Rusios dujas. 

J šį dujotiekį dujos patektų iš 
Irano, Egipto, Turkmėnijos, Uzbeki
jos, Kazachstano, Azerbaidžano. 

Premjero patarėjai Saulius 
Spėčius ir ūkio viceministras Vytau
tas Naudužas „Nabuko" variantą 
vertina skeptiškai. 

„Tai perspektyvus projektas, bet 
tik vien juo pasikliauti nelabai gali
ma",— sakė V Naudužas. 

Jis nesiryžo pasakyti, kada 

Lietuvos režisieriaus filmas nominuotas 
„Oskarui / / 

Los Angeles-Vilnius, spalio 20 d. (BNS) — Lietuvos 
režisieriaus Arūno Matelio dokumentinis filmas „Prieš 
Parskrendant Į Žemę" nominuotas prestižiniam JAV 
Kino meno akademijos apdovanojimui „Oskaras". 

Naujienų agentūros AFP pranešimu, ketvirtadienį 
apdovanojimų organizatorių paskelbtame sąraše A. 
Matelio filmas įvardytas tarp 61-no nominanto šiemet 
gauti „Oskarą" Geriausio užsienio filmo kategorijoje. 

„Džiaugiuosi, kad Lietuva nebėra 'baltoji dėmė' 
pasaulio kino žemėlapyje. Lietuviškas dokumentinis 
kinas tampa lygiaverčiu konkurentu vaidybiniams fil
mams", — komentuodamas šią žinią, BNS sakė A. 
Matelis. 

Kino režisierius A. Matelis, vasarą buvo išrinktas 
JAV Kino akademijos „Oskaro" konkurso Lietuvai vyk
domojo komiteto pirmininku, tačiau rudenį palieka šias 
pareigas bei patį komitetą, kad galėtų pats pretenduoti į 
šį prizą. 

Lyriška esė „Prieš Parskrendant Į Žemę" apie 

Režisieriaus Arūnas Matelis 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWWDRAUGAS.ORG 

Lietuva galėtų apsispręsti dėl alter
natyvių dujų tiekimo šaltinių. 

Dabar dujas Lietuva gauna tik iš 
Rusijos dujų koncerno „Gazprom". 

•Iš ateitininkių veiklos. 
• Sveikiname ALRKF 
brandžios sukakties 
proga. 
• Svarbiausias rūpestis. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•80+20=100. 
•Vytautą Didįjį 
prisimenant. 
•Laikas valdo mus. 
•Taupykime elektros 
energiją. 
•Mūsų šeimose. 
•Pirmasis mėnuo... 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.730 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

lika demonstravimo mėnesių gavo nemažai apdovanoji
mų, tarp kurių — Amsterdamo „Sidabrinis Vilkas", 

onkologinėmis ligomis sergančius vaikus ir ligoninėje Leipcigo „Auksinis balandis", JAV Bruklino Silverdoks 
gaunamas meilės, tikėjimo ir stiprybės pamokas per dvy- festivalių prizai. 
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IŠ Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Ateitininkų kof 
rę ir kongreso 

g r e s e : - a r 

: is t c ve R-
evezy 
n a Ku 

Studentai 
renkasi 
Dainavoje 
Studentų Ateitininkų sąjungos pirmi

ninkas Vytas Vaitkus praneša, kad 
šiomis dienomis vykstančiame stu

dentų ateitininkų savaitgalyje Dainavoje 
yra užsiregistravę dalyvauti per 50 studen
tų. Pirmininkas pasidžiaugė: „Net turime 
studentų iš Kanados!"— tuo atkreipdamas 
dėmesį į dabartinį didelį susirūpinimą at
gaivinti ateitininkų vienetus Kanadoje. To
ronte ne per seniausiai vyko dinamiška ir 
kūrybinga veikla, kol dėl susidariusių aplinkybių apgailėtinai išblėso. 

Studentų savaitgalis, kuris tęsis nuo spalio 20 iki 22 d., turėtų būti kupinas 
rimtų ir smagių momentų — šalia studentų pabendravimų ir smagių vakari
nių programų, vyks simpoziumas, skirtas ŠAAT paskelbtai metų temai: 
„Švęskime Kristų mūsų šeimose". Simpoziume dalyvaus Romualdas Kriau
čiūnas, Rima Janukaitytė Belau, Ken Belau ir Birutė Bublienė. Taip pat kal
bės Darius Norvilas apie besikeičiančią šeimos sąvoką istorijos tėkmėje. Po 
simpoziumo ir paskaitų numatytos diskusijos. 

Savaitgalio metu vyks šv. Mišios ir oficialus Studentų ateitininkų sąjungos 
suvažiavimas, kurio metu septyni studentai ketina duoti studento ateitininko 
įžodį. 

Atei t in inkų šalpos f ondo met in is 
suvažiavimas ir vakar ienė 

Šeštadienį, lapkričio 18 d. 
AteitininkŲ namuose, Lemonte 

3:00 vai. Registracija • 3:30 vai . šv. Mišios 
4 :00 vai. Suvažiavimas • 6:00 vai . Pokylis 

Visi Ateitininkų šalpos fondo (ASF) nariai, rėmėjai ir susidomėję fondo 
veikla yra kviečiami dalyvauti ASF metiniame suvažiavime. Tai yra gera pro
ga apžvelgti fondo veiklą praėjusiais metais, o vakarienė — puiki proga paben
drauti su fondo veiklos rėmėjais. ASF remia ateitininkų veiklą Siaurės Ame
rikoje, taip pat Lietuvoje ir Vokietijoje. ASF narių dosnumas užtikrins fondo 
veiklą ateinantiems dešimtmečiams. 

Kvietimai vakarienei — $60.00 asmeniui, $30.00 studentams ir mok
sleiviams, kurie labai laukiami (vienas jiems skirtas stalas yra aukotojų 
užmokėtas). Vakarą ruošia Vida Damušienė ir Pranutė Domanskienė, talki
nant Irenai Baleišienei. Vakarienę ruošia gabi šeimininkė Aldona Šoliūnienė. 

Apie dalyvavimą vakarienėje prašoma pranešti Pranutei Domanskienei 
tel. 708-246-0049 arba elektroniniu paštu Fld85@aol.com 

ASF valdyba ir taryba kviečia visus mielus rėmėjus atvykti į Ateitininkų 
namus Lemonte šeštadienį, lapkričio 18 d., ir susipažinti su AŠF veikla. 

i e t i n i a : rr.OKSieivia. <a;D;r,a MoKi i fesviL. a i e : t i 

Vadovų kursai studentams 
Kas bus? Vadovavimo seminaras. 

Kas ruoš ia? Moksleivių ateit ininku sąjungos CV 

K a m ? Studentams ateit ininkams, lankantiems universi
tetą ir besidomintiems jaunimo vadovavimu. 

K a d a ? S.m. lapkričio 24 - 25 d. (penktadienį ir šešta
dienį) 12:00 iki 5:00 vai. 

Kur? Ateit ininku namuose, Lemont, Illinois. 

K i e k ka inuos? Nieko. 

Regist rac i ja? Registruotis iki lapkričio 1 d. 
ei. paštu DLNQ@aol .com arba tel . 708 -349 -7403 , 
parašydami (ar pasakydami) savo vardą, pavardę, ei. 
pašto adresą, telefono numerį, kurį universitetą lankote 
ir kelintus metus. 

inKu sąjungos Centro valdybos na-
Vjc i rauka Ramunės Kubiliūtės 

Nauja „Ateitininku vadovo" laida 
XV Ateitininkų kongrese, rugpjūčio 18-20 d. Panevėžyje, buvo prista
tyta ką tik išleista kun. Stasio Ylos „Ateitininkų vadovo" trečioji fotografuo-
tinė ir papildyta laida. Leido Šiaurės Amerikos ateitininkai. Leidykla — 
„Naujasis lankas", spaustuvė — „Morkūnas ir Ko" Kaune. 

Turinyje originalusis kun. Ylos tekstas su priedais: naujosios laidos re
daktoriaus Algio Norvilo įvadas, leidėjo — Šiaurės 
Amerikos ateitininkų tarybos, žodis, išsakytas Ni
jolės Bal-Stasys Yla 

A t e i t i n i n k ą 

V A D O V A S i 

t lfA *00 f, ^* -9. 

ciūnienės, 
naujai pa-
r u o š t a s 
vardynas. 
Taip pat iš
spausdinti 
šie straips
niai: kun. 
V Aliulio, 
MIC: „Pui
kus vado
vas — tre

čiąjį leidimą pasitinkant", „Besk
laidant ateitininkįjos dešimtmečius" 
(Juozas Baužys, talkinant Sauliui 
Girniui, Petrui V Kisieliui ir Nijolei 
Balčiūnienei), „Ateitininkų sąjūdžio 
vadovai" (Juozas Baužys), „Ateitinin
kų korporacijos ir klubai" (Juozas 
Baužys), „Ateities žurnalo redakto
riai" (kun. Kęstutis Trimakas), „Atei
tininkų leidyklos" (Kęstutis Keblys). 

Kol kas „Ateitininkų vadovo" 
naujos laidos negalima įsigyti Ameri
koje, bet kai tik pasirodys — paskelb
sime. 

Ramunė Kubiliūtė 

Lapkričio 1 d. prasidės 
registracija MAS 

Žiemos kursams 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 

Centro Valdybos ruošiami Ideologi
niai Žiemos kursai įvyks š.m gruo
džio 26 d. - sausio 1 d. Dainavoje. 
Kviečiami moksleiviai, kurie lanko 
gimnazijos 9-12 skyrius ir nori pra
leisti savaitę ateitininkiškoje dvasioje 
kartu su kitais lietuviais katalikais. 

Visa registracijos informacija jau 
yra Moksleivių ateitininkų tinkla-
vietėje: www.mesmas.org. Besido
mintys turėtų nedelsiant pasižiūrėti 
ir perskaityti, nes registracijos pir
mas etapas yra lapkričio 1 - 8 d. 
Jei turite klausimų prašome kreiptis 
į Dainę Quinn DLNQ@aol.com ar
ba tel. 708-349-7403 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubiished dai!y except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays foliovving Monday 
observance of legal Holidays as vveil as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additionai mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $1 35. 

Postmaster: Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama i$ anksto. 

JAV 
MetamsSl 20.00 • 1/2 metų $65.00 

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

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

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

Kanadoje r kkur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

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

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$l 90.00 -1/2 metų'$l 00.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien,-
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakci|a straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsniu, nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:Fld85@aol.com
mailto:DLNQ@aol.com
http://www.mesmas.org
mailto:DLNQ@aol.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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SVARBIAUSIAS 
RŪPESTIS 

KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Gal ir nepritiktų gražioje drau
gystėje vienas kitą vadinti protingu 
gyvūnu, bet filosofai nuo Aristotelio 
laikų žmogų taip aptaria. Aristotelis 
taip pat pavadino žmogų socialiniu 
gyvūnu. Jis įžvelgė žmogaus prigim
tyje palinkimą į visuomeninį gyve
nimą. Jo supratimu, nėra ir negali 
būti žmogaus, visiškai atsiskyrusio 
nuo kitų. Toks būtų arba kvailas, 
arba Dievas. Žmonės vieni kitiems 
yra reikalingi taip, kad niekas pats 
vienas negali išsilaikyti nė vienoje 
gyvenimo srityje. Priklausomumas 
nuo visuomenės prasideda nuo gimi
mo šeimoje ir vystosi iki valstybinio, 
ir net tarptautinio masto. Visuome
ninė aplinka daro tokios įtakos, kad 
visai pagrįstai sakoma: kokia visuo
menė, toks ir jos žmogus. 

Yra neįmanoma, kad, pvz., jau
nimas nesusigyventų su savąja ap
linka. Kai čia gimęs, kai tarp tokių 
žmonių augęs, kai tokius valgius esi 
valgęs, tai visa šitai pasidaro tavo
sios prigimties dalis. Kaipgi kitaip? 
Sakysim, niekaip nepajėgsi įtikinti 
jaunimo, kad šiomis dienomis vyk
stantys Amerikoje „Baseball World 
Series" žaidimai nėra visų svarbiau
sias dalykas. Visi Amerikos vaikai, 
vis tiek ar savo kilme bus jie lietu
viukai, ar vokietukai, ar airiukai, vi
si jie sutaria, pvz., „Baseball" klau
simu ir visi jie mėgsta tas pačias 
dešreles valgyti. Niekas kitas geriau 
neprisitaiko prie aplinkos kaip 
vaikas. Ir jeigu toji aplinka bus ne
draugiškai nusiteikusi, sakysim, 
tautinio auklėjimo atžvilgiu, tai toje 
srityje bus padaryta didelė žala 
visam gyvenimui. Mokykla labiau
siai nuteikia ir paruošia vaiką gyve
nimui. Jeigu mokykla ir visi arti
mieji draugai, su kuriais jaunas mo
kinys susitinka kasdien, bus priešin
gi ir nedraugiškai įvertins jo tėvų 
kilmę, tai ir atsiras jo prigimtyje 
tautinis lūžis, kurio paskui jau 
nebepanaikinsi. Rasime ne vieną, 
nors kitais atžvilgiais priimtiną, 
gražiai išlavintą ir gan aukštą vietą 
užimantį lietuvį inteligentą, betgi 
tautinio nusiteikimo atžvilgiu visiš
kai keistą ir nesuprantamą, dažnai 
visai nelogišką. Ir kitaip negalėsi 
išaiškinti jo nedraugingo savo tėvų 
kalbai nusiteikimo, kaip tik prilei
dus, jog dar vaiko amžiuje jo patirti 
nemalonūs išgyvenimai dėl to, kad 
jis yra lietuvis. Pakako, kad vienas 
ar kitas draugas pasijuokė ir paže
mino jo tėvą ar motiną dėl kalbos 
skirtumo, o dar daugiau, jeigu pati 
mokyklos vadovybė tame reikale bus 
padariusi nemalonią pastabą, ir taip 
atsirado tam tikro menkavertišku
mo pajautimas. 

Besirūpinant jaunimo tautiniu 
auklėjimu, reikia būtinai sudaryti 
jam tautinę aplinką. Šitai, atrodo, 
gerai suprato mūsų abiejų imigraci
jų kultūrininkai ir visuomenininkai. 
Senesnieji lietuviai su gražiu pasi
didžiavimu dažnai kalba, kaip jie 
anais laikais kurdavo chorus, kaip 
jie būriais išvažiuodavo į gamtą, 
kaip vaidindavo ir dainuodavo. Iš 
meilės religijai ir savajam tautišku
mui išsaugoti išaugo ir be triūso, ir 
didelio vargo tiek daug gražių baž
nyčių, parapijinių centrų ir mokyk
lų. Tokie centrai ir tokia aplinka iš
laikė Šiame krašte kai kur labai 

gražią lietuviškumo dvasią. 
Anų laikų, dar esant mūsų tė

vynei okupuotai, imigracijos gyveni
me lietuviškos aplinkos stiprinimui 
ir ugdymui išaugo Jaunimo centras 
Čikagoje, šeštadieninės mokyklos, 
susiorganizavo jaunimo stovyklos. Ir 
daugeliu kitų būdų lietuviškumas 
pradėjo reikštis šiame krašte taip, 
kad lietuviui iš to kilo gražus pasi
didžiavimo ir džiaugsmo jausmas. 
Mūsų didžiųjų chorų pasirodymai 
nuteikė mus lietuviškai ne mažiau 
kaip anuomet „lietuviškos vakaruš
kos", kurios priminė lietuviui savojo 
kaimo mieląją aplinką. O paskutinių 
metų operų pasirodymai išjudino ir 
patenkino aukštuosius lietuvių sie
los polėkius. Visa tai darėsi ne atsi
tiktinai, bet lietuviškojo organi
zacinio veiklumo dėka. Lietuviškąją 
aplinką kaip tik mums ir sudaro 
lietuviškos organizacijos. Betgi, su
siėję su kitu, pradedame svarstyti, 
kaip ilgai jos galės išsilaikyti. 

Visose organizacijose pajuntama 
silpnėjimo žymių. Kartais kyla klau
simas, ar jau šiame krašte pritrūko 
lietuviškojo jaunimo? Kaip tik to jau
nimo nepritrūko, bet jo priaugo su 
dabar atvykstančiais jau iš išlaisvin
tos Lietuvos. Bet gaila, kad daugelis 
tėvų savo vaikams neleidžia įsijung
ti į organizaciją. Ne tai, kad įsak
miai draustų, bet kad leistų vaikui 
pasirinkti, kas jam patinka. Vaikui, 
neturinčiam tikslaus supratimo nei 
organizacijos tikslų, nei visos gyve
nimo reikšmės, niekas nepatinka. 
Vaikas yra nepaprastai socialus. 
Jeigu jo nepakreipsi į jam tinkamą 
organizaciją, tai jis pats sudarys 
savo „organizacijas" ir pradės šėlsmo 
gyvenimą gatvėse. Tada jau gal per 
vėlai pastebėsi, kad buvęs geras 
vaikas, dabar paauglys, turi keistą 
gyvenimo filosofiją: lietuviški idealai 
jam yra juokinga pasaka, krikščio
niškieji principai — tik senos mados 
reikalai, visos religijos demokratiš
kame krašte yra vienodos vertės. Be 
organizacinio ir religinio gyvenimo 
šeimoje jaunas žmogus neatranda 
sau aiškaus moralinio horizonto. 
Jam nerūpi, ar Dievas yra, ar Jo nė
ra, jam nesvarbu sužinoti, kaip pa
saulis atsirado. 

Visų pirma be galo svarbu vai
kui sužinoti, kad yra Dievas, kuris jį 
myli, bet baudžia už blogus darbus, o 
geriems vaikams žada laimingą gy
venimą šioje žemėje, ir dar daugiau 
— pasiimti juos po mirties pas save į 
dangų. Tėvams turi labai rūpėti, kad 
jų vaikai savo gyvenime netaptų be
dieviais. Neužmirškime, kad mes gy
vename ašarų pakalnėje — mūsų že
melėje nėra laimės, kokios mes 
norime. Jeigu bedieviui po mirties 
nėra laimingo gyvenimo, tai ir čia 
jam geriau nusižudyti, kaip kentėti 
be jokios vilties. Kaip skaudu, kad 
nusižudžiusių Lietuvoje yra didžiau
sias procentas visoje Europoje. Dau
gybė žmonių mūsų tėvynėje gyvena 
susidėję, be bažnytinės santuokos. 
Jeigu tokia šeima išyra, tai jų vaikai 
pasilieka be tėvų, nes tėvai sukuria 
kitą šeimą. Daugiausia tokie tėvai ir 
jų vaikai yra nekrikštyti. Taigi jie 
jau nėra krikščionys. O iŠ numirusių 
prisikėlęs Kristus apaštalams įsakė: 
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite 
Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės 
ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas 
netikės, bus pasmerktas" (Mk. 15, 
16). 

DANUTE B1NPOKIENE 

Sveikiname ALRKF 
brandžios sukakties 

proga! 

Pirmoji mintis, pagalvojus 
apie anglių kasyklas: juodos 
dulkės, paišini angliakasių 

veidai ir sunkūs, pavargę žings
niai. Kiekviena diena, dirbant po
žemiuose, susieta su pavojumi 
gyvybei, tad, rodos, kaip gali tie 
žmonės, pagaliau vėl išlindę į 
dienos šviesą, galvoti apie kažko
kią kultūrinę, visuomeninę veik-
lą? 

O vis dėlto iš angliakasių (ir 
kitų juodadarbių) lietuvių susi
klausymo, supratimo, kad „žmo
gus gyvas ne vien duona", išaugo 
lietuviška spauda, lietuviškos pa
rapijos, lietuviškos (dažniausiai 
katalikiškos) organizacijos. Juk ir 
mūsų „Draugas" pradžią gavo Wil-
kes - Barre, Pennsylvania valstijo
je, kaip tik toje lietuviškoje ang
liakasių bendruomenėje. Bet dar 
anksčiau, nei buvo pradėtas leisti 
„Draugas" (nuo 1909 m.), gimė vie
na didžiausių XTX a. pabaigos lie
tuviškų organizacijų — Susivie-ni-
jimas. Kaip ir kitos tuometinės lie
tuvių organizacijos, susivienijimas 
daugiausia rūpinosi savišalpos rei
kalais, apjungęs po savo sparnu ir 
katalikus, ir netikinčius. Tačiau 
netrukus prasidėjo nesutarimai, 
nes katalikai norėjo šios organi
zacijos tikslus praplėsti, rūpintis ir 
tikybiniais, ir tautiniais, ir švieti
mo reikalais. 

Prasminga prisiminti 1906 m. 
datą, kai Wilkes - Barre, PA, įvyko 
pirmasis Amerikos lietuvių kata
likų kongresas, kurio metu buvo 
įsteigta, visus lietuvius katalikus, 
jų draugijas ir sambūrius vienijan
ti organizacija, pavadinta Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų fe
deracija (ALRKF), šiemet šven
čianti šimto metų sukaktį. Ne ma
žiau prasminga, kad šios federaci
jos kūrėjai buvo kunigai — A. 
Milukas, A. Kaupas ir A. Staniu-
kynas. Jie taip pat buvo pagrindi
nis variklis, įsukęs „Draugo" leidy
bos ratą, kuris teberieda iki šiol, 
„Draugui" jau sulaukus 97 m. 

Apie ALRKF pastaraisiais de
šimtmečiais nedaug girdime. Kai 
kas net mano, kad ši organizacija 
išnykusi, kaip daugybė kitų, įs
teigtų pačių anksčiausiųjų lietuvių 
imigrantų. Federacija vis dėlto gi 
egzistuoja: ALRKF būstinė yra Či

kagoje, o pirmininkas — adv. Sau
lius Kuprys, kuris įdomiu suta
pimu yra ir „Draugo" leidėjų (Lie
tuvių katalikų spaudos draugijos) 
tarybos pirmininkas. Taigi tas ra
tas, pradėjęs riedėti prieš šimtą 
metų Pennsylvania, tarytum sim
boliškai apsisuko į Čikagą, kur lei
džiamas ir „Draugas", ir šį savait
galį vyksta ALRKF sukaktuvinis 
kongresas. 

ALRKF priklauso: Lietuvių 
Romos Katalikų susivienijimas 
Amerikoje; Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų sąjunga; 
Lietuvos Vyčiai; Lietuvių Romos 
Katalikų darbininkų sąjunga; Var
gonininkų sąjunga; Lietuvių kata
likų labdarių sąjunga Čikagoje; 
Ateitininkų federacija ir įvairios, 
lietuviškų parapijų ribose vei
kiančios, vietinės šalpos bei kultū
rinės organizacijos. 

Pasibaigus sukaktuviniam 
ALRKF kongresui, be abejo (tuo 
labai norime tikėti), daugiau išgir
sime apie federaciją, jos siekius ir 
galbūt net veiklos atnaujinimo ga
limybes. Dešimtmečių būvyje ši 
federacija yra atlikusi daugybę 
svarbių darbų ne tik lietuvybės iš
likimui Amerikoje, bet ir okupuo
tos Lietuvos labui, dirbdama su 
kitomis Lietuvos laisvinimo orga
nizacijomis (ALTU, VLIKu, JAV 
Lietuvių Bendruomene ir kt.). 
Periodiškai ruošiamuose ALRKF 
kongresuose visuomet gimdavo 
svarbūs sumanymai, kurių įkan
din sekė tų sumanymų įgyvendini
mas. Taip, pvz., 1954 m. kongrese, 
įvykusiame Cleveland, OH, buvo 
užsimota surasti tinkamą vietą 
jaunimo stovyklavietės įsteigimui. 
Kaip žinome, tokia stovyklavietė 
įkurta Dainavoje. 

Tai tik vienas Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų federacijos at
liktas darbas, o kitai veiklai iš
skaičiuoti nepakaktų net kelių 
„Draugo" puslapių. Tad sveikina
me ALRKF šimto metų sukakties 
proga ir linkime atnaujinti savo 
veiklą, ypač pasirūpinant lietu
viškų parapijų ir katalikiškos 
lietuviškos spaudos išlikimu, kad 
ši garbinga ir sena organizacija vėl 
būtų lietuviško susiklausymo bei 
rūpesčių svarbiaisiais mūsų tautos 
išlikimui reikalais židinys. 

Ir čia Amerikoje iškilo vaikams 
didžiausia, turbūt paties velnio iš
rasta, pabaisa, — tai pedofilų seksu
alinis vaikų išprievartavimas. Žino
mų pedofilų yra paskelbta 2,917. O 
išprievartautų vaikų yra daugiau, 
nes jų kiekvienas išprievartavo dau
giau kaip vieną vaiką. Tai tokių 
vaikų buvo gal keliolika tūkstančių. 
O dabar jie užaugę. Kažin, ar jie 
žino, ką Viešpats Jėzus yra pasakęs: 
„Kas papiktintų vieną iš šitų mažu
tėlių, tam būtų daug geriau, jeigu 
jam užkabintų ant kaklo asilo su
kamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą" 
(Mk. 9, 42). Kristus yra pasakęs 
apaštalui Petrui: „Tu esi Petras — 
Uola; ant tos uolos aš pastatysiu sa

vo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos 
nenugalės" (Mat. 16, 18). Dabar pe-
dofilai turi savo bendruomenę (Com-
munity) ir renkasi pasitarimams. 
Gal jie bandys sukurti savo baž
nyčią? O mes taip ir nežinome, ku
riuo keliu nuėjo pedofilų išprievar
tauti vaikai — ar prieš Bažnyčią, ar 
už Bažnyčią. Bet Dievas jiems bus 
gailestingas. 

Po Kristaus įžengimo į dangų Jo 
įkurtoji Bažnyčia neturėjo per du 
tūkstančius metų tokio sukrėtimo, 
kokį dabar mes turime. Tad mels
kimės ir prašykime Dievo Motiną, 
kad mūsų rūpestis pasiektų Dievo 
visagalybę ir gelbėtų mus ir mūsų 
tėvynę. 
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Vytautą Didįjį prisimenant ir pagerbiant! 
VIOLETA RUTKAUSKIENE 

Kiekvienoje tautoje yra ameny-
bių, kurios žmonių atmintyje išlieka 
šimtmečius, virsta legendomis, jų 
vardai perduodami iš kartos į kartą. 
Ir mes savo tautos turtingoje istori
joje turime žmonių, kuriais galime di
džiuotis, pasitikėti, semtis stiprybės, 
orumo ir patriotizmo; žmonių, ku
riuos branginame, prisimename ir 
gerbiame. Tokia asmenybė mūsų is
torijoje buvo ir yra Vytautas Didysis, 
kurio atminimas iki šiol gyvas lietu
vių tautoje, o išlaikyta jam pagarba 
dar ir šiandieną atsispindi daugelio 
lietuvių gyvenime ar aplinkoje. Rug
sėjis ir spalis, rudenėjančios gamtos 
mėnesiai, istorine prasme yra paženk
linti Vytauto Didžiojo vardu ir su juo 
susijusiais neeiliniais įvykiais mūsų 
istorijoje. Neseniai rugsėjo 8-ją minė
jome 576-sias Vytauto Didžiojo pas
kelbimo karaliumi metines, o spalio 
27-tąją sueina tiek pat metų, kai 
nesulaukęs priešų pagrobtosios karū
nos, mūsų tautos didžiavyris ir val
dovas karūnacijos išvakarėse paliko 
šį pasaulį. Tačiau šiandien prisimin
dami tas kiekvienam lietuviui įsi
mintinas datas, galbūt pamirštame, o 
gal ir visai nežinome, kad Vytautas 
Didysis buvo tas vienintelis Lietuvos 
valdovas, kuriam karaliaus titulas 
buvo suteiktas ir pripažintas net tris 
kartus. 

Triskart- paskelbtas 
karaliumi 

Pirmą kartą Vytautas Lietuvos 
karaliumi buvo paskelbtas 1398-siais. 
Tuo metu jis jau buvo sutvirtėjęs ir 
iš Jogailos atgavęs visas jam priklau
siusias žemes, tarp lietuvių bajorų 
buvo laikomas vieninteliu pripažintu 
Lietuvos valdovu. Lenkai ir jų kara
lienė Jadvyga, lietuvio Jogailos žmo
na, su nerimu žiūrėjo į Vytauto ir 
Lietuvos stiprėjimą, didėjančią jos 
įtaką Europoje. Jadvyga - tikroji 
Lenkijos valdovė, to meto dokumen
tuose tituluojama Lenkijos karaliu
mi, bet ne karaliene, visiškai nesi
skaitė su faktiniu Lietuvos savaran
kiškumu. Jadvygos ir lenkų didikų 
noras varžyti Vytautą ir savo intere
sams pajungti Lietuvą, kėlė didelį 
nepasitenkinimą Lietuvos bajorų 
tarpe. Kartą, kai Jadvyga pareikala
vo duoklės už dalį žemių Vytauto val
domuose kraštuose, Vytautas ir Lie
tuvos bajorai tokį reikalavimą pa
laikė jų įžeidimu ir pasipriešino, 
pareikšdami, kad yra laisvi ir kad 
niekuomet nėra mokėję ir nemokėsią 
Lenkijai duoklės. „Svetimieji valdo 
Lietuvą" - taip metraštininkas apra
šo padėtį ir prideda, jog - „to anks
čiau nėra buvę lietuvių žemėje". Tą 
patvirtindami ir išreikšdami pasiti
kėjimą Vytautu, Lietuvos bajorai pir
ma pasitaikiusia proga 1398 m. spalio 
mėn. 12 d. Salyno saloje netoli Kau
no, kryžiuočių magistro iškeltos puo
tos metu, dalyvaujant daugeliui gar
bingų svečių, paskelbė Vytautą Lie
tuvos karaliumi. 

Antrą kartą Vytautą karaliumi 
1421 m. rugpjūčio mėn. paskelbė če
kai, jam atsiųsdami ir Čekijos karū
ną. Tačiau dėl įtemptų santykių su 
vokiečiais pats Vytautas pas čekus 
karaliauti nevyko, tik nusiuntė savo 
vietininką Žygimantą Kaributaitj 
(Kaributo Algirdaičio sūnų) su ka
riuomene. Vytauto vietininkas Čeki
joje apsigyveno Prahos karališkoje pi
lyje, pradėjo energingai, sumaniai bei 

taktiškai veikti, įvedė pavyzdin-gą 
tvarką, už ką ir įsigijo visuotinę 
Čekijos žmonių meilę visame krašte. 
Čekų tauta dar ir dabar Vytauto var
dą saugo savo atmintyje. 

Vytautas Didysis. 

1430 m. Vytautas ryžtingai ruo
šiasi tapti Lietuvos karaliumi dar 
kartą, dabar jau pagal visas to meto 
Europos karalių karūnacijos tradici
jas. Šventosios Romos imperatorius, 
Vokietijos ir Čekijos karalius Zig
mantas Liuksemburgietis pažada 
Vytautą vainikuoti Lietuvos karaliu
mi, bet tam ir vėl aktyviai priešinasi 
lenkų bajorai. Nepaisydamas sveti
mųjų užgaidų, Vytautas energingai 
imasi ruoštis karūnavimui, išsiun
tinėja pasiuntinius svečius kvies
damas. Paskiriama iškilmių data. Ka
rūnacija numatoma rugsėjo 8-ją. 
Imperatorius Zigmantas dar 1430-jų 
vasarą iš anksto siunčia iš Vienos į 
Vilnių teisės žinovus - Cigalą ir Rotą. 
Paskui juos jau pasiruošę vykti ir kiti 
pasiuntiniai su dviem (Vytautui ir jo 
žmonai Julijonai) paruoštomis pui
kiomis auksinėmis brangakmeniais 
išpuoštomis, Niurnbergo auksakalių 
darbo karališkomis karūnomis ir 
reikalingais karūnavimo raštais. Juo
se šv. Romos imperatorius Zigmantas 
1430 m. liepos 7 d., siųsdamas Vytau
tui karūną, rašė, kad Vytautas ir jo 
palikuonys bus tikri, garbingi ir laisvi 
karaliai ir visame pasaulyje bus vadi
nami ir rašomi tuo vardu. Ten pat 
imperatorius skelbia karalyste visą 
Lietuvos žemę ir valstybę. Tačiau ir 
Vytauto priešai nesnaudžia, jie pasi
ruošę sutrukdyti karūnavimą. Su
laukę pirmųjų imperatoriaus pasiun
tinių Cigalos ir Roto, pasienyje juos 
užpuola, primuša ir apiplėšia. Neradę 
pas juos karūnų paleidžia ir laukia 
kitų pasiuntinių su karūnomis ir 
Magdeburgo vyskupu, turėjusiu vai
nikuoti Vytautą. Pastarieji išsigandę 
delsia su išvykimu į Vilnių. O Vilnius 
jau pasiruošęs iškilmėms, jau susi
rinkę kviestieji garbingi svečiai. Vil
nių pasiekia ir popiežiaus duotas 
sutikimas Vytautą karūnuoti Lietu
vos karaliumi, tačiau karūnų vis dar 
nėra. Dėl to atidedamos karūnavimo 
iškilmės iki spalio 29-sios, tačiau 
spalio 27-ją Vytautas miršta, nesu
laukęs karūnos ir tokių iškilmingiau
sių savo gyvenimo akimirkų. Kur 
dingo jam siųstosios karūnos iki šiol 
neišsiaiškinta. Tačiau dabar pati tau
ta savo valdovą vainikuoja „amžiną
ja karūna", suteikdama jam „Didžio
jo" vardą, kurio jau neišgali pavogti 
nei jokie priešai, nei nuneigti kiti pik
tavaliai. Vytautas Didysis iškilmingai 
palaidojamas Vilniaus katedroje. Čia 

jo palaikai ilsėjosi iki 1655 m. rusų 
invazijos. Greičiausiai dar prieš rusų 
antpuolį Vytauto palaikai buvo sau
gumo sumetimais paslėpti, deja iki 
šiol nesurasti. Tačiau 

Bus amžiams Lietuvos 
karalius 

Vytauto Didžiojo vardas ir jo at
minimas gyvas mūsų tautoje. 1594 
m. Vytautą dar minėjo ir prisiminė 
popiežius Klemensas VTII-sis. Poetas 
B. Sruoga, pagerbdamas Vytauto 
atminimą, rašė: „Kol nors viena 
plasdės širdis lietuvio, Tu būsi amži
ams Lietuvos- karalius!" Maironis 
kuria jam poemą ir pavadina ją „Di
dysis Vytautas Karalius". Tarpukario 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo pla
čiai paminėta Vytauto karūnavimo 
karaliumi 500 m. jubiliejinė sukak
tis, o rugsėjo 8-ji, prisimenant tą įvy
kį, paskelbta Tautos švente. Ji šven
čiama ir dabar. 

Ta proga 1930 m. buvęs Lietuvos 
pasiuntinys Čekoslovakijoje, Nepri
klausomybės akto signataras, vilnie
tis Donatas Malinauskas savo inicia
tyva ir lėšomis, Lietuvos vyriausybei 
ir prezidentui pritarus, Čekijoje už
sakė ir pagamino sidabrinį karstą -
sarkofagą Vytauto palaikams sudėti, 
jei jie būtų atrasti ateityje. Apie tai 
sužinojusi čekų vyriausybė, pagerb
dama Vytautą, kurio šviesus prisi
minimas dar gyvas ir čekų tautoje, 
taip pat nutarė prisidėti prie šio 
sumanymo. Kai karstas jau buvo pa
ruoštas, čekų vyriausybė, ministrų 
kabineto nutarimu, paaukojo specia
lią medžiagą - brokatą, kurį čekai 
vartodavo tik savo karalių karstų 
vidaus apdailai, ir juo išmušė Vytauto 
palaikams skirtąjį sarkofagą.Vėliau 
sutartu laiku tuometinis Čekoslova
kijos Ministras pirmininkas su visais 
savo kabineto ministrais iškilmingai 
pasipuošę atvyko į Lietuvos amba
sadą Prahoje, susirinko prie karsto, 
apžiūrėjo jį, ar tinkamas monarcho 
palaikams laikyti, ir išsirikiavę prie 
jo tyla ir susikaupimu pagerbė Vy
tautą kaip Čekijos karalių. 1933 m. 
karstas - sarkofagas buvo pervežtas 
į Vilnių. Norėta karstą pastatyti Vil
niaus katedroje, bet lenkai tuomet 
okupacijoje laikę Vilnių, to neleido 
padaryti. Vienų amžinkų teigimu 
puošnus sarkofagas buvo priglaustas 
šv. Mikalojaus bažnyčioje, istorikas A. 
Šapoka nurodo, kad šis sarkofagas 
buvo perduotas saugoti Lietuvių 
Mokslo draugijai. Kur yra sarkofagas 

mūsų dienomis, ar jis yra išlikęs, ra
šinio autorei kol kas nepavyko nusta
tyti. Tačiau Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus rinkiniuose yra Če
kijoje užsakytojo sarkofago modelis, 
specialiai pagamintas ir 1930 m. 
įteiktas prezidentui A. Smetonai. 
Pernai jis buvo eksponuotas istorinė
je Kauno prezidentūroje (žr. nuotr.). 
Reikia manyti, kad ir į Vilnių iš Ček
ijos atvežtasis sarkofagas labai pana
šiai atrodė. Ar nevertėtų pasidomėti 
šio sarkofago likimu? Šiandien, kai 
Vilnius laisvas nuo okupantų, būtų 
gražu sarkofagą perkelti į Katedrą, 
kur mūsų dienomis kasmet spalio 27-
ją, Vytauto mirties dieną, aukojamos 
šv. Mišios už Vytauto Didžiojo vėlę, 
ten kur ilsisi ir kiti Lietuvos valdovai, 
ten kur šalia kyla atstatomi Lietuvos 
Valdovų rūmai. 

Tačiau čia minima Vytauto mir
tis karūnavimo išvakarėse, neturėtų 
mums sumenkinti to fakto, kad ka
rališka karūna Vytautui buvo tik la
biausiai matoma forma, turėjusi įkū
nyti jo siekių turinį, jo genialios poli
tikos esmę: įtvirtinti suverenią Lie
tuvą tarp kitų Europos valstybių. Net 
ir priešams sutrukdžius karūnaciją, 
net ir negavus siųstosios karūnos, 
Vytautas paliko Lietuvą nukreipęs ją 
eiti pradėtu keliu - siekti visiško sa
vo šalies suvereniteto ir Lietuvos val
stybės pripažinimo Europoje. 
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Žmonija palaipsniui praras 
gebėjimą bendrauti ir 

skils į du porūšius 
Per 100 tūkstantmečių žmonija 

gali skilti į du porūšius, kaip buvo 
įžvelgęs XIX a. pab. - XX a. pr. anglų 
mokslinės fantastikos rašytojas Her-
bert George Wells, praneša BBC. 

Evoliucijos teoretikas dr. Oliver 
Curry iš Londono ekonomikos mo
kyklos įsitikinęs, kad Žemėje iš 
žmonių palaipsniui išsivystys gene
tiškai tobulesnė ir žemo protinio 
išsivystymo klasės. 

Pasak mokslininko, aukščiausią 
tašką žmonių rasė turėtų pasiekti 
3000-aisiais, o vėliau dėl priklauso
mybės nuo technologijų įvyks paste
bimas nuosmukis. Žmonės išrankiau 
rinksis seksualinius partnerius, taip 
sukeldami žmonijos skilimą į po
rūšius. 

Genetiškai tobulesnės klasės pa
likuonys turėtų būti aukšti, liekni, 
puikios sveikatos, patrauklūs, inte
lektualūs ir kūrybiški - j i e labai skir
sis nuo žemo išsivystymo klasės, ku
ri evoliucionuos į bukas, bjaurios 
išvaizdos, drūtas, J. R. R. Tolkieno 
sukurtus goblinus primenančias bū
tybes. 

Tačiau, pasak O. Curry, artimes
nėje ateityje, per tūkstantmetį, žmo
nės taps dvimetriniais gigantais, o jų 
gyvenimo trukmė pailgės iki 120 
metų. Jų fizinė išvaizda, reguliuoja
ma sveikatos, jaunystės ir vaisingu
mo faktorių, pagerės - vyrai pasižy
mės simetriškais veido bruožais, 

atletišku kūno sudėjimu, kampuotes-
niais žandikauliais, žemesniu balso 
tembru ir didesniais lytiniais orga
nais. 

Moterys, mokslininko įsitikini
mu, savo ruožtu pasižymės šviesesne, 
švelnesne, beplaukė oda, didelėmis 
ryškiomis akimis, lygiais plaukais, 
dailiomis krūtimis ir taisyklingais 
bruožais. Dėl maišymosi tarpusavyje 
ištirps ir rasiniai skirtumai, evoliu
cionuodami į vienodos, šviesiai rus
vos odos spalvos žmones. 

Tačiau dr. O. Curry perspėja, kad 
per 10 tūkstantmečių žmonės vis 
dėlto sumokės genetinę kainą už nuo
lat augančią priklausomybę nuo tech
nologijų. Išlepinti pačių įvairiausių 
įrenginių, kurie bus sukurti visiems 
poreikiams patenkinti, žmonės gali 
supanašėti į tingius naminius gyvū
nus. 

Tokie socialiniai įgūdžiai, kaip 
gebėjimas bendrauti su kitais žmo
nėmis, taip p d gali būti prarasti 
drauge su emocijomis, pavyzdžiui, 
meile, simpatija, pasitikėjimu ir pa
garba. Žmonės turėtų nebepajėgti rū
pintis kitais ar dirbti grupinį darbą. 

Žmonės turėtų imti atrodyti fi
ziškai jaunuoliškesni. Jų smakras 
bus nebe taip išsišovęs, nes žmonėms 
reikės mažiau kramtyti apdorotą 
maistą. Be kita ko, dėl per didelio 
pasitikėjimo medicina gali kilti svei
katos problemų, kurių rezultatas bus 
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susilpnėjusi imuninė sistema. Kelio 
užkirtimas mirčiai taip pat padės 
išsaugoti genetinius defektus, suke
liančius vėžinius susirgimus. 

Dar tolimesnėje ateityje seksua
linė selekcija palaipsniui sukurs vis 
ryškesnę genetinę nelygybę, įsiti
kinęs mokslininkas. Logiška pasek
mė - du porūšiai: „elegantiškasis" ir 
„tvirtasis", panašūs į H. G. Wells 
1895 metų romane „Laiko mašina" 
aprašytus personažus Eloi ir Mor-
locksą. 

„Viena vertus, mokslas ir tech
nologija yra pajėgūs per artimiausią 
tūkstantmetį žmonijai sukurti idealią 
gyvenamąją vietą, tačiau dar tolesnių 
tūkstantmečių eigoje išlieka monu
mentalių genetinių „pagirių" tikimy
bė, kilsianti dėl pernelyg didelio 
pasitikėjimo technologija, kuris su
mažins natūralų gebėjimą priešintis 
ligoms ar mūsų išvystytą sugebėjimą 
bendrauti tarpusavyje", - niūrokai 
ateitį piešė dr. O. Curry. 

BNS 

Rašytojo Broniaus Krivicko kapas 

„Partizaninė kova - ne vien ginklo kalba. Visi 
žinom, kad kartais žodis būna stipresnis už ginklą, 
- Putiliškių kapinaitėse pasakojimą pradėjo žygio 
vadovas. - Atvykome pagerbti partizaninės spau
dos redaktoriaus, poeto ir rašytojo biržiečio B. 
Krivicko. Baigęs 6 skyrius jis perskaitė knygutę, 
kurioje buvo Kazio Binkio žodžiai: 'Jūsų seneliai 
prikėlė Lietuvą, jūsų tėvai atkovojo jai nepriklau
somybę, sukūrė valstybės pagrindus, nudirbo bū
tiniausius valstybės augimui ir klestėjimui darbus, 
o jūsų - trečiosios kartos - uždavinys, atsirėmus j 
tvirtą ir didingą pagrindą, padaryti Lietuvą kul
tūringą, gražią ir laimingą'. Tokią nuorodą gavo ir 
Bronius Krivickas. Naudodamasis proga noriu tar
ti žodį ir dabartinei jaunajai kartai. - kreipėsi i jau
nimą A. Blažys: - O kuri gi jūs karta? Trečioji savo 
gyvybės kaina gynė laisvę, šalo tremty, badavo la-
geriuos. Ketvirtoji leido Katalikų Bažnyčios kro
niką, saugojo laisvės troškimo kibirkštį. Penktoji 
atstatė mūsų valstybę. O ką padarysit jūs, moks
leiviai, mūsų šeštoji karta? Prašome vieno: 
nepamiršti, kad laisvės nevertas, kas negina jos". 
________ ________ . ',,;: ..-.; ..." — 

p ••"• 

VIENO BIJAU, KAD MANO 
TAUTA ATMINTIES 

NEPRARASTŲ 
Aukštaitijos partizanų keliais 

AUDroNĖV.ŠKiUDAnt 
Nr. 2 

___________ 
Rašytojo ir partizanų spaudos le idėjo Broniaus 
Krivicko kapas Putiliškių kapinai tėse. Panevėžio 
rajone. 

B. Krivickas jau gimnazijos suole pasižymėjo 
literatūriniais gabumais, redagavo moksleivių 
laikraštėli. 1938 m. baigė gimnaziją, stojo studi
juoti lietuvių kalbos ir literatūros. Neilgas buvo jo 
kūrybinis kelias. 1940 m. prasidėjo okupacija. 1943 
m., baigęs universitetą, B. Krivickas grižo į tėviškę. 
1944 m., kai prasidėjo antroji sovietinė okupacija, 
Bronius mokytojavo Biržų gimnazijoje. Jį areštavo, 
bet po kurio laiko išleido. Nenorėdamas antrą kar
tą papulti j okupantų rankas B. Krivickas išėjo par
tizanauti i Biržų girią. 1951 m. Bronius jau Ta-
ruškų miške netoli Panevėžio. 1952 m. jis atkuria 
ir pradeda leisti Lietuvos laisvės sąjūdžio Siaurės 
rytų srities organą ..Laisvės kova", vėliau - „Prie 
rymančio rūpintojėlio". Atgaivinta „Aukštaičių ko
va". Visus tuos leidinius redagavo Bronius Krivic
kas. Tokios veiklos negalėjo nepastebėti KGB, kuri 
ėmėsi visų priemonių surasti ir likviduoti šį pavo
jingą pasipriešinimo okupacijai židinj. Iš kankini
mais palaužto areštuoto partizano okupantai suži
no, kad Troškūnų miške yra bunkeris, kuriame 
gali būti srities visuomeninės dalies viršininkas 
Vilnius. Buvo suteikta daugiau kaip 1 tūkst. ka
riuomenės ir pradėtas miško šukavimas. Metali
niais smaigais smaigant žemę ieškota slėptuvės. Ji 
buvo atrasta. A. Blažys pacitavo rusų okupantų do
kumentą, iš kurio galima susidaryti vaizdą, kas ten 
vyko: „Visiškai slaptai: Aktas. 1952 m. rugsėjo 21 
d. Troškūnai. Mes, žemiau pasirašę, LSSR MGB 
kovos su banditizmu valdybos viršininko pavaduo
tojas, Valstybės saugumo papulkininkis Zemiakin, 
II „N" valdybos I skyriaus viršininkas, valstybės 
saugumo kapitonas Dagin ir kt., surašėme šį aktą, 
kad 1952 rugsėjo 21 d., vykdant karinę operaciją, 
Troškūnų rajono Raguvos miške buvo aptiktas 

gerai užmaskuotas požeminis bunkeris, kuriame 
slėpėsi banditai. Kilus susišaudymui buvo nukauti 
2 banditai. Iš nukautųjų pažinti: Šiaurės Rytų ban
ditų srities visuomeninės dalies viršininkas B. Kri
vickas, Antano, slapyvardis Vilnius, 1920 m. gimi
mo, kilęs iš Kiauliškio kaimo, Biržų rajono. Gaujoje 
nuo 1944 m. vadinamos Vyties apygardos Aušros 
banditų rajono visuomeninės dalies viršininkas 
Blinkevičius Mykolas, Juozo, 1924 m., kilęs iš 
Troškūnų raj., Kučkų kaimo". Partizanų kūnai 
buvo slapta palaidoti šiose kapinaitėse. 

„Ar bereikia aiškinti, kokia jėga slypėjo šių 
partizanų asmenyje, kad okupantai metė tūkstan
tinę armiją dviejų partizanų, dviejų lietuvių, dviejų 
patriotų nužudymui. Mūsų pagarba jiems. Būkime 
verti jų pasiaukojimo, mylėkime tėvynę taip, kaip 
jie", - kreipdamasis į jaunimą sakė A. Blažys. 

Troškūnai 

Diena buvo nuostabi ir kelionę Aukštaitijos 
keliais tai padarė dar įspūdingesnę. Kitas sustoji
mas - nuošalus, miškų apsuptas Troškūnų mies
telis Anykščių rajone, garsus atkurtu bernardinų 
vienuolynu - tapusiu stambiu kultūros židiniu. 
Mašinų kavalkada sustoja miestelio centre, prie 
monumento Algirdo apygardos partizanams 
(skulptorius - rokiškėnas Jonas Jagėla), kur 1951 
m. gulėjo nušautas paskutinis Algimanto apygar
dos partizanų vadas Povilas Stankevičius-Kastan-
tas. Troškūnai - šios partizanų apygardos centras. 
Prie monumento išsirikiuoja šauliai ir partizanai 
su vėliavomis. Žygio vadovas primena, kad 8 km Į 
pietus nuo miestelio prasideda viena didžiausių 
Lietuvos upių - Nevėžis, kad čia taip pat veikė 
1863 m. sukilėliai, čia 1920 m., Nepriklausomybės 
kovose, šauliai nelygiomis jėgomis pastojo kelią Į 
užfrontę jsiveržusiai lenkų raitelių brigadai. 
Lenkams pavyko suimti 5 šaulius, kuriuos jie 
kankino ir sušaudė prie vienuolyno tvoros. 

Į susirinkusiuosius kreipėsi atkurtosios 
Algimanto partizanų apygardos vadas Jonas 
Kadžionis. Jis papasakojo, kad Algimanto apygarda 
buvo įkurta 1947 m. gegužės 1 d. Šiaurės rytų Lie
tuvos srities partizanų apygardos vadovybės spren
dimu iš Rokiškio ir Panevėžio apskrityse veikusių 
partizanų junginių. Apygardą sudarė trys rinkti
nės: Žaliosios, Šarūno ir Kunigaikščio Margio. 

Bus daugiau. 
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V. Adamkus su darbo 
vizitu lankysis Budapešte 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus pirma
dienį su darbo vizitu lankysis Buda
pešte, kur dalyvaus Vengrijos revo
liucijos ir kovų už laisvę 50-ųjų 
metinių minėjime. 

Kaip pranešė prezidento spaudos 
tarnyba, V. Adamkus drauge su 
Vengrijos ir kitais užsienio valstybių 
vadovais dalyvaus iškilmingoje Veng
rijos Respublikos vėliavos pakėlimo 
ceremonijoje, padės gėlių prie 1956 
metų revoliucijos aukoms skirtos am
žinosios ugnies, apžiūrės Vengrijos 
parlamente eksponuojamą parodą 
„1956 m. didvyrių pagerbimas". 

V Adamkus Budapešte taip pat 
susitiks su Vengrijos lietuvių ben
druomene. Į Vilnių jis grįš pirmadie
nį vakare. 

1956 metų lapkritį sovietų kariai 
įsiveržė į Vengriją, netrukus po to 
darbą pradėjo marionetinė vyriausy
bė. Revoliucija, prasidėjusi studentų 
demonstracijomis, kaip paramos ir 

solidarumo ženklas streikuojantiems 
Lenkijos darbininkams, netrukus 
peraugo į ginkluotą pasipriešinimą 
— kovą prieš primestąjį komunistinį 
režimą. 

Tuomet Vengrijos vyriausybė 
paskelbė savo siekį suformuoti ne
priklausomą ir neutralią valstybę, ta
čiau šie siekiai nevirto realybe. Jau 
po kelių dienų sovietų kariai įsiveržė 
į sostinę Budapeštą, kur kovos prieš 
pranašesnę ginkluotę turinčius sovi
etų karius truko savaitėmis. 

Istorikų teigimu, revoliucijos pa
sekmės vengrų tautaf^buvo skau
džios. Keletui šimtų žmonių, tarp ku
rių buvo ir Vengrijos ministras pir
mininkas Imre Nady, buvo įvykdytos 
mirties bausmės. Apie 200,000 žmo
nių paliko savo gimtąją šalį ir emi
gravo į Vakarus, bijodami tolimesnio 
su-sidorojimo ar represijų. Žmonių, 
likusių savo gimtojoje šalyje, laukė 
sovietinis režimas, žlugęs tik 1989 
metais. 

Incidentas Vilniaus 
pradinėje mokykloje išpūstas 

Vilnius, spalio 20 d. (ELTA) — Sostinės „Siemens" arenoje spalio 19-ąją 
vyko koncertas „Būkime kartu", kurio metu žinomi Lietuvos dainininkai su 
neįgaliaisiais atliko bendrus muzikinius kūrinius. Koncerte dalyvavo dainų ir 
šokių ansamblis „Lietuva", Trys panteros, Linas ir Simona, Violeta 
Riaubiškytė, Julija Žilėnienė ir kiti. 

Vaizdas iš sostinės „Siemens" arenoje surengto koncerto „Būkime kartu". 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Tarptautinė lengvosios atle
tikos federacija (IAAF) paskelbė 
geriausiu šių metų sportininkų 
rinkimus. Internetiniame balsavime 
tarp dešimties geriausių leng
vaatlečių įrašyta ir Lietuvos atstovo 
disko metiko Virgilijaus Aleknos pa
vardė. Kol kas lietuvis gerokai atsi
lieka nuo pirmaujančio Panamos ats
tovo Irving Saladin, Jamaikos spor
tininko Asafa Powello ir Kinijos leng
vaatlečio Liu Xiang. Norintys atiduo
ti savo balsą geriausių lengvaatlečių 
rinkimuose, tai gali padaryti IAAF 
internetiniame puslapyje. 

Tel Avivo „Maccabi" (Izrae
lis) krepšinio komanda su Simu Ja
saičiu draugiškose rungtynėse ketvir
tadienį 84:118 (29:25, 26:28, 16:31, 
13:34) pralaimėjo Šiaurės Amerikos 
Nacionalinės krepšinio asociacijos 
(NBA) klubui „Toronto Raptors". S. 
Jasaitis j Toronto ekipos krepšj jmetė 

13 taškų ir buvo trečias pagal rezul
tatyvumą savo komandoje. Rezulta
tyviau už lietuvį žaidė tik Noel Pelix 
ir Will Bynum, pelnę atitinkamai 19 
ir 14 taškų. 

Tarptautines dviračių sporto 
sąjungos (UCI) paskelbtoje pa
saulio plento dviratininkių rei
tingų lentelėje „Giro dTtalia" lenk
tynių nugalėtoja lietuvė Edita Pučin
skaitė, atstovaujanti Italijos ko
mandai „Nobili Rubinetterie", užima 
11-ąją vietą (439 tšk.). 30-metė lietu
vė prieš tris savaites šioje klasifikaci
joje buvo Šešta. Pirma išliko pasaulio 
taurės laimėtoja brite Nicole Cooke, 
„Univega" (1,002.33 tšk.). Diana Ži
liūtė („Safi-Pasta Žara") išliko 17-a 
(323,66 tšk.), o Modesta Vžesniaus-
kaitė (FRW) iš 53-iosios vietos nukri
to į 56-ąją (89 tšk.). Kitos Lietuvos 
dviratininkes į pirmąjį šimtuką ne
patenka. 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) — 
Vilniaus Volungės pradinėje mokyk
loje įvykusį incidentą, kuomet antra
klasis esą sužalojo kelis mokinius, ti
riantys policijos pareigūnai ir proku
rorai teigia, kad šis įvykis buvo smar
kiai išpūstas pačių pedagogų ir vaikų 
tėvų. 

Vilniaus miesto 5-ojo policijos ko
misariato viršininkas Vytautas Baub
lys BNS sakė, kad dėl mokykloje įvy
kusio incidento ikiteisminis tyrimas 
nėra pradėtas, renkama ir tikrinama 
informacija. 

„Incidentas buvo smarkiai išpūs
tas, visą informaciją reikia patikrinti, 
o ji labai prieštaringa. Apklausėm 
mokytojas, vaiko motiną. Apklausini 
ir vaikus. Vieni sako, kad vaikas 
agresyvus, motina aiškina, kad jis 
mokykloje buvo skriaudžiamas", — 
sakė komisaras. 

Anot pareigūno, apklausę moky
tojas, pareigūnai išsiaiškino, kad ant
raklasis Santautas Z. nežalojo nieko 
peiliu, kaip anksčiau buvo teigiama. 

„Vaikas turėjo rankoje buką pei
liuką plastilinui raikyti, tačiau juo 
niekam negrasino ir nieko nesužalo
jo", — sakė V Baublys. 

Pasak pareigūno, berniukas ke
liems vaikams sudavė šluotkočiu, vie
nam berniukui kliuvo į ranką, mer
gaitei — į koją, trečiam vaikui galvoje 
iškilo gumbas, tačiau rimtesnės me
dikų pagalbos vaikams neprireikė. 

Tačiau komisaras pripažino, kad 
problemų minėtoje mokykloje esama, 
nes į įvykusį incidentą sureaguota 
neadekvačiai. Direktorė, užuot su
tramdžiusi vaiką, užsirakino kabine

te ir pirmiausiai skambino nukentė
jusių vaikų tėvams bei antroko tėvui. 

„Kiekvienoje mokykloje tokių 
konfliktų pasitaiko, manau, aprims 
tos aistros, pedagogai išsiaiškins su 
tėvais, kurie šiuo metu nenori, kad 
tas vaikas toliau lankytų šią mokyk
lą", — sakė pareigūnas. 

Mokyklos direktorės pavaduotoja 
Zita Šaulytė BNS sakė, kad po šio 
incidento pamokų nebelanko ir San
tautas, ir dauguma jo bendraklasių. 
Ketvirtadienį iš 23-jų minėtos klasės 
mokinių į mokyklą atėjo 10, o penk
tadienį — tik 5. 

Ketvirtadienį mokykloje dėl šio 
įvykio buvo net keli susirinkimai: tė
vų, švietimo darbuotojų, vaiko teisių 
apsaugos specialistų, psichologų, 
penktadienį į mokyklą planuoja at
vykti miesto meras. 

Anot Z. Šaulytės, vaiko tėvams 
buvo pasiūlyta gauti namų mokymą, 
kurį skiria gydytojas, arba ieškoti 
specialios klasės, kuri galėtų priimti 
„specialiųjų poreikių" vaiką. 
Pedagogė pažymėjo, kad tai, jog de
vynmetis turi emocinių problemų 
patebėta dar prieš metus, mokykla jo 
priežiūrai specialiai skyrė mokytojo 
padėjėjo etatą, su vaiku dirba psicho
logė. 

Rugsėjį vaikas buvo gydomas 
Vaiko raidos centre, tačiau jo motina 
specialistų išvadų mokytojams 
nepateikė. 

„Nėra konstatuota, kad vaikas 
yra specialiųjų poreikių, tai ir yra 
problema, nes diagnozės mes netu
rime, mama turi teisę jos neskelbti", 
— sakė Z. Šaulytė. 

Svetingiausios Lietuvos kaimo 
tur izmo sodybos 

Vilnius, spalio 20 d. (ELTA) — 
Lietuvos kaimo turizmo asociacija 
kartu su Lietuvos interneto vartoto
jais išrinko 15 svetingiausių Lietuvos 
kaimo turizmo sodybų. 

Svetingiausių sodybos šei
mininku pripažintas Raimondas 
Plikšnys, prižiūrintis „Pakalnės 
vingį" Rusnėje, antrą ir trečią vietas 
atitinkamai užėmė Dalė Tauginienė 
(sodyba „Raskila", Zarasų raj.) ir 
Rūta Baronienė (sodyba „Barono 
vila", Anykščių raj.). 

Pirminiame konkurso etape 
Lietuvos kaimo turizmo asociacija 

atrinko 15 patraukliausių šalies 
kaimo turizmo sodybų. Buvo verti
namos šeimininkų teikiamos paslau
gos, jų kokybė ir pasirinkimas, stebi
mas šeimininkų darbas, atsižvelgia
ma į svečių atsiliepimus. 

Buvo vertinama ir sodybų koky
bė, infrastruktūra, papildomos pra
mogos ir paslaugos, balsavo taip pat 
ir svečiai, gyvenę šiose sodybose. 

Antrajame konkurso etape ge
riausias sodybas įvertinti ir savo bal
są atiduoti už labiausiai patikusią ga
lėjo visi interneto vartotojai, kada nors 
lankęsi vienoje ar kitoje sodyboje. 

Karo aviatoriai padeda medikams 
Vilnius, spalio 20 d. (BNS)— 

Karo aviatoriai vėlyvą ketvirtadienio 
vakarą iš Klaipėdos į Vilnių skraidino 
donorės kepenis, kurios transplan
tuotos vyrui. 

Klaipėdos miesto ligoninėje mi
rusi jauna moteris neturėjo donoro 
kortelės, todėl sprendimą dovanoti 
organus transplantacijai priėmė mi
rusiosios artimieji. Gavus šį suti
kimą, į Klaipėdos miesto ligoninę iš 
Vilniaus atvyko transplantologu bri
gada. 

Kaip BNS pasakojo Karinių oro 
pajėgų vadas pulkininkas Artūras 
Leita, ketvirtadienį 22 valandą iš 
paieškos ir gelbėjimo posto Nemir-
setoje pakilęs sraigtasparnis „Mi-8" 
po kelių minučių nusileido aikštelėje 
prie Klaipėdos jūrininkų ligoninės, o 

po akimirkos išskrido į Vilnių. Kapi
tono Jono Davidorio vadovaujama 
įgula Vilniaus pakraštyje esančias 
Santariškių klinikas pasiekė per 
valandą 15 minučių. 

Kaip pranešė Vilniaus universi
teto ligoninės Santariškių klinikų at
stovė viešiesiems ryšiams Gitana 
Letukienė, penktadienio naktį profe
soriaus Kęstučio Strupo vadovauja
ma transplantologu brigada, atliko 
kepenų persodinimo operaciją. 34 
metų pacientas, kuriam transplan
tuotos kepenys, po 7 vai. trukusios 
operacijos perkeltas į bendrosios rea
nimacijos skyrių. 

Spalio pradžioje kita KOP Įgula 
iš Kauno į Vilnių atskraidino donoro 
širdį, kuri buvo persodinta 38 metų 
vyrui. 
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EMIGRACIJA — PAČIŲ REIKALAS? 
ROMUALDAS OZOLAS 

Š.m. rugpjūčio pradžioje Vil
niuje įvyko Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) XII seimas. Jis 
praėjo beveik nepastebėtas, fak
tiškai nepalietęs mūsų visuomenės 
sąmonės, nors proga savo padėties 
apmąstymams buvo tikrai gera — 
aprobuota „Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vizija ir misija", sufor
mulavusi po pasaulį sklindančių 
lietuvių ryšių su savo tauta ir vals
tybe ideologinius principus. Devy
niolikoje rezoliucijų juos išskleidė 
politiškai. 

Dokumentų visuma susiejo oku
pacijos metų politinę emigraciją su 
nepriklausomybės metų ekonomine 
emigracija, nors šiandieninių emi
grantų problemų sprendimo kon
krečių siūlymų buvo galima tikėtis 

daugiau. Juo labiau, kad Lietuva 
emigracijos stabdyti dar nesirenka: 
Lietuvos piliečių išvykimas ir gyve
nimas užsienyje dar laikomas jų pa
čių asmeniniu reikalu. Netgi Lietu
vos diplomatinėse tarnybose. Todėl 
ir seimo sąmonėje šiuolaikinė lietu
vių migracija mąstyta kaip naujoji 
išeivijos banga. 

Pasaulio lietuvių parlamento 
strateginis dokumentas prasmingai 
pabrėžė, kad visuomenės jungtis yra 
kultūra, o vertingiausias jos elemen
tas — kalba. Deja, emigrantų lietu
viškos mokyklos kol kas tėra altruis
tinė saviveikla, ir netgi tada, kai 
Lietuva malonėja paremti kurią nors 
bendruomenę, siunčia mokytoją iš 
Lietuvos, nors kvalifikuotų mokyto
jų emigracijoje — kiek nori. Kaip ir 
kitų specialistų, beje. Jie Lietuvos 
valdžios atstovams — beveik užsie

niečiai, nes tarnybon užsienyje gali
ma pasiųsti „savą žmogų", kai anie 
— nežinia kas. 

Apie valstybinį lietuviškojo gy
venimo organizatorių perėmimą — 
nė kalbos, nors vizituotojai iš Lie
tuvos gauna viską, netgi dienpini
gius. Mes bandom sau pripažinti, 
kad diaspora visame pasaulyje neiš
vengiama, tačiau naujieji lietuvių 
emigrantai ypač sparčiai integruo
jasi į kitas tautas ir kultūras. 

Sakoma, kad artimiausiu metu 
bent trečdalis „moderniosios Lie
tuvos" gyvens už Lietuvos teritorijos 
(apie tai, kas keliasi įjos teritoriją — 
kita kalba, bet irgi ne mažiau rimta). 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas jau šiandien atrodo 
kaip dykumoje pasiklydęs dvikup
ris. Neveltui PLB seimas pasiūlė 
tautinių mažumų ir išeivijos klau

simų sprendimą atskirti instituciš
kai. Pritarta Seimo* komisijos emi
gracijos problemoms spręsti stei
gimui. 

Žiūrint į tolimą perspektyvą, 
reikėtų, ko gero, dar ryžtingesnių 
žingsnių, tarkim, subendravardik-
linti ir sujungti į vieną instituciją — 
ministeriją ar kokį departamentų 
susivienijimą — Užsienio reikalų 
ministerijos, Kultūros ministerijos ir 
minėto Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento funkcijas. Svarbiau
sia, kad ši institucija lietuvių intere
sus pasaulyje traktuotų jau nebe 
kaip užsienio reikalus. 

Pasaulyje to dar nebūta? 
Globalizatoriai dėl to ir trina 

savo minkštas rankeles. O PLB XII 
seimas, tegul ir labai korektiškai, 
pasiūlė mums kurti vis dėlto kitokią 
situaciją. 

• 

Rusai neskuba krautis krepšiu 
Tuštėjanti Rusija pakvietė sug- Taip pat sugrįžėliams žadama 

rįžti po visą pasaulį išsibarsčiusius apmokėti persikraustymo į Rusiją 
tėvynainius. Supervalstybė juos vilio- išlaidas, pasirūpinti būstu, darbu, 
ja gražiais pažadais, tačiau klaipė- socialinėmis garantijomis, 
diečiai, kurių daugiau nei ketvirta- Tėvynainiais iš svetur rūpinsis 
dalis — rusai, neskuba krautis krep- vienuolikoje šalių - JAY Vokietijoje, 

Lietuvoje, Estijoje bei kitur - iki 2007 
metų pabaigos žadamos įkurti spė

siu. Daugumai jų Lietuva —namai 

Neketina išvykti dalios tarnybos. 
Tačiau yra klaipėdiečių, abejo-

„Kito krašto neįsivaizduoju. Čia jančių, ar šių pažadų nesugniuždys 
gimiau aš, mano dukterys ir jų vai- biurokratai. „Repatriacijos idėja 
kai. Visi jie irgi iš Klaipėdos neketina graži ir nacijai svarbi. Tačiau iki 30 
išvykti", - sakė 57 metų politikė, metų aš gyvenau Penzoje, po to be

veik 20 metų - Klaipėdoje. Galiu pa
lyginti ir teigti, jog Rusijos biurok
ratai sunkiau įveikiami nei Lietu
vos", - pastebėjo A. Rubliovo pagrin
dinės mokyklos direktoriaus ir cerk
vės šventiko pareigas derinantis 
Vladimiras Artomonovas. 

Domisi ir pensininkai 

„Prašymų dėl išvykimo dar nesu
laukėme", - tikino Rusijos Federa
cijos generalinio konsulato Klaipė
doje atstovas Aleksandras Dolgopo-
lovas. 

Tačiau besidominčių išvykimo i 
Rusiją galimybėmis yra. „Tai dvi 
klaipėdiečių kategorijos - 20-25 metų 
jaunuoliai ir pensininkai. Pastarieji 
nori grįžti į istorinę tėvynę baigti gy
venimą tarp artimųjų. Jauni žmonės 

Viliojama ne vien pagreitintu galvoja Rusijoje baigti aukštuosius 
Rusijos pilietybės suteikimu - pasą mokslus ir apsigyventi didžiuosiuose 
gaus ne, kaip įprasta, po 5 metų gyve- miestuose - Maskvoje, Peterburge, 
nimo Rusijoje, bet po 2 ar 3 mėnesių. Kaliningrade ar greta jų", - sakė kon-
Bet ši tvarka atims teisę turėti dvi- sulas. 

Klaipėdos autobusų parko vadovė 
Jelizaveta Daugininkienė. Ji prisi
minė po karo Klaipėdoje įsikūrusius 
baltarusį tėvą ir rusę motiną. 

Panašių likimų - daugybė. Ištisi 
kaimai po karo valdžios buvo verbuo
jami vykti i Klaipėdą atkurti su
griautą pramonę. 

„Rusijos bandymą susigrąžinti 
po pasaulį išsibarsčiusius tėvynainius 
vertinu kaip naują galimybę pasi
rinkti. Tačiau abejoju, ar bus daug 
norinčiųjų. Kas norėjo, tas seniai jau 
namo išvažiavo", - apibendrino J. 
Daugininkienė. 

Vilioja pažadais 

Užsienyje gyvenantiems tėvy
nainiams Rusijos Federacijos migra
cijos tarnyba pažėrė daug pažadų. 

gubą pilietybę 

Klaipėda. 

„Klaipėdai" jis neslėpė abejonių, 
jog vargu ar tikėtinas masinis rusų 
išvykimas į istorinę tėvynę. „Kas 
norėjo, tas jau išvyko. Dauguma čia 
likusių rusų yra gimę Lietuvoje, yra 
Lietuvos piliečiai ir Lietuvoje jaučiasi 
natūraliai bei komfortiškai", -
pabrėžė A. Dolgopolovas. 

Padėtis - katastrofiška 

Konsulo mintis netiesiogiai pa
tvirtino Klaipėdos universiteto do
centas, istorikas, politikos apžvalgi
ninkas Vygantas Vareikis. 

„J istorinę tėvynę pajudėti gali 
rusai iš Vidurio Azijos. Ten vietos gy
ventojų spaudimas rusams yra di
delis. Tačiau Baltijos, ypač Lietuvos, 
rusams čia - pažadėtoji žemė. Veikia 
rusiški vaikų lopšeliai-darželiai, mo
kyklos... Rusakalbiai Lietuvos pilie
čiai puikiai integravosi, tad vargu ar 

jie grįš į Rusiją", - abejojo V Vareikis. 
Jis pastebėjo, kad demografinė 

padėtis Rusijoje - katastrofiška: gy
ventojų sparčiai mažėja dėl mažo 
gimstamumo, didelės emigracijos, 
baisaus alkoholizmo. 

„Siekianti susigrąžinti tėvy
nainius Rusijos Federacijos valdžia 
daro teisingą žingsnį, nes tuštėja 
Sibiras ir Tolimieji Rytai, išmiršta 
Centrinės Rusijos kaimai", - sakė 
istorikas. Tačiau, jo nuomone, vargu 
ar sugrįžėliai norės blogiau gyventi 
nei Lietuvoje ir įsikurti kokiame nors 
Rusijos užkampyje. 

„O tarkime, Maskvoje kažin ar 
realu tikėtis įsikurti. Terunilžiniškos 
nekilnojamojo turto kainos. Vidutinė 
vieno kvadratinio metro kaina 
'chruščiovkėje' - 4 tūkst. JAV dole
rių", - pridūrė V. Vareikis. 

Skubėjimo nėra 

„Pastaruoju metu grįžimo į 
Rusiją skubėjimo nebuvo ir nėra", -
tikino uostamiesčio Vyriausiojo poli
cijos komisariato Migracijos skyriaus 
viršininkė Svetlana Chodina. 

Tačiau šioks toks judėjimas nuo
lat vyksta. Jis suintensyvėja šiltuoju 
metų laiku, kuomet keliauti yra pato
giau. Pavyzdžiui, šių metų sausį ir 

m 

vasarį į Rusiją išvyko gyventi 16, o 
rugpjūtį ir rugsėjį - 28 Klaipėdos 
gyventojai. 

Mūsų šalies Statistikos departa
mento duomenimis, pernai iš Lietu
vos į Rusiją išvyko 1,1 tūkst. žmonių. 
Grįžimo į Rusiją ir kitas buvusias 
Sovietų Sąjungos respublikas di
džiausias judėjimas užfiksuotas 1990-
1993 metais. Nuo 1994-ųjų Lietuvos 
gyventojai dažniausiai išvyksta j 
Vakarus. 

Rusų mieste sumažėjo 

Kiek rusų šiuo metu gyvena 
uostamiestyje, tiksliai nežinoma. 

Klaipėdos teritorinės statistikos 
valdybos viršininkė Gražina Sebec-
kienė galėjo pateikti 2001-ųjų Lietu
vos gyventojų surašymo duomenis. 

Jie byloja, kad Klaipėdos mieste 
gyveno 192 954 žmonės. 

Tarp jų daugiausiai - lietuvių 
(137 557) ir rusų (41 110) tautybių 
gyventojų. 

G. Sebeckienė atkreipė dėmesį, 
jog anksčiau uostamiestyje rusų būta 
daugiau. 1970-aisiais jie sudarė 30,9 
proc, o 1959 metais - net 35,7 proc. 
Klaipėdos gyventojų. 

Audronė Gliožerienė 
„Klaipėda" 

1-800-77S-SEND 
www.atlarticexpresscorp.com 

"J Kroviniu gabenimas 
\ laivu i visas oasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis 

Auto AlrFretglti 
Automobiliu pirkimas be 
Įsiuntimas i visas pasaulio saiis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes 
W 

TrucktogJj 
Smulkiu siuntinių siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje. Bartarusiioie bei Ukrainoje. 

3801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. f 800-775-7363 

http://www.atlarticexpresscorp.com
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopine chirurgija. 

300 Bamey Dr., Suite A 
joliet, IL 60435 

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

www.centefforaurgety M HMJI easttn?aith.oorr. 

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

Šeimos daktara i ir chirurgai 
10811 W. 143^ St Oriand Paitc, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Ambar 
Health 
Center 

Telefonas (708)239-0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
C h i r o p r a k t i k o s gydy to ja 

6420 West 127th Street, Pa tos Heights, IL 60463 

y 
Dr. Vida {.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chiropractk & Rehab Clnic 

Manual inė ir f izinė terapi ja, sporto 
t raumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vi taminų 

patar imai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

T e l . 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 
Kalbame lietuvtfkal 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgi ja, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

Burbank, IL 60459 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS). NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

CAJLE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th St. Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Cood Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecolocjy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, 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 <nkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

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

Tel. 7 7 3 - 8 3 4 - 8 6 2 2 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSK1S, M D 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, M D 

M A U N A K V. RANA, 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.HIInolspaln.com 

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Ho ly Cross Hospi ta l , #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELICIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 EssingtonRd. #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. a i 5-741-3220 

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 V1Ž1NAS, M.D.. S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Ch icago , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-2299965 

Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

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

TAUPYKIME ELEKTROS ENERGIJĄ 
Pataruoju metu spaudoje dažnai 

diskutuojama ,apie būsimus elektros 
energijos kainų pakilimus Illinois 
valstijoje. Elektros tiekimo Įmonės, 
kaip Commonwealth Edison ar Ame-
ren, teigia nebeišgalinčios egzistuoti 
senųjų tarifų už paslaugas sąlygomis 
ir grasina bankrotais — kad ir kaip 
bebūtų sunku tuo patikėti, matant 
paviešintus toje pačioje spaudoje fak
tus apie minėtų įmonių vadovų atly
ginimų dydžius. Įvairių vartotojų 
teisių organizacijų atstovai bei papil
domo populiarumo prieš rinkimus 
siekiantys politikai, savo ruožtu, 
nepasiduoda ir žada visomis priemo
nėmis kovoti su energetikos milžinė
mis, realiai neturinčiomis konkuren
tų teikiamų paslaugų srityje. Nors 
jau kalbama apie bent 20 proc. pa
didėsiančias elektros vartojimo sąs
kaitas Illinois valstijoje, kol kas nėra 
visiškai aišku, kuo baigsis ši politinė 
kova. Kita vertus, reikalai turėtų pa
aiškėti gana greitai: tarifų už elek
tros vartojimą įšaldymo periodas 
baigsis drauge su šiais metais, nau
joms taisyklėms įsigalint nuo 2007 m. 
sausio 1 d. 

Kaip bebūtų, žvelgiant iš varto
tojų varpinės, elektros energijos pir
kimas bei vartojimas yra panašus į 
visų kitų prekių bei paslaugų. Sąmo
ningai ar net to nesuvokdami, pirki
mo bei vartojimo atžvilgiu mes pa
prastai vadovaujamės universalia 
taisykle - gauti maksimalią naudą už 
mažiausią įmanomą kainą. Ieškoda
mi geresnių kainų, pasinaudojame 
pardavėjų konkurencija, didesne už 
paklausą prekių pasiūla ir kitais var
totojiškos visuomenės dėsniais. Jei 
negalime nustatyti kainų, už kurias 
įsigyjame prekes bei paslaugas, kaip, 
pavyzdžiui, elektros energijos pirki
mo atveju, belieka kontroliuoti jų 
vartojimą. 

Žemiau pateikiami patarimai 
turėtų padėti susimąstyti apie tai, 
kaip papildomai pasirūpinti elek
tros energijos taupymu, nenuskriau-
džiant nei savęs, nei savo piniginės. 

Norėdami sumažinti elektros 
vartojimą namuose: 

• Stenkitės pirkti ir naudoti daug 
energijos nereikalaujančius prietai
sus, — tai galbūt nėra tiek svarbu 
įvairiems elektroniniams prietai
sams, kaip, pavyzdžiui, radijui ar te
levizoriui, tačiau ekonomiškas van
dens šildytuvas, skalbimo mašina ar 
netgi mažai energijos reikalaujan
čios spiralinės lemputės šviestuvuose 
padės iš tiesų nemažai sutaupyti. Net 
jei įsigydami ekonomiškus prietai
sus turėsite investuoti daugiau pini
gų, po kurio laiko pajusite, jog ne tik 
susigrąžinote sumokėtą skirtumą, 
bet taip pat ir turite galimybę 
„uždirbti" papildomai, mokėdami 
mažesnius mokesčius už sunaudotą 
energiją. 

• Ne mažiau svarbus yra ir tau
pus bet kokių elektros prietaisų var
tojimas. Nepalikite degti šviesos, jei 

patalpoje tuo metu nieko nėra, taip 
pat stenkitės kiek galima daugiau 
išnaudoti dienos šviesą (nors dienos 
ir trumpėja). Jei galite, suderinkite 
daug energijos reikalaujančių prie
taisų naudojimą su žemesnio tarifo 
(off-peak) paros laikotarpiu. Taip pat 
galite įsigyti specialų laikrodį (timer), 
kuris automatiškai išjungtų, tarkime, 
jūsų vandens šildytuvą, kai juo nesi
naudojate - pvz., naktimis. 

• Stenkitės apskaičiuoti, kiek šil
to vandens, elektros iš tikrųjų sunau-
dojate, ir kiek yra tikrai būtina. 
Galbūt naudojate per karštą vande
nį? Rekomenduojama temperatūra 
vandens šildytuvo termostatui — 
1400 F. Naktimis bei jei išvažiuojate 
ilgiau nei vienai dienai, sumažinkite 
oro temperatūrą namuose ir nepali
kite įjungtų jokių elektrinių prie
taisų. Jei galite, stenkitės naudoti ne 
pakabinamus, o mažesnius, nešioja
mus šviestuvus, kurie apšviečia tam 
tikrą plotą, o ne visą patalpą ir nau
dokite juos ten, kur tuo metu labiau
siai reikia. 

• Periodiškai patikrinkite, ar vi
si prietaisai bei įrengimai tvarkingi -
ar iš šildytuvo niekur nenubėga šiltas 
vanduo, ar gerai izoliuota šildymo/ 
šaldymo įranga. Taip pat nepamirš
kite užkamšyti langų, artėjant žie
mai, nuolat stebėkite, ar nėra skers
vėjų, ar gerai užsukti vandens čiau
pai. Papildomos sienų izoliacijos prie
monės, langų stiklo paketai taip pat 
yra gana veiksmingi būdai taupyti, 
nepaisant reikalaujamų pradinių in
vesticijų. Atminkite, jog jūsų namų 
jaukumą tiek žiemą, tiek vasarą le
mia pusiausvyra tarp oro ir drėgmės 
izoliacijos bei vėdinimo, taip pat kad 
apie 50 proc. šilumos žiemą „iške
liauja" laukan pro langus bei sienas. 

Elektros energijos vartojimas yra 
tapęs neatsiejama mūsų gyvenimo 
dalimi - daugelis elektros energijos 
pagalba užtikriname namų jaukumą: 
šilumą žiemą, vėsą vasaros metu, 
šviesą, šiltą vandenį. Jau nekalbant 
apie visa tai, kas elektros energijos 
pagalba paverčia mūsų gyvenimą 
patogesniu, pradedant duonos skru
dintuvu virtuvėje, baigiant kompiu
teriais bei itin ekonomiškais hibri
diniais automobiliais. Tačiau ar dau
gelis galime drąsiai pasakyti, kad tiks
liai žinome, kiek energijos sunaudo
jome praeitą mėnesį ar kad nuolat 
sąmoningai ją taupome? Tad pasi
naudokime energijos taupymo gai
rėmis, nepriklausomai nuo to, ar bus 
įgyvendintos elektros energijos Įmo
nių užmačios. Atminkime, jog mūsų, 
vartotojų sąmoningumas ir taupu
mas turi Įtakos ne tik kas mėnesi 
sumokamų mokesčių dydžiui, tačiau 
taip pat rodo pagarbą daugelio žmo
nių darbui bei padeda saugoti gamtos 
išteklius. 

Pagal amerikiečių spaudą 
bei US Department of Energy 

informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė 

{VAIRUS 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti vaikš
čiojančius senukus. Susikalba angliš
kai, 4.5 metų patirtis. Tel. 773-737-
6825, Zina. 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti vaikus 
ir gyventi kartu rusų ar lietuvių šeimose 
Plainfield ar aplinkiniuose rajonuose. 
Turi dokumentus. Tel. 815-577-0097. 

http://www.centefforaurgety
http://www.HIInolspaln.com
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MŪSŲ ŠEIMOSE fttf 
Dantų gydytojai 

/ / MAŽASIS LIETUVOS 
AMBASADORIUS 

Taip vadinu mūsų vaikaitį Alek
siuką. J i s lanko Glen Ellyn, IL, 
Westfield pradinės mokyklos 4-tą 
skyrių ir net rukus švęs savo 11—tąjį 
gimtadienį. Aleksas nuo pat mažens 
buvo j au t rus , pareigingas ir labai 
geras mokinys. 2005 metais už gra
žiai parašytą rašinį „Trys vaikai" 
laimėjo JAV LB Švietimo tarybos 
konkurse I vietą. Savo amerikietiš-
koj mokykloj dažnai tenka padėti 
silpnesniems mokiniams su pamokų 
ruoša. Dėl gražių charakterio savy
bių ne kar tą klasės draugai jį yra 
išrinkę draugiškiausiu ir pavyzdin
giausiu bendraklasiu. 

Prieš trejetą metų (kai su Mai
ronio li tuanistinės mokyklos klasės 
auklėtoja aplankė gintaro parodą 
Lietuvių dailės muziejuje), Aleksas 
peržiūrėjo mano tur imus gintaro 
papuošalus ir, atradęs gintarą su 
inkliuzu, paruošė pristatymą. Kino 
teatruose dar buvo rodomas filmas 
„Jurassic Park", todėl Alekso klasės 
draugams pristatymas apie gintaro 
atsiradimą Lietuvoje buvo labai įdo
mus. 

Pereitais metais buvom pakvies
ti į Westfield mokyklos kalėdinį kon
certą. Choras pabaigė programą dai
nuodami „We wish you a merry 
Christmas" su panašiais linkėjimais 
prancūzų, vokiečių, ispanų kalba. 
Mums buvo maloni staigmena, kai 
išgirdom „Mes linkim linksmų Ka
lėdų" lietuviškai! Žinojom, kad tai 
Aleksiuko įnašas, nes joks kitas lie
tuvių kilmės mokinys chore nedaina
vo. 

/ / 

Galbūt maloniausią staigmeną 
mums Aleksas padarė šiais metais. 
Ketvirto skyriaus mokiniai turėjo 
parašyti „atviruką" (rašinį) iš savo 
atostogų. Aleksas pasirinko „rašyti 
iš Lietuvos", nors jis ten lankėsi ne 
šią, bet 2005 metų vasarą. Tuomet 
visa šeima vyko į Lietuvą, nes Alek
sas ir vyresnis brolis Matas žaidė 
krepšinį su „Lituanicos" jaunučių 
komandomis. Tai buvo nepamiršta
mos atostogos, vaikams palikusios 
didelį įspūdį: Gedimino pilis, Trakai, 
Kryžių kalnas! Be abejo, tokių „eg
zotiškų" atostogų nė vienas iš ame
rikiečių draugų klasėje neturėjo. Iš 
šios kelionės prisiminimų išsivystė 
ir kitas Aleksiuko klasės projektas. 
Mokyklos „atvirų durų" dienos pro
ga, jo tėveliams reikėjo žemėlapyje, 
pagal duotus gan sudėtingus nuro
dymus surasti paslėptą lobį kara
liaus Mindaugo laikų Lietuvoj! 

Aleksas bei jo broliai Matas ir 
Petras visuomet didžiuojasi savo 
lietuviška kilme, gražiai reprezen
tuoja ir garsina Lietuvos vardą gyve
namoje aplinkoje. Jei atsiranda rei
kalas, amerikietiškose mokyklose 
mielai padeda neseniai atvykusiems 
iš Lietuvos mokiniams žengti jų pir
muosius žingsnius naujame krašte. 
Jie gerai mokosi, gražiai reiškiasi 
įvairiuose sportuose ir išdidžiai dėvi 
įvairius Lietuvos krepšinio komandų 
marškinėlius. Jie, kaip ir daugelis 
kitų mūsų vaikų ir vaikaičių, yra 
puikūs Lietuvos ambasadoriai. 

R i t o n ė Ruda i t i enė 

Dr. Indrės Rudaitytes O D. ir Jean Jeske sūnūs (iš dešinės): Aleksas, Petras ir 
Matas džiaugiasi lauktuvių parvežtais, naujais Lietuvos krepšinio komandos 
marškinėliais. Ritonės Rudaitienės nuotr. 

ĮVAIRUS 
* Muzikantas Steponas Sadauskas, gro
jantis akordeonu, saksofonu, smuiku bei 
dainuojantis ir galintis nuotaikingai pra
vesti įvairias šventes, siūlo savo paslau
gas. Tel. 708-499-6032 

* Parduodu automobilį Acura Integra 
1994 m. Mechaninė greičių dėžė. Kaina S 
700 ir kalnų dviratį 
3660. 

S30. Tel. 708-539-

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo 
su grįžimu namo. Gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Legalūs dokumentai, vai
ruoja, geros rekomendacijos. Tel. 312-
231-0717 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su grįži
mu namo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
708-263-5446. 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. UNA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbroo\ IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thSt . 
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 g y d y t o j a 

38 Oak C r e e k Plaza 
Munde le in , IL 60060 

Tel. 847-949-7300 
Valandos p a g a l sus i t a 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 YVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

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

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
pe rs i kė lė į naują k a b i n e t ą 

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

www.parkridgesmiles.com 
Pilna dantų priežiūra: 

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

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 

it 
VILNIUS 2006 

SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 
įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 

PIGIA USIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-7 7-VYT IS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKACOIE 
Rita Penčylienė tei/fax 708 923 0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

B mž^ttMMmittmM^&MfmčMf^^ 

http://www.parkridgesmiles.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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80+20=100 
(Minint Lietuvos radijo 80 metų sukaktį) 

• 

PETRAS PETRUT1S 

Antraštėje matomais skaičiais 
norima paryškinti, kad šiemet, šven
čiant Lietuvos radijo 80 metų sukak
tį, galima tikėtis, jog už 20 metų 
tikriausiai bus iškilmingai paminė
tas Lietuvos radijo 100 metų jubi
liejus. 

O dabar, grįžtant į praeitį, tenka 
pasakyti, kad prieš 80 metų, pert
varkius ir pagerinus Kaune atėjūnų 
paliktą radijo stotį, 1926 m. birželio 
12 d. buvo perduota Lietuvos valsty
binio radijo pirmoji laida. Tąsyk 
radijo bangomis nuskriejo žodžiai: 
„Alio, alio, kalba Kaunas, Lietuva". 

Vienas pirmųjų ir pagrindinių 
radijo stoties darbuotojų, inž. Kleo
pas Gaigalis sakydavo: „Knyga geras 
dalykas, bet žodis — dar geresnis, 
nes knygą reikia mokėti skaityti, o 
klausyti, be kurčių, kiekvienas mo
ka". Beje, anų dienų duomenimis, 
44,28 proc. Lietuvos gyventojų buvo 
beraščiai. 

Lietuvos radijas iš pradžių ten
kinosi žinių agentūros Eltos infor
maciniais pranešimais, o kiek vėliau 
ir muzikos garsais. Netrukus radijas 
paplito miestuose, miesteliuose, kai
muose ir vienkiemiuose. 

lietuviškai susikalbėjo ir išsiaiškino. 
Taip buvo . parašyta jo knygoje 
„Elada". 

* * * 

Tarytum kaip per dūmus prisi
menu vieną vaikystės dieną, kuomet 
mes (dideli ir maži) klausėmės Ame
rikos lietuvių radijo laidos. Toji 
laida, jeigu neklystu, buvo perduota 
trumpomis radijo bangomis. Reikėtų 
pasakyti, kad man, taip pat ir mano 
bendraamžiams, nelabai patiko toji 
iš toli, iš anapus Atlanto atkeliavusi, 
radijo laida. Kiek prisimenu, amžiu
mi vyresni žmonės atidžiai klausėsi 
ir palankiai vertino Amerikos lietu
vių pastangas. Mes gi (aš ir mano 
draugeliai) tąsyk nesupratome, jog 
tai buvo Antano Vanagaičio („Mar
gučio" vedėjo) ir jo pagalbininkų pa
ruošta radijo laida. 

* * * 

Man, čia rašančiajam, prisimena 
pradžios mokykla ir vienas mokyto
jas, kurio rūpesčiu (po pamokų) ga
minome ausinį radijo aparatą. Pri
simenu, kai man, besiklausant ausi
nėmis, išgirdau radijo pranešėjo 
žodžius: „Kalba Kaunas. Drauge 
veikia Klaipėdos radijo stotis". 

Valstybės radiofono transliaciji 
Kaunas., 1925 m. 

-aa:r ignaio stiprinimo prietaisai. 

Reikia pasakyti, kad Lietuvos 
radijas atliko visokeriopai naudingą 
vaidmenį, žinoma, neskaitant oku
pacinių metų, kuomet radijas buvo 
įkinkytas svetimos ideologijos sklei
dimui. Tačiau ir tuo metu sugebėta 
retsykiais prabilti, kaip sakoma, 
tarp eilučių. 

Netrukus mums (ir man kartu) 
teko lankytis Klaipėdos miesto ra
diofone ir atlikti vaikams skirtą 
kalėdinę radijo valandėlę. Mums tai 
buvo didelis įvykis. 

* * * 

* * * 
Negalima pamiršti Radijo dėde 

vadinto Petro Babicko. Jis gi buvo 
vienas pirmųjų radijo diktorių. Ak, 
jis buvo mokytojas, poetas, žurnalis
tas, fotografas, filmuotojas... Mud
viem teko susidurti išeivijos keliuose 
Toronte (Kanadoje), Čikagoje (JAV), 
Rio de Janeiro (Brazilijoje). Jis vie
name savo eilėraštyje kalbino dramb
lį keliauti į Lietuvą ir paaukoti savo 
kojas, idant Lietuva niekuomet ne
lenktų savo galvos. 

Petrui Babickui, nesulaukus 
Lietuvos atgimimo, buvo lemta 
išsiskirti iš gyvųjų tarpo. Jo palaikai 
buvo atskraidinti iš Brazilijos ir 
palaidoti Kauno miesto kapinėse. 

A.a. Petras Babickas, prieš II 
pasaulinį karą viešėdamas Graiki
joje, ėmė ir paklydo. Netikėtai susi
tikęs su vietiniu gyventoju r graiku) 

Anais nepamirštamais vaikystės 
laikais, būdavo smagu Klaipėdos 
stadione stebėti futbolo rungtynes. 
Dar smagiau būdavo, kuomet rung
tynes transliuodavo radijo bango
mis. Jeigu aš gerai atsimenu, radijo 
transliacijas atlikdavo Klaipėdos 
Prekybos instituto studentas Petras 
Baronas. 

Mes, paaugliai (dabar sirgaliais 
vadinami entuziastai), sugrįžę į na
mus, spardydavome apkiužusį ka
muolį (rungtyniaudavome). Vienas 
mūsiškių, mėgdžiodamas matytas 
rungtynes ir girdėtą transliaciją, 
pasistatęs pagaikštį (mikrofoną), 
tariamai transliuodavo mūsų žai
dimą. 

* * * 
1939 m. Vokietijos okupuotoje 

Klaipėdoje, Laisvojoje uosto zonoje, 
Lietūkio raštinėje, apgulę „Tele-
funken" radijo aparatą, atidžiai 

Radijo pranešėjas 
rašytojas Petras Babickas. 

klausėmės iš Kauno transliuojamų 
III Europos krepšinio pirmenybių 
Lietuva-Latvija rungtynių. Mes 
džiūgavome kiekvienu lietuvių lai
mėtu tašku. Tik paskutinėmis se
kundėmis laimėtais taškais rung
tynės baigėsi 37:36 Lietuvos rinkt
inės pergale. 

Kažkuriam iš mūsų pasiūlius, 
buvo pasisakyta pasiųsti į Kauną 
sveikinimo telegramą. Man, amžiu
mi jauniausiam, teko siuntimo pa
reiga. Gavęs popieriuje parašytą 
sveikinimo tekstą ir pinigų siuntimo 
išlaidoms padengti, bėgau uždusęs 
išsiųsti Klaipėdoje tebegyvenančių 
lietuvių sveikinimą. 

Pašto įstaiga veikė senojoje 
vietoje (buvusioje Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos alėjoje, tą
syk jau perkrikštytoje Adolfo Hit
lerio gatve). Pašto įstaigoje radau 
prie langelio sėdinčią vokiečių tauty
bės moteriškaitę. Ji pažiūrėjusi į 
specialiame blanke perrašytą teks
tą, klustelėjo, kodėl viskas yra pa
rašyta nesuprantama kalba? Aš jai 
paaiškinau, kad telegramą siunčia 
Klaipėdoje gyvenantys lietuviai į 
lietuviškai kalbančią Lietuvą. Tai 
išgirdusi, teikėsi priimti mūsų te
legramą. 

Man prisimena buvę Kauno 
radiofono darbuotojai. Prisimenu 
Balį Gražulį ir Joną Stonį. Pasta
rasis, pasiekęs JAV krantus, apsi
gyveno rytiniuose pakraščiuose. 
Man neteko su juo artimiau susi
pažinti. Balys Gražulis, „Brydė 
rugiuose" novelių rinkinio autorius, 
gyveno Michigan valstijoje. Mudu 
susipažinome Lietuvių Bendruo
menės Detroit apylinkės renginyje. 
Balys Gražulis, 1944 m. nutaręs 
laikinai (kaip ir daugelis mūsų) 
pasitraukti į vokiečių žemes, savo 
namo kiemelyje užkasė medinę 
dėžutę, kurion buvo sudėti istoriniai 
garso įrašai (plokštelės). Tarp jų — 
Leono Prapuolenio įkalbėti atsi
šaukimai, skelbiantys nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą. 

Po daugelio metų, Balio Gra
žulio nurodymu, buvo atkasta žemė
je gulėjusi dėžė ir atrastos plokš
telės. Deja, įrašai buvo gerokai ap-
gedę. Teko „remontuoti". Regis, „re
montas" buvo atliktas Vienoje, Aust
rijos sostinėje. 

Jonas Stonys, 1944 m. iškeliau
damas į Vakarus, išsinešė keletą 

vertingesnių garso įrašų plokštelėse. 
Jis nešiojo ir išnešiojo istorinį turtą. 
Atvykęs į JAV, bandė išgelbėtus 
įrašus įpiršti mūsų tuometiniams 
veikėjams. Deja, nepavyko. Galų 
gale tais įrašais susidomėjo filmi-
ninkas Mečys Motuzas. Jis vėliau 
visus įrašus pardavė JAV LB Krašto 
valdybai, o pastaroji juos patikėjo 
Juozui Stempužiui, Cleveland „Tė
vynės garsų" radijo vedėjui. Nepa
tvirtintomis žiniomis, J. Stonio 
išvežti ir išsaugoti Lietuvos radijo 
istoriniai įrašai dabar yra saugojami 
Lietuvoje. 

Minint Lietuvos radijo 80 metų 
sukaktį, sunku iškęsti, neprisiminus 
už Lietuvos ribų veikusių ir tebe
veikiančių lietuvių radijo laidų. 
Tiesą pasakius, šios laidos bemaž 
nieko bendra neturėjo su Lietuvos 
radiju. Tačiau kai kurios, ypač Či
kagoje veikiantis „Margutis", anks
tyvesniais ir vėlesniais metais pa
sinaudodavo Lietuvos radijo prane
šimais. Negalima pamiršti ir „Ame
rikos balso", „Laisvosios Europos", 
Vatikano, Romos, Madrido, Manilos 
radijo transliacijų lietuvių kalba. 

Tegyvuoja radijo žiniasklaida, o 
ypač 80 metų veikiantis Lietuvos 
radijas! Tegyvuoja ir toli nuo tėvy
nės (JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Argentinoje, Urugvajuje) pastoviai 
veikiančios lietuvių radijo laidos! 

* * * 
Bėgant laikui, bėgant metams, 

man buvo tekusi pareiga rūpintis 
Čikagos „Margučio" radijo laida, 
margutiškais reikalais bei reika
liukais. Tai buvo tada, kuomet Lie
tuvoje buvo įsigalėjęs sovietinis reži
mas. Vieną dieną Čikagos didieji 
dienraščiai paskelbė žinią apie Vil
niaus — Kauno geležinkelio ruože 
nuo bėgių nuvirtusį traukinį. 

Mums (man ir tuometiniam 
bendradarbiui Romui Sakadolskiui) 
šovė mintis susisiekti telefonu su 
Vilniaus radijo stotimi ir paprašyti 
daugiau žinių. Mes, deja, nežinojo
me Vilniaus radijo stoties adreso, 
nei telefono numerio. Kaip žinia, 
anais laikais pasiekti Lietuvą buvo 
reikalingas Maskvos telefono cen
trinės tarpininkavimas. Bet Mask
vos telefono centrinės darbuotojai 
neparodė reikiamo dėmesio. Taip ir 
nepavyko susisiekti su Vilniumi. 

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, 
pagyvėjo Lietuvos gyventojų judėji
mas. Vieną kartą Čikagoje susipa
žinau su Vilniaus radijo stotyje dir
busia moteriškaite. Aš jai papasako
jau apie mūsų ankstyvesnį bandymą 
susisiekti telefonu su Vilniaus radi
jo stotimi. Ji nusišypsojo ir pasakė, 
kad, tikriausiai niekas iš atsiliepu
siųjų nebūtų kalbėjęs ir mūsų gerus 
norus būtų palaikęs provokacija. 

• v 
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LAIKAS VALDO MUS 
VIKTORAS IAUTOKAS 

Tikriausiai ne vieną, bet daug 
kartų esate girdėję šiuos pasaky
mus: „Neturiu laiko, laikas taip 
greit bėga, ateik laiku, nesivėluok". 
Ryte keliamės, einame į darbą, grįž
tame namo, ateina laikas miegoti — 
laikas visur mus valdo. Laiką skai
čiuojame epochomis, amžiais, šimt
mečiais, metais, metų laikais, mėne
siais, savaitėmis, dienomis, valan
domis, minutėmis ir net sekun
dėmis. Bet kas yra tas laikas? Juk 
laiko negirdime, nematome jo pra
einant, prabėgant, pasakant bent 
vieną žodį. Bet laiką galime matuoti 
tam tikra matavimo skale, kaip 
kalendoriais bei laikrodžiais. 

Laiko sąvoka 
gilioje senovėje 

O kaip buvo tada, kai žmonės 
dar neturėjo nei kalendorių, nei 
laikrodžių? Kaip jie žiūrėjo į laiko 
sąvoką, ypač gilioje senovėje? Apie 
senovės žmonių laiko sąvokos supra
timą šiek tiek sužinome iš arche
ologinių kasinėjimų. Spėjama, kad 
priešistoriniai žmonės turėjo supra
timą apie praeitį, dabartį ir ateitį. 
Gal naudojo kažkokius primityvius 
įrankius, prietaisus, kurie sekė laiko 
tėkmę. Prancūzijoje, Dordouge slė
nyje rasta 30,000 metų senumo iš
pjaustyta iš kaulo tabelė, kurioje 
skiltimis pažymėti įpjovimai. Kiek
viena skiltis susideda iš keturiolikos 
ar penkiolikos eilučių, kas atitinka 
nuo jauno iki pilnaties Mėnulio cik
lą. Galvojama, kad ši tabelė galėjo 
būti mėnulio kalendorius, nustatan
tis to amžiaus laiko sąvoką, tėkmę. 

Dabar suglaustai pažvelkime, 
kai maždaug prieš 5000 m. pradėjus 
vystytis civilizacijai, kaip tada žmo
nės suprato laiko tėkmę, kaip laiką 
matavo. Anksčiau jau minėjau, kad 
apie anų amžių laiko sąvokos supra
timą sužinome iš archeologinių ka
sinėjimų ir ant žemės paviršiaus pa
liktų (išlikusių) įrengimų. Britų sa
lose dar ir šiandien teberiogso mil
žiniški akmenys, vadinami „Stone-
henge", pastatyti apie 2700 m. pr. 
Kr. Manoma, kad tai buvo observa
torija ir planetariumas. Iš to spren
džiama, kad tuo metu laiką matavo 
pagal dangaus kūnų judėjimą — 
slinkimą. Ši įranga pajėgė nustatyti 
saulėgrįžą, rudens ir pavasario ly
giadienius, mėnulio dalinį bei vi
sišką užtemimą. 

Vokietijoje kitas 3600 metų se
numo radinys, vadinamas „Nebra 
diską", dvylikos colių diametro, 
pagamintas iš bronzos ir aukso. 
Jame nupiešta saulė, mėnulis ir 32 
žvaigždės. Manoma, kad tai seniau
sias pasaulyje žvaigždžių žemėlapis. 
Šios rūšies radiniai įrodo, kad jau 
nuo senų seniausių laikų žmonės 
domėjosi astronomija. 

Egiptiečiai, kinai i r 
indėnai 

Dangaus kūnų slinkties stebėto
jai gyveno įvairiuose kraštuose. Jų 
tikslas buvo suskaldyti laiką į smul
kesnes dalis. Spėjama, kad egiptie
čiai patys pirmieji pasinaudojo sau
lės laikrodžiu. Yra išlikusi nepilna iš 
3000 m. pr. Kr. egiptiečių saulės 
laikrodžio nuolauža. Vėlesnis saulės 
laikrodžio obeliskas, pastatytas apie 
1470 m. pr. Kr., dar ir dabar te-bes-
tovi Karnak mieste, Egipte Egip

tiečiai naudojo ir nešiojamą saulės 
laikrodį, kurį vadino šešėlio laik
rodžiu. Žiūrėdami į saulės laikrodį, 
suskirstė dienos šviesą į 12 valandų 
ir nakties tamsą taip pat į 12 va
landų. Šią laiko sistemą ir šiandien 
tebenaudojame, tik skirtumas, kad 
jų valandos ilgis keitėsi pagal metų 
laikus, o mūsų valandos ilgis pas
tovus, susidedantis iš 60 minučių. 

Kinai taip pat neatsiliko nuo 
dangaus kūnų sekimo ir jų slinkimo. 
Jie galvojo, kad dangaus kūnai 
žmonių gyvenimui turi didelę įtaką. 
Jų manymu, politinis gyvenimas, 

mas geromis ar blogomis ypatybėmis 
su tos dienos dievu. Kai kurios in
dėnų gentys net neturėjo savo kalbo-

dinastijų iškilimas bei žlugimas je žodžio „laikas". Reikia paminėti, 
priklauso nuo dangaus kūnų eigos, kad dar ir šiandieną atsiranda žmo- tapatinama su žydų-krikščioriių ti-
todėl laiko trukmę matavo nuo 

dienos naudojame. Romėnų laikais 
gruodis (December) buvo 10-as, o ne 
12-as mėnuo, nes lotyniškai „deci-
mus" reiškia dešimtą. Jų nauji metai 
prasidėdavo kovo mėnesį, nes tada 
visa gamta atgimsta. 

Romėnai taip pat stebėjo dan
gaus kūnų slinktį. Tai mums pa
tvirtina iki šių dienų išlikęs jų 
posakis „šuns dienos". Romoje va
sarą karščiausiomis dienomis, prieš 
saulės patekėjimą ir po saulės nu
sileidimo pasirodydavo ryškiausia 
žvaigždė „Sirius", kuri yra „Cans 
Major" (Didysis šuo) žvaigždėlapyje. 
Žodis „virus", kilęs iš graikų kalbos, 
reiškia „deginantis", todėl tos karš
tos dienos buvo ir dabar dar yra va
dinamos „šuns dienomis". 

Vakarų pasaulyje laiko sąvoka 

vienos iki kitos dinastijos. Apie 1077 
m. laiko matavimui kinai pradėjo 
statyti mechaninį laikrodį, vadi
namą „dangaus laikrodžiu". Jo kon
strukcija buvo tokia: vanduo, kris
damas nustatytu greičiu, suko di
džiulį medinį ratą, o šis varė daug 
mažesnių ratukų. Prie laikrodžio 
prijungė skambučius, varpelius. Šį 
30 pėdų aukščio laikrodį, pabaigę 
statyti 1090 m., padėjo kinų garbin
goje penkių aukštų pagodoje. Neži
nome, kokias valandas laikrodis ro
dė. 

nių, tikinčių astrologiniu žvaigždė- kėjimu vienu Dievu, kuris sukūrė 
lapių, pagrįstu anų laikų Zodiako pasaulį, jį globoja ir veda vienodu 
žvaigždynu. Tokie žmonės žiūri į Zo- laiko mastu nuo pasaulio sukūrimo 
diako ženklus tikėdami, kad žvaigž- iki teismo dienos. Manoma, kad toks 
dynai lemia jų gyvenimo eigą. laiko sąvokos supratimas padėjo 

pamatus vakarų pasaulio civilizaci-
Musulmonų meta i jos išsivystymui. Laiko sąvoka pasi

darė nepriklausoma nuo žmonijos 
Nuo vienos iki kitos pilnaties veiklos. Laikas ėjo ir eina savo tem

pu, niekas nepajėgė ir nepajėgia jo 
pakreipti kiton pusėn. 

Laikrodis 

Vėliau pradėta galvoti apie die-

Mėnulis turi aiškiausią laiko ciklą. 
Todėl islamo valstybės, kurdamos 
savo kalendorių, panaudojo Mėnulio 
ciklą. Dar ir dabar musulmonai ant 
islamo valstybių vėliavų užsideda 
mėnulio pjautuvą. Islamiečiai ieško-

Amerikos, ypač Pietų Amerikos, jo būdų, kaip suskirstyti laiką (tada nos laiko suskirstymą į trumpesnius 
indėnai taip pat tapatino savo laikrodžių dar nebuvo), nes jų religi- laiko tarpsnius. O kaip tai padaryti? 
gyvenimą su dangaus kūnų judėji- ja reikalavo kelis kartus per dieną Išradingesni žmonės, tobulindami 
mais. Jų kalboje metai ir žvaigždžių nustatytu laiku melstis. Laiko nus- mechaninius prietaisus, suprojekta-

tatymui panaudojo saulės, mėnulio vo laikrodį. Pirmieji mechaniniai, 
ir žvaigždžių judėjimo stebėjimą, varomi svoriais laikrodžiai buvo 
Tam tikslui Arabijos valstybių mu- įmontuoti katedrose, nes vienuoliai 
sulmonų mokslininkai ištobulino paskirtu laiku privalėjo atlikti die-
astronominius instrumentus ir įs- nos maldas. Manoma, kad seniau-
teigė per visus Vidurinius rytus ob- šias laikrodis, gamintas 1380 m., dar 
servatorijas. Maragheh mieste, šiau- tebestovi Salisbury katedroje, Ang-
riniame Irane, išlikusi seniausia lįjoje. 
13-ojo šimtmečio (neseniai atnaujin- Netrukus laikrodžius taip išto-
ta) observatorija. Musulmonų metai bulino, kad jų pareikalavimas darėsi 
susideda iš 12 Mėnulio ciklo mene- vis didesnis ir didesnis. Ne tik katė
siu. Jų metai turi 354 dienas, vie
nuolika dienų mažiau negu mūsų 
Saulės ciklo metai. Dėl šios priežas
ties musulmonų kalendorius keičiasi 
pagal metų laikus. 

sietynai turi tą pačią reikšmę. Tų 
laikų išlikę pastatai liudija apie dan
gaus kūnų sekimą. Prie Machu Pic-
chu (dabartinė Peru valstybė) dar iki 
šios dienos yra išlikęs inkų genties 
apvalainio pavidalo pastatas, staty
tas iš akmenų, turįs vieną langą, 
besilygiuojantį su tašku toje vietoje 
horizonte, kur kyla sietynas. Cuzco, 
senovės indėnų sostinėje, išlikęs pas
tatas, žinomas kaip Saulės šventyk
la. Tai observatorija, kur tų laikų 
astronomai stebėjo dangaus kūnų 
ciklus: rudens ir pavasario lygiadie
nius, saulėgrįžas, saulės bei mėnulio 
dalinius arba pilnus užtemimus. 
Pagal tuos stebėjimus nustatė visą 
indėnų genties gyvenimo eigą. 

Maya indėnai, gyvenę dabarti
nėje Meksikoje ir Centrinėje Ame
rikoje, jau buvo nustatę vienerių me
tų ciklą, turintį 360 dienų. Kalen
doriaus pradžioje 20 dienų buvo su
dievintos — jos priklausė dievams. 
Dalį dienų skyrė geram ar blogam 
darbui. Jų laiko sąvoka buvo suas
meninta — visas gyvenimas prik
lausė nuo laiko. Jei vaikas gimė tam 
tikrą dieną, buvo tikima, kad turės 
savitus vaiko bruožus ir bus sieja-

drose, bet ir bažnyčiose įtaisydavo 
vieną po kito. Netrukus prie laik
rodžių prijungė varpus, kurie skam
bėdavo kas valandą. Dvyliktą valan
dą dienos suskambėdavo 12 kartų, 
pirmą valandą — vieną kartą, antrą 
— du kartus ir t.t. Varpų skambesys 
miesto ir artimesnių kaimų gyvento
jams pranešdavo dienos valandą. 
Sekmadieniais bei šventadieniais 
specialūs varpų garsai kviesdavo ti-

niečių kai kurias žinias, sukūrė 365 kinčiuosius bažnyčion, 
dienų kalendorių, kur kiekvienais Laikrodžiams ištobulėjus, jais 
metais pridėjo po vieną ketvirtį die- pasinaudojo ir pramonė. Fabrikai 
nos. Vėliau imperatorius Julius Ce- įsivedė laiką pasakančius, kada pra-

Musų la iko p radž ia 

Mūsų laiko sąvoka prasidėjo nuo 
Romos imperijos pradžios. Romėnai, 
pasiskolinę iš egiptiečių ir babilo-

zaris pakeitė dienų ketvirčius į ke
liamuosius metus (leap year). O dar 
vėliau popiežius Grigalius VIII pato
bulino kalendorių, kurį mes iki šios 

dėti ir baigti darbą, švilpukus. 
Traukinių švilpynės pranešdavo 
traukinio atvykimą ar išvykimą. 

Nukeltai 13 psl. 

^ ^ ~ 

Romantiškos Klasikinės Unikalios Puokštės 
o v A t r i b u t i k o s p o k y l i a m s n u o m a 
o ^ G ė l ė s v i s o m s p r o g o m s į L ie tuvą 
o&> Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
<^> Ves tuv inės ir p rog inė s k o m p o z i c i j o s 
ox? La ido tuv ių k r epše l i a i , v a i n i k a i , vazon inės gė l ė s 
o ^ Bažnyč ių , pokyl ių sal ių d e k o r a v i m a s 
• 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje! 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS PASKOLOS DRAUDIMO PASLAUGOS 

Drake 
DM 

lt Again! 
f ^ t Equ* Houimg Opportuntty 

S S.Prospect, Clarendon 
Hills, Illinois 60514 

B<8#D Btežyg 
Office 
630-325-2800 
Mobi le 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas , 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės j 

Drake Realtor 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Reaity 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBĄ 

i 

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 

Spa Constant ine g rož io salonui 
reikal ingi terapista i , manik iūr is ta i , 
estetikos specialistai, reg is t ra tor ia i . 

Privalo tu rė t i le id imą. 
Reziume siųsti fax. 7 0 8 - 2 3 3 - 5 9 4 4 , 

tel. 708-805-2696 

Skubiai reikalingi 
VAIRUOTOJAI-PERKRAUSTYTOJAI, 

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

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

galiojančius IL vairuotojo pažymėjimus. 

REIKALINGA 
AMERIKOS LIETUVĖ 

DARBUI „OFISE". 
Tel. 708-906-3040 

0 " M K 23 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

ĮVAIRUS* 

Audrius" Mikul is" " 
l s t Choice Real Propertys 

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

* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

<""•' .r*ffš-

.optimaliausią finansavimą 
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PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ -
GYVENSITE 100 METŲ 

Mano biteJkĮ surinktas medus iš Illinois 
pievų ir miškelių yra skanus ir tu r i daug 
gydomųjų savybių. Jo galima gaut i PL 
centre gegužinių metu. K. Laukaitis 

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

Prie 66 S t ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 1 mieg. gražus 

apšildomas „apartment" su nauja 
virtuvės Įranga. Kaina $425. 

Tel. 708-275-2070 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

Nida 
Grigalavičiūtė 

Sopranas 

Privačios pianino 
ir dainavimo 

pamokos 
Nuo 6 metų ir vyresniems 

H o m e r G l e n , IL 6 0 4 9 1 
TeL 708-745-4038 
E-maiLnidag@comcast.com 

STATE F A R M INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

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

FREE 
ESTIMATE 

7 dienos 
per savaite 

773 7 7 8 4 0 0 7 
773 531 1833 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS 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 uzdarvta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

IŠSINUOMOTU 

Tvarkinga, vyresnio amžiaus 
moter is , ieško 

išsinuomoti švaraus buto 
Cicero miestelyje. 

T e l . 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

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 

© Lufthansa SAS nnnnif? m K L M 

7ww, autotradeusa .com 

dolnris 

rADEDAME SURASTI, N U P I R K T I IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ B E T KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

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

PIGIAUSI AVIA-BILIETAI 1 LIETUVĄ IR EUROPA 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chkago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguo l i a i 
• Ves tuv in ia i i r j v a i r ū s t o r t a i 
• S iunč iame m ū s ų p r o d u k t u s UPS 
• A t i da r y ta 7 d ienas savai tė je 
• Ap lankyk i te mūsų svetainę — www.rac inebakery .com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
p i r m . - penk t . 

n u o 
6:30 v.r. ik i 4 :30 v .p.p. 

608 W . Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
p i r m . - penkt . nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. n u o 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:E-maiLnidag@comcast.com
http://www.racinebakery.com
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Pirmasis studijų, pažinties 
su universitetu, miestu, 

šalimi... mėnuo 
Praėjo pirmas studijų mėnuo. 

Kai skaitai tokį sakinį, nejučia pa
klausi savęs: tik ar net? Atsakymas -
kiekvienam savas. Nes mes visi, 
matyt, laiką skaičiuojam savaip. 

O pradžia (kokia ji bebūtų -
sunkesnė ar lengvesnė) visada „ga
rantuoja" daug naujų žmonių, naujų 
įvykių, naujų dalykų... Kai prasideda 
semestras, kai prasideda nauji moks
lo metai, visos tos „naujovės" ima ir, 
atrodo, nutinka per vieną dieną... 
Tad nenuostabu, kad pirmosiomis 
rugsėjo dienomis beklaidžiojančių, 
klausiančių ir ieškančių akių univer
sitete matom tiek daug. 

Į tokį kasmetinį „pirmokų" 
Vytauto Didžiojo universiteto studen
tų būrį kaskart vis gausesniu būriu 
įsilieja ir užsienio šalių studentai, į 
mūsų universitetą atvykę semestro 
arba visų akademinių metų studi-

v 

joms. Šiais metais mūsų universite
tas sulaukė 43 užsienio studentų (iš 
Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Len
kijos, Ispanijos, Vokietijos, Belgijos, 
Slovėnijos, Jungtinės Karalystės, 
Vokietijos, Suomijos, Japonijos, JAV 
ir Pietų Korėjos), kurie studijuos 
VDU pagal pasirašytas „Socrates/ 
Erasmus" mainų programos sutartis, 
tarpuniversitetinius arba tarpvy
riausybinius mainus. Džiugu, kad 
šiais metais Vytauto Didžiojo univer
sitetas sulaukė net 37 „Socrates/ 
Erasmus" studentų: tai kol kas di
džiausias šios mainų programos stu
dentų skaičius VDU nuo programos 
vykdymo pradžios mūsų institucijoje 
(1999 m.). Džiugu dar ir tai, kad tai 
didžiausias būrys „Socrates/Eras-
mus" studentų tarp Kauno aukštojo 
mokslo institucijų šį semestrą. 

Per šį pirmąjį studijų, pažinčių 
su universitetu, miestu, žmonėmis, 
šalimi, kultūra ir tradicijomis mėnesį 
nutiko jau daug dalykų, buvo užduo
ta (sau ir kitiems) daug klausimų, į 
kuriuos visi kartu bandėm ieškoti 
atsakymų... O tam, kad į pirmuosius 
(galbūt dar neužduotus...) klausimus 

pateiktume atsakymus iš anksto, dar 
prieš semestro pradžią, visus už
sienio studentus kvietėme į Orien
tacinių dienų susitikimus, organizuo
tus Tarptautinių ryšių skyriaus. Tad 
tuomet, kai universiteto auditorijos 
dar nebuvo užpildytos lietuvių stu
dentų šurmulio, į informacinius susi
tikimus nuo rugpjūčio 28 d. iki 
rugsėjo 1 d. rinkosi VDU užsienio 
studentai. Cia jie išklausė pirmąsias 
„paskaitas" apie universitetą (infor-

jos dalis jau buvo išvardyta, kai di
desnioji dalis pirmųjų dienų klau
simų jau buvo atsakyta, savaitgalį 
buvo smagu visiems kartu su šaunia 
ir aktyvia VDU mentorių komanda 
dar kartą susipažinti bežaidžiant 
kėgliais... ir pademonstruoti jau įgy
tas žinias apie Kauną orientacinio 
žaidimo metu. Šitaip buvo užbaigta 
informacinė savaitė ir pasitikta pir
moji studijų diena Vytauto Didžiojo 
universitete. 

„Socrates/Erasmus" programos dalyviai. 

maciją pateikė TRS vedėja A. Am
brasaitė), Lietuvos kultūrą, tradici
jas, žmones (paskaitą skaitė doc. dr. I. 
Žakevičienė). Vėliau susitikimų metu 
studentai buvo informuojami apie 
VDU vertinimo, studijų, atsiskaitymo 
sistemą, kursus, dėstomus. anglų 
kalba, susitiko su fakultetų/institutų 
atstovais. Susitikimo su VDU Stu
dentų reikalų tarnyba ir Studentų 
atstovybe metu užsienio studentai 
buvo informuoti apie Lietuvos stu
dento pažymėjimo gavimo procedūrą, 
nuolaidų sistemą studentams, taip 
pat jiems suteikta informacija apie 
VDU bendrabučio taisykles. 

O paskui, kai didžioji informaci-

Pirmasis rudens mėnuo visiems 
mums dovanojo dar šaunią užuominą 
į ką tik prabėgusią vasarą - vasarišką 
saulę, šilumą ir giedrą. Tad kol dar 
rudeniška dargana nesugadino nuo
taikos, spėjom šiek tiek pakeliauti po 
Lietuvą išnaudodami rugsėjo savait
galius: aplankytas Vilnius, Trakai, 
lietuvių liaudies buities muziejus 
Rumšiškėse ir Nida. Kelionės ir 
pažintys visada džiugina, tačiau tas 
džiugesys dar padidėja, jei žinai, kad 
savo savaitgalius, savo laiką ir 
dėmesį taip nuoširdžiai užsienio stu
dentams dovanoja VDU studentai, 
kurie kiekvieną semestrą gausiu 
būriu imasi savanoriškos užsienio 

Atvykite kartu su draugais ir pažįstamais į Cook County's Premier 

Vyresniųjų Sveikatos Festivalį 
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6700 S. Keating Ave. 2006 m. spalio 25 d. 
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Vaišės! 
Įėjimo prizai! 

Dovanos! 
Atsineškite visus vartojamus 

vaistus. Juos patikrins ir 
paaiškins prityrę vaistininkai 

Dalyvaus daugiau kaip 
25 vietiniai prekybininkai 

• Nemokamas regėjimo, kataraktų, glaukomos patikrinimas. 

• Nemokamas ausų ir klausos patikrinimas. 

• Nemokamas cholesterolio ir kraujospūdžio patikrinimas. 

• Nemokamas cukraus kraujyje patikrinimas. 

• Nemokamas prostatos vėžio (PSA) patikrinimas. 

• Nemokami masažai. 
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Education and Culturc 

Socrates 
Erasmus 

studentų globos. Tai tikrai didelė 
pagalba ne tik užsienio studentams 
pirmosiomis jų dienomis Kaune, bet 
ir didelė parama universiteto TRS -
juk visada smagu ir džiugu, kai 
aktyvūs, atsakingi ir šaunūs mūsų 
universiteto studentai dar prieš 
semestro pradžią motyvuotai teigia: 
„Aš žinau, ką reiškia būti užsienio 
šalyje pirmosiomis dienomis, kai 
nemoki kalbos, nepažįsti žmonių, ne
žinai, kas, kur, kodėl... Noriu padėti 
pas mus atvykstantiems, kad jie čia 
jaustųsi kaip namuose". 

Žinoma, daug kas priklauso ir 
nuo jų pačių, tačiau semestro pa
baigoje, juos išlydint, būtų tikrai 
smagu žinoti, kad mes visi tikrai 
padarėm viską, kad jie čia nesijaustų 
svetimi. Nesvarbu, kad atvyko jie tik 
semestrui (ar akademiniams me
tams), jie visi dabar studijuoja 
Vytauto Didžiojo universitete, jie visi 
dabar Vytauto Didžiojo universiteto 
studentai... 

Sėkmingų mokslo metų ir pras
mingų darbų visiems. 

Jurgita Pilypaitytė 
Tarptautinių programų 

koordinatorė 

LAIKAS VALDO MUS 
Atkelta iš 11 psl. 

Laikas ir mes 

Laikas pamažu pradėjo valdyti 
žmonių gyvenimą, įstatė į tam tik
rus laiko rėmus: laikas keltis, val
gyti, eiti į darbą, į mokyklą ir t.t. 
Kur tik pasisukam, visur nustatytas 
laikas: pas gydytoją, pas dantistą, į 
kiną, į teatrą, pasilinksminimą ir 
bet kur kitur. Parduotuvės, bankai 
atidaro ir uždaro duris nustatytu 
laiku — pavėluosi, neįeisi. 

Visur mus persekioja laikas. Jo 
nematome, negirdime, neapčiuopia
me, bet sukapojame j tarpsnius, 
vadinamus valandomis, minutėmis, 
sekundėmis. Juk mes gudriai sako
me: „Laikas — pinigai". Tai reiškia, 
kad kiekviena sekundė yra brangi. 
Laiko nepajėgiame nei sustabdyti, 
nei pagreitinti. Niekas negali iš
vengti laiko šešėlio, ar tai būtų elge
ta, karalius, kunigas, valdininkas, 
politikas, prekiautojas, ūkininkas, 
paprastas žmogus. 

O gal Dievo akimis žiūrint, laiko 
visiškai nėra. Gal tik mes, šioje Že
mėje gyvenantys žmonės, laiką su
galvojome, sukapojome iki smul
kiausios sekundės dalelytės. Visur ir 
visada mes priklausome nuo laiko — 
jis mus valdo. 

http://www.senioriifestyle.com
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RUDENS DARBAI 
UŽTIKRINA VISŲ 

METŲ DERLIŲ 

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Po vasaros pertraukos vėl atgyja 
plačiašakė lietuviška veikla. Neatsi
lieka nuo jos ir Lietuvių fondas, spa
lio 17 d. sušaukęs savo tarybos posė
dį, o 18 d. — pagal ne taip seniai pra
dėtą tradiciją, sukvietęs lietuviškos 
žiniasklaidos ats tovus į spaudos 
konferenciją. Deja, šį kartą konfe
rencija nebuvo gausi dalyvių,. bet 
joje pateikta įdomios informacijos 
apie LF veiklą, ateities planus ir 
dabarties rūpesčius. 

Konferencijos dalyvius šil tu 
žodžiu pasveikino ir žurnalistams už 
atvykimą padėkojo LF Tarybos pir
mininkas Vytautas Kamantas. J is 
pasidžiaugė, kad vakarykštis tary
bos posėdis buvo darbingas — iš 18 
tarybos narių dalyvavo net 13, be to, 
atvyko du garbės pirmininkai (dr. 
Antanas Razma ir dr. Kazys Am-
brozaitis) ir dar keli asmenys, kurie 
paprastai kviečiami į LF Tarybos po
sėdžius. 

Posėdžio darbotvarkė, galima 
sakyti, buvo „standartinė: komitetų 
pirmininkams perskaičius praneši
mus, vyko diskusijos, kaip sėkmin
gai plėsti Lietuvių fondo veiklą, pa
gerinti investavimų rezultatus, ku
riais tarybos nariai nėra labai pa
tenkinti. 

Galbūt labiausiai žiniasklaidos 
atstovų dėmesį sužadino tarybos pir
mininko V. Kamanto pranešimas, 
kad gruodžio 5 d. posėdyje vyks tiek 
tarybos, tiek ir valdybos pirmininkų 
rinkimai. Pa ts V. Kamantas daugiau 
į tarybos pirmininko postą nebekan-
didatuosiąs (pagal {status tai dar ga
lėtų daryti), nors taryboje žada pasi
likti. Vėliau apie savo nekandida-
tavimą išsitarė ir LF valdybos pir
mininkė Sigita Balzekienė, tad gruo
džio 6 d. ruošiamoje spaudos konfe
rencijoje j au galėsime sužinoti, kas 
būsimoje kadencijoje vadovaus Lie
tuvių fondo tarybai ir valdybai. Beje, 
tarybos pirmininkas (ar pirmininkė) 
gali būti renkamas tik iš jau esančių 
tarybos narių, bet valdybos pirmi
ninkui/ei ši taisyklė negalioja. 

Savo praneš ime LF valdybos 
pirmininkė Sigita Balzekienė kiek 
ilgėliau stabtelėjo prie Lietuvių fon
do stipendininkų ir asmenų, kurie 
LF yra įkūrę specialius stipendijų ar 
paramos fondus. Iš šių fondų palū
kanų kasmet skiriama parama arba 
stipendijos pagal fondus įkūrusių as
menų pageidavimus. LF tuos fondus 
globoja, pinigus investuoja ir rūpi
nasi, kad steigėjų pageidavimai būtų 
tiksliai vykdomi. Šie specialūs para
mos ar stipendijų fondai yra pui
kiausias būdas užtikrinti, kad auko
tojo pinigai t ikrai bus panaudoti 
patiems geriausiems tikslams, ku
riuos patys fondų steigėjai pasiren
ka. Šiuo metu LF globoja per 60 to
kių fondų. Kaip pavyzdį, S. Balze
kienė davė Lietuvių fondo ribose įs
teigtą a t a inž. Victoro Vytauto Vi
dugirio vardu 100,000 dol. fondą, ku
ris jau šiais metais suteikia gali
mybę remti studentus, studijuojan
čius inžinerijos mokslus. Viena sti
pendininkė yra Sigita Saliklytė iš 
New York, kuri už paramą išreiškė 
nuoširdžią padėką. Beje, šiais, 2006, 
metais iš specialios paskirties fondų 
Lietuvių fondo apimtyje paskir ta 
149,960 dol. 

S. Balzekienė pasidžiaugė, kad 
šiemet į Lietuvių fondą įsijungė 64 
nauji nariai su daugiau kaip 195,600 
dol. įnašų. Ji prašė žiniasklaidos pa
galbos, raginant kuo daugiau lietu
vių jungtis į LF ir jo kapitalą augin
ti savo įnašais, o Lietuvių fondas 
savo ruožtu stengsis paremti lietu
višką veiklą ir jos darbuotojų pas
tangas. 

Buvo priminta, kad š.m. lapkri
čio 4 d., šeštadienį, Pasaulio lietu
vių centre vyks kasmetinis Lietuvių 
fondo pokylis, kurio metu bus įteik
tos stipendijos daugiau kaip 60 stu
dentų! Įdomi naujiena: prieš pokylį 
ruošiamame koncerte (Lietuvių fon
do salėje, PLC) programą pirmą kar
tą atliks buvę LF stipendininkai: 
j auna dainininkė ir du pianistai! 

Pianistė Evelina Puzaitė — LF 
stipendininkė, fortepijonu groti mo
kėsi Čiurlionio meno mokykloje, vė
liau Lietuvos muzikos akademijoje. 
J i taip pat studijavo Londone — 
aukštojoje Guildhall muzikos ir dra
mos mokykloje. Daug kartu dalyva
vusi tarptautiniuose fortepiono kon
kursuose, festivaliuose, laimėjusi 
daug prizų. Ji groja ne tik su Lietu
vos nacionaliniu bei kameriniu or
kestrais, bet nuolat koncertuoja Eu
ropos šalyse. 

Pianistą Gabrielių Alekną tur
būt jau visi pažįstame, arba apie jį 
esame girdėję. Be kitų muzikos stu
dijų ir pasižymėjimų, jis nuo 1996 m. 
mokslus tęsė garsiojoje Juilliard mo
kykloje, New York, kur įgijo baka
lauro, magistro ir daktaro laipsnius. 
G. Alekna dažnai koncertuoja su 
Lietuvos valstybiniu bei nacionali
niu simfoniniu orkestru, Lietuvos 
bei Šv. Kristoforo kameriniais, o 
JAV su Juilliard orkestru. 

Tikra naujiena yra jauniausia 
šio talentingo trejetuko dalyvė — 
sopranas Vakarė Petroliūnaitė. Dar 
būdama gimnazijoje dainavo Lietu
vių operos chore Čikagoje, baigusi 
Chicago Academy for the Arts, stu
dijuoja Westminster Choir College, 
Princeton, NJ. Šią vasarą dalyvavo 
„Amalfi Coast" muzikos festivalyje 
Italijoje. Planuoja tęsti mokslus ir 
toliau lavinti balsą. 

Reikia tik sveikinti Lietuvių fon
dą, kad pokylio dalyviams suteiks 
progos pasiklausyti tokio savito kon
certo, o jauniems programos atlikė
jams — pasirodyti lietuvių publikai. 
Prasminga, kad pokylio ir koncerto 
pavadinimas — „Dovana nariams". 

Keičiasi Lietuvių fondo valdyba 
ir taryba, bet nesikeičia tikslai: rem
ti lietuvišką veiklą Amerikoje ir rū
pintis lietuvybės išlikimu. Buvo ma
lonu dalyvauti šioje spaudos konfe
rencijoje, pasidalinti mintimis, pa
diskutuoti rūpimais klausimais. 
Nors LF tarybos pirmininkas užtik
rino, kad vakarykštis tarybos narių 
posėdis buvo darbingas, ramus ir 
sklandus, bet konferencijoje buvo 
jaučiama kažkokia rudeniška nuo
taika, o gal net įtampa. Tikimės, kad 
po gruodžio 5 d. vyksiančių naujos 
LF vadovybės rinkimų tos ūkanos 
prasisklaidys ir svarbus Lietuvių 
fondo darbas bus tęsiamas kaip iki 
šiol (o gal dar geriau)... 

Danutė B i n d o k i e n ė 

Š.m. spalio 14 d., šeštadienį, JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos globo
jamoje „Seklyčioje" (Čikagoje) įvyko 
metinis BALFo direktorių suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyvavo 13 direk
torių ir 10 atstovų. Suvažiavimas 
vyko sklandžiai, pagal nustatytą dar
botvarkę. Jam vadovavo direktorių 
tarybos pirm. dr. Pranas Budininkas. 
Invokaciją prieš suvažiavimą sukal
bėjo kun. Jonas Kuzinskas. 

Tarybos pirm. Pr. Budininko 
praneš imas nebuvo džiuginantis. 
BALFo darbas sunkus, direktoriai 
sensta, nors jie dirba, kiek dar gali. 
Aukos mažėja, nes mažėja ir aukoto
jai . Jaunoji ka r t a ir neseniai at
vykusieji iš Lietuvos neskuba aukoti 
ir aukotis. Spalis yra BALFo aukų 
rinkimo mėnuo. Pr. Budininkas di
rektoriams siūlė aukas rinkti visus 
metus . Jis kreipėsi į susirinkusius, 
kad ieškotų naujų būdų ir išradingu
mo. Siūlė prisiminti BALFą gimta
dienių, jubiliejų ir kitomis progomis. 

Centro valdybos pirm. Marios 
Rudienės pranešimas taip pat nebuvo 
l inksmas. Skyriai užsidaro, mirt is 
ret ina darbuotojų ir aukotojų eiles. 
Išlikę skyriai veikia silpnai. BALFas 
šelpia pačius pagalbos reikalingiau
sius ir vargingiausius. Lietuvos kai
me ekonomika dar yra labai bloga ir 
žmonės neturi pinigų net pašto žen
kl iukui nusipirkti , kad atsiųstų 
BALFui padėką už dovanas. Pirmi
ninkė Maria Rudienė dėkojo BALFo 
savanoriams, kurie atlieka puikų 
darbą ir taip sutaupomos išlaidos. 
Taupumo sumetimais BALFo tarnau
tojai sumažino darbo valandas ir nuo
mos mokestį. 

Per šių metų devynis mėnesius 
gauta 47,000 dol. aukų, o išlaidų per 
tą patį laiką buvo 53,000 dol. 

Suvažiavimas nutarė sumažinti 
siuntiniu, ypač rūbų. siuntimą i Lie-

Maria Rudiene 

tuvą, o remti pinigais, randant pati
kimus asmenis Lietuvoje, kurie ištir
tų galimybes, ar asmenims tikrai 
reikia paramos. Buvo pasiūlyta žinias 
gauti per parapijų klebonus, kurie 
pažįsta savo apylinkės žmones. 
BALFas — Bendras Amerikos Lietu
vių fondas — šalpai įsteigtas 1940 
metais, bet dabar jau negali visų 
remti. Be to, Lietuvos vargšus para
ma pasiekia ir per kitas šalpos orga
nizacijas. 

Suvažiavimas siūlė rasti mažes
nes patalpas, pakeisti veiklos būdus 
ir taip sumažinti BALFo išlaidas. 

Nutarta kitą suvažiavimą šaukti 
2007 m. balandžio 14 d. 

Suvažiavimo posėdis baigtas 
Motinos Teresės žodžiais: „Mes ne
galime dant į didelių dalykų, bet mes 
galime daryti mažus dalykus". 

Paruošė Marija R e m i e n ė 

BALFas tur i nemažai talkininkų. Aldonos Lekeckienės nuotraukoje grupė Čika
gos Marquette Park skyriaus narių (1 -oje eilėje iš kairės): Aleksas Kikilas, Onutė 
Anglickienė, Aldona Lekeckienė, Viktorija Valavičienė. 2-oje eilėje (iš kairės): 
Antanas Valavičius, Valentina Gudienė, Vitalis Lekeckas, Algis Čepėnas, Emilija 
Kantienė. 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 -866-438-7400 

Skambinkite nemokamai 
Konfidencialumas 

garantuojamas 

kiekvieną ketvirtadienį, 
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku) 
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NAUJAS „OLIMPINĖS PANORAMOS" 
NUMERIS 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Šiomis dienomis mus pasiekė 
naujas „Olimpinės panoramos" nu
meris, paženklintas 2006 m. Nr. 3 
(15-tas iš eilės). Jo viršelyje — pa
sižymėjusi maratono bėgikė, kuri 
Europos lengvosios atletikos pir
menybėse Švedijoje atbėgo ketvirta 
— Živilė Balčiūnaitė. Kaip paprastai 
numerio pradžioje spausdinami Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidento Artūro Poviliūno 
ir žurnalo redaktoriaus Broniaus 
Čekanausko žodžiai. 

Pirmasis akcentuoja Lietuvos 
sportinę padangę drumsčiančius ne
gatyvius faktus ir reiškinius, kurie 
kliudo pasiekti aukštesnių rezul
tatų. 

„Kalbu apie apskritai sporto 
valdybos problemas ir ypač apie 
sporto federaciją. Sporto įvaizdžiui 
tikrai nepadeda įvairūs sporto funk
cionierių apsižodžiavimai spaudoje, 
televizijoje, nemokėjimas ar nenoras 
susikalbėti... Apie tai žadame plačiai 
pakalbėti LTOK generalinėje asam
blėjoje — sako prezidentas ir pride
da: — O jau spalio 20 dieną Kauno 
Sporto halėje iškilmingai paminė
sime Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto grįžimo į tarptautinę olim
pinę šeimą penkiolikos metų sukak
tį. Šioje šventėje bus šviesių ir gra
žių reginių, nes mūsų šalies sporte 
buvo, yra ir bus (!) kur kas daugiau 
pergalių nei pralaimėjimų". 

Žurnalo redaktorius savo pasta
bose daugiau apsistoja ties Lietuvos 
krepšininkių pasirodymu Pasaulio 
moterų pirmenybėse Brazilijoje, kur 
būta įvairių netikėtumų, net ir 
kelionės į tą šalį metu, jau nekalbant 
apie pačias varžybas. Čia jis iškėlė 4 
valstybių rinktinių vadovų (Aust

ralijos, Argentinos, Brazilijos, Ka
nados), kurie protestavo dėl Lietuvai 
įskaityto taško po neįvykusių rung
tynių su Australija, nesportišką 
elgesį. (Kaip žinome, tas lietuvių ne-
pasirodymas buvo ne dėl lietuvių 
kaltės). 

Redaktorius kelia mintį šalia 
kilnaus žaidimo („Fair play") prizo 
steigti ir nekilniausiu poelgiu pa
sižymėjusių sportininkų prizus ir 
visų pirma tokį prizą skirti aust-
ralėms paskui brazilėms ir t.t. 

„Olimpinės panoramos" 64 pus
lapiuose galima rasti daug įdomios 
medžiagos: straipsnių, kronikinių ži
nių, nuotraukų, yra visas puslapis 
net nusišypsojimui. 

Nepamirštamos Pasaulio vyrų 
krepšinio pirmenybės Japonijoje 
(apie tai yra 3 rašiniai) ir nemažai 
nuotraukų. Rašoma apie Europos 
buriavimo vicečempione Gintarę 
Volungevičiūtę. Du puslapiai skiria
mi rV Lietuvos tautinei olimpiadai 
aprašyti. Prie rašinio įdėta ir JAV 
lietuvių krepšininkų, užėmusių II 
vietą, nuotrauka. 

Pora puslapių skiriama ir te
nisininkui Ričardui Berankiui, kuris 
vasarą grįžo pasipuošęs bronzos 
medaliu, iškovotu Europos jaunių 
(iki 16 metų) teniso čempionate. 

Rašoma ir apie ledo ritulio žai
dėją, profesionalą, žaidžiantį Va
šingtono „Capitals" komandoje, ku
ris norėtų rungtyniauti Lietuvos 
rinktinėje, jeigu ji patektų į olim
pines žaidynes. Pažymimas Lietuvos 
sporto muziejaus vadovas, kaunietis 
Pranas Majauskas, duodama plati 
LTOK Kronika ir kita medžiaga. 

„Olimpinės panoramos" adresas: 
Olimpiečių g. 15, 09200 Vilnius, 
Lietuva. Beje, žurnalas pasirodo 4 
kartus per metus. 

Arabai pažindinami su sociologija 
Viešosios nuomonės apklausos, 

kurią surengė Egipte vyriausybinė 
organizacija, duomenimis, 61 proc. 
šalies gyventojų niekada nieko nėra 
girdėję apie viešosios nuomonės ap
klausas. 

Tyrimas taip pat parodė, kad tik 
10 proc. respondentų anksčiau daly
vavo sociologijos apklausose, pranešė 
Egipto naujienų agentūra MENA. 

Agentūra nepatikslina, kiek žmo
nių dalyvavo apklausoje ir kokia 
priežastis paskatino Egipto vyriausy
bę surengti tokį tyrimą. 

Egipto valstybinės žiniasklaidos 

priemonės, kurios daugeliui yra 
pagrindinis informacijos šaltinis šioje 
tankiausiai gyvenamoje arabų šalyje, 
retai skelbia viešosios nuomonės ap
klausas. 

Arabų pasaulyje sociologijos ap
klausos apskritai yra palyginti naujas 
reiškinys. 

49 proc. apklaustųjų taip pat pra
nešė, kad norėtų dalyvauti apklauso
je apie nedarbą Egipte. Šalies vyriau
sybė sako, kad nedarbo lygis sudaro 
9,9 proc, bet, ekspertų nuomone, 
realus skaičius kur kas didesnis. 

BNS 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

Tai - Justf laikraštis 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W l D E D A I L Y 
-Mrww.draugas.org 

A t A 
JADVYGA BARTKIENĖ 

KUKŠTAITĖ 
Mirė 2006 m. spalio 18 d., 3:20 vai. popiet, sulaukusi 90 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Gyveno Hinsdale, IL, anksčiau Ormond Beačh, FL. 
Nuliūdę liko: sūnus Antanas, marti Dalia; sūnus Aloyzas, 

mar t i Selma; anūkai Lisa Bartkutė, Larą Barber su vyru Ro-
bert, Alexas Bartkus, Alida Bartkutė ir Andrea Hayes su vyru 
Mitchell; proanūkai Dalia, Larą ir Tessa; sesuo Marytė Weber 
su vyru dr. Norbert, artimieji Vida ir Charles Murray. 

A. a. Jadvyga su vyru a.a. Juozu, buvo ilgamečiai „Pa
langos" restorano, Marąuette Park, savininkai. 

Velionė buvo pašarvota penktadienį, spalio 20 d. nuo 9 v. r. 
iki 10:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, iš kur a.a. Jadvyga buvo 
palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 
vai. r. buvo aukojamos šv. Mišios. 

Laidotuvės privačios. 

L iūd in t i šeima 

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

A t A 
MYKOLUI BANEVIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai DANGUO
LEI, dukrai SIGITAI, sūnums LINUI ir AUDRIUI 
bei jų šeimoms, taip pat visiems giminėms ir artimie
siems. 

Birutė ir Paulius Gyliai 
Živilė Ratas 

Alfonsas Tumas 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i rektor ius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i do tuv ių pata lpas visose Čikagos miesto 
apy l inkėse i r priemiesčiuose 

Patarnav imas 24 vai. 

http://Mrww.draugas.org
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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•A+A Kazys Gogelis, Amerikos 
lietuvių balso radijo klubo valan
dėlės ilgametis redaktorius, pranešė
jas ir buvęs klubo pirmininkas, mirė 
š. m. spalio 18 d. Laidotuvės įvyko 
spalio 21 d. Gedulingas šv. Mišias at
našavo kun. Ričardas Repšys. Velio
nis palaidotas Holy Sepulchre kapi
nėse, Southfleld Michigan. Velionis 
paliko liūdėti žmoną Estelle, dukrą ir 
žentą Vidą bei Liną Orentus, tris vai
kaičius, kitus artimuosius. 

• Į Lietuvą sugrįžta iškilaus ku
nigo Felikso Kapočiaus palaikai. Ku
nigas kanauninkas E Kapočius, Lie
tuvos tautos šventovės Kauno Kris
taus Prisikėlimo bažnyčios statyto
jas, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje. Atsisveikinimas 
su kunigo palaikais vyks Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je, 2745 W. 44th Street, spalio 22 d. 
sekmadienio Mišių metu. Dalyvaus 
Kauno Prisikėlimo parapijos klebo
nas Vytautas Grigaravičius. 

• S p a l i o 22 d. 12 vai. p.p. Taura
gės klubo valdyba kviečia visus lietu
vius į smagią gegužinę Šaulių namuo
se, 2417 W. 43-ia gatvė, Čikagoje. Bus 
karšti pietūs, veiks baras, loterija. Šo
kiams gros ir dainuos Algimantas 
Barniškis. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. 

• Spalio 25 d., trečiadieni, 2 v. 
p.p. Lietuvių centre „Seklyčia" tradi
cinio susibūrimo metu lankysis muzi
kas Steponas Sadauskas. Muzikas 
gros ir dainuos. „Seklyčia" lauks vi
sų, kuriems ji reikalinga. Bus gardūs 
pietūs. 

• L S S „Sietuvos" draugovės suei
ga įvyks spalio 28 d. 1 vai. p.p. PLC 
posėdžių salėje, (anksčiau buvo skelbta 
spalio 21d.) Visos sesės ir jų viešnios 
kviečiamos dalyvauti. 

• Akademinio skautų sąjūdžio 
šventė įvyks šeštadienį, spalio 28 d., 
6:30 v. v. Magnolia restorane, 123 Mar-
ket Street, Willow Springs, IL 60480. 
Maloniai kviečiami visi nariai ir sve
čiai dalyvauti šioje šventėje. Iškilmes 
pradės narių sueiga, kurioje Akademi-
kių skaučių draugovės kandidatės bus 
pakeltos į tikrąsias nares. Pagrindinis 
vakaro prelegentas - kun. fil. Antanas 
Saulaitis, SJ. Meninę programos dalį 
atliks muzikas Ričardas Šokas. Po jos -
skani vakarienė ir šokiai. Vietas pra
šome užsisakyti iš anksto pas fil. Dan
guolę Bielskienę, tel. 630-789-8248. 

•L i e tuv i ų karių veteranų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas vyks spalio 29 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo cen
tro patalpose (5600 S. Claremont 
Ave.) Visi skyriaus nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. 

• Lietuvos krikšto 755 metų 
sukakties proga spalio 29 d. JAV LB 
Lemonto apylinkės bendruomenė 
ruošia minėjimą po 11 vai. r. šv. Mi
šių. Pranešimą skaitys inž. Rimantas 
Kunčas-Žemaitaitis. Po minėjimo 
numatoma išrinkti geriausią piešinį 
vokui, skirtą 755 m. Lietuvos krikš
tui. Piešinių konkursą skelbė Lie
tuvių filatelistų draugija „Lietuva" 
Čikagoje. Jame dalyvavo JAV ir 

Kanados lituanistinių mokyklų vy
resniųjų klasių mokiniai. Kiekvieno 
mokinio darbas bus pristatytas ant 
specialaus voko. 

•Lapkričio 3 d., penktadieni, 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
įvyks poezijos ir muzikos vakaras. 
7:30 vai. v. — dr. Antano Lipskio ta
pybos darbų parodos „Žmogus, poezi
ja, laikas" atidarymas. Vakaro metu 
skambės A Lipskio eilės, pianistas 
Rimtenis Šimulynas gros S. Rach-
maninov, E Chopin, C. Debussy kūri
nius fortepijonui. 

•Amerikos lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio 
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago. Maloniai kviečia
me gydytojus ir visus kitus sveikatos 
priežiūros specialistus atvykti į šį 
renginį. Registracija tel. 773-434-
4545 (Skirmantė Miglinienė). 

• K a d nudžiugintų lietuvių vi
suomenę nauju operos ar operetės 
pastatymu, Čikagos Lietuvių operai 
reikalingos lėšos. Tuo tikslu lapkričio 
18 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje (5600 S. 
Claremont Ave., Chicago) rengiamas 
tradicinis Operos pokylis. Meninę 
dalį atliks operos solistė Nida Gri
galavičiūtė ir Operos choras. Čikagos 
ir apylinkių lietuviai kviečiami savo 
dalyvavimu puotoje prisidėti prie 
būsimo spektaklio pastatymo. Pa
vienes vietas ir stalus galite už
sisakyti tel. 708-439-6762 (Rima 
Urbonavičienė) arba tel. 708-429-
9764. Auka — 35 dol. asmeniui. 

•Lapkričio 11 d. šeštadienį, 6 
vai. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont, įvyks 
JAV LB Kultūros tarybos Premijų 
įteikimo šventė. Bus pagerbti ir ap
dovanoti šių metų laureatai muzikos, 
dailės, žurnalistikos, teatro, radijo 
laidų srityse. Visus maloniai kviečia
me atvykti į šią šventę. Ruošia JAV 
LB Kultūros taryba. 

•Lapkričio 12 d., sekmadienį, 
PLC didžiojoje salėje vyks madų pa
roda „Rudens simfonija". Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bilietus užsi
sakyti galite tel. 630-257-0153 (Žibu
tė) arba 630-257-8617 (Elzytė). Spa
lio 22 ir 29 dienomis bei lapkričio 5 d. 
bilietai bus parduodami PLC misijos 
prieangyje po 9 vai. r. šv. Mišių ir 
prieš 11 vai. r. šv. Mišias. Lapkričio 12 
d. bilietai nebus pardavinėjami. 

•Jaunimo rūmų salėje Pasaulio 
lietuvių centre rengiama kultūrinė 
popietė, kuri supažindins lietuvius su 
naująja sale, o surinktos lėšos bus 
skirtos scenos įgarsinimui ir apšvie
timui. Meninę programą ruošia lietu
vių meno ansamblis „Dainava", Pa
laimintojo J. Matulaičio misijos cho
ras „Vyturys", tautinių šokių grupės 
„Grandis" ir „Spindulys" bei Mairo
nio lituanistinės mokyklos mokiniai. 
Koncertas vyks lapkričio 19 d., sek
madienį, 12:30 vai. p.p. Jaunimo 
rūmų salėje, PLC, 14911 127th 
Street, Lemont. Įėjimas suaugusiems 
— 10 dol., jaunimui iki 16 metų — 5 
dol. Pietus bus galima papildomai 
nusipirkti prieš koncertą. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

RUDENS VAJAUS DOVANA 
„Draugui" artėjant prie šimt

mečio jubiliejaus (liko dar 3 metai), 
vis dažniau prisimename prabėgu
sius metus. 97-erių metų nueitas 
kelias nebuvo lengvas. Tuo metu 
tautiečiai kaip oro troško lietuviško 
spausdinto žodžio. Tapęs dienraščiu, 
„Draugas" turėjo išlaikyti tinkamą 
pusiausvyrą. Jame spausdintas žo
dis buvo svarus visais laikais. Da
bar, kaip ir anksčiau, organizacijos 
skelbia pranešimus, rezoliucijas, 
skelbimus, o svarbiausia — pasako
ja apie savo veiklą, vargus ir laimėji
mus. „Draugo" puslapiuose dvasia 
liko visada ta pati: palanki, paslaugi 
ir draugiška. 

Įsteigtas Draugo fondas yra la
bai svarbus dienraščio dabarčiai ir 
ateičiai. Viena garbės fondo narė, 
siųsdama savo auką, rašo: „Mes visi 
privalome rūpintis mūsų senutėliu 
(bet jaunu savo dvasia) dienraščiu su 
tikra meile, pagarba bei pagalba! Tai 
mums uždėta mūsų didvyrių, tautos 
žadintojų, už tėvynę gyvybę ati
davusių, šventa pareiga! Neleiskime 
šiam mūsų betuvybę nešančiam bei 
skleidžiančiam švyturiui, tautiš

kumą ir Lietuvos meilę ugdančiam, 
šviesą — tiesą ir žinias skleidžian
čiam pilnam ąžuolui dėl mūsų neap
dairumo ar paprasto žmogiško ap
laidumo virsti išdžiūvusia — tuščia 
vieta. Draugas' — mus gaivinanti, 
nuolat atjauninanti, stipri bei ne
išsenkanti lietuvybės oazė! 

Šią savaitę daugelis jau gavo 
Draugo fondo 2006 m. rudens vajaus 
laišką su specialiu 65 dolerių vertės 
kuponu. Kviečiame juo pasinaudoti. 
Kiekvienas, paaukojęs 200 dolerių 
ar daugiau Draugo fondui gaus 65 
dovanos kuponą, kuris įgalins už
prenumeruoti dienraštį pusei metų 
naujam skaitytojui. Draugo fondui 
reikia naujų įnašų, bet ypač — naujų 
skaitytojų. 

Aukokime Draugo fondui viso
mis progomis. Supažindinkime nau
jai atvykusius su dienraščiu, koks jis 
yra kultūringas, tautinių minčių bei 
tėvynės meilės dvasia spinduliuojan
tis mums, užsienio lietuviams. Už 
kiekvieną auką Draugo fondas bus 
labai dėkingas. 

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė 

Miesto panorama 
Uždaroma Washington stotelė Špinatų grėsmė dar nedingo 

CTA praneša, kad nuo ateinančio 
pirmadienio, spalio 23 d., Čikagoje dve
jiems metams remontui bus uždaryta 
Raudonosios linijos Washington sto
telė bei požeminė perėja, jungianti 
Raudonąją ir Mėlyną linijas. Kelei
viams siūloma naudotis Lake arba 
Monroe stotelėmis, esančiomis šalia 
Washington. Rekonstrukcija numato 
pastatyti naujus tunelius, jungsian
čius Raudoną ir Mėlyną linijas, iš
tiesti naujus bėgius. 

Čikagos Department of Public 
Health praneša, kad dar dviejų Illi
nois gyventojų organizme buvo rasta 
E. coli bakterijų, kuriomis, kaip ma
noma, apsikrėsta nuo špinatų. Susir
gusios moters ir vaiko namuose rastų 
špinatų analizė patvirtino, jog jie ap
krėsti šiomis bakterijomis, kurios jau 
nusinešė ir trijų žmonių gyvybes. 
Kaip pranešama, Illinois valstijoje iš 
viso buvo užfiksuoti keturi apsinuo
dijimų špinatais atvejai. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Tofl free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 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 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
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 

iMnMHMf.draugas.org 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

* Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją 
Čikagoje aukojo: $100 Gediminas 
Balanda, Kazimieras Rimkus, Emi
lis Sinkys. $60 Maria Kapačinskas. 
$50 Leonardas Gerulaitis, Genovai
tė Kaufmanas. $40 Feliksas ir 
Janina Bobinai, Viktoras Makiejus. 
$30 Aldona Jesmantas, Aleksandras 
Petrauskis, Aleksandras Verikas. 
$25 Genovaitė Ankienė, Zigmas 
Dičpinigaitis, Jurgis Kisielius, Vy
tautas ir Genovaitė Musonis, Ed
vardas Pocius, Alena Rožėnas, Na
rimantas ir Janina Udrys, Algi
mantas ir Dalia Urbučiai. $20 Al
dona Aistis, Pranas Baras, Juozas 
Blažys, Henry ir Gilma Eleksis, 
Jonas Gudėnas, Jadvyga Kliorys, 
Agota Tiškus, Vytautas Vizgirda. 
$10 Ona Barauskas, Greta Bražins
kas, Sofija Klevas. Dėkojame vi
siems rėmėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperville, IL 60540-
7011. 

http://iMnMHMf.draugas.org



