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Tautos atstovai išrinko Lietuvos įtakingiausius
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Seimūnai pervertino spaudos įtaką.
Vilnius, lapkričio 3 d. (Alfa.lt) —
Savaitraštis „Veidas" spalio 18-26 d.
atliko 141 Seimo nario ir ministro ap
klausą: domėjosi, kas daro didžiausią
įtaką mūsų valstybės gyvenimui. Ga
vęs 114 užpildytų anketų „Veidas"

Lietuviai —
nepralenkiami
prie stikliuko
Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) —
Lietuviai yra viena labiausiai gerian
čių tautų Europoje, ir vėl liudija tarp
tautinis tyrimas.
Britų Alkoholio tyrimų instituto
(IAS — Institute of Alcohol Studies)
ataskaitoje „Alkoholis Europoje" Lie
tuva drauge su Latvija, Rumunija.
Vengrija, Čekija ir Slovakija yra nu
rodytos kaip šalys, kuriose suaugęs
žmogus suvartoja daugiau nei 18 lit
rų gryno alkoholio per metus.
Ataskaita penktadienį pristatyta
Seime vykstančioje tarptautinėje
konferencijoje „Šiaurės ir Baltijos ša
lys prieš narkotikus".
Anot ataskaitos, visiškai alkoho
lio nevartoja kas dešimtas suaugęs
Lietuvos gyventojas.
Joje taip pat nurodoma, kad Lie
tuvoje alkoholį vartoja beveik 15
proc. penkiolikos—šešiolikos metų
paauglių, berniukai išgėrinėja 2.5
karto dažniau nei mergaitės.
Lietuvą alkoholį vartojančiais
nepilnamečiais lenkia Didžioji Bri
tanija, Latvija, Skandinavijos šalys.
Seimo Sveikatos reikalų komite
to (SRK) pirmininko pavaduotoja
Dangutė Mikutienė kaip vieną pa
grindinių stringančios kovos su alko
holizmu priežasčių nurodo sistemiš
kumo trūkumą.
Būdų, kaip stabdyti alkoholizmą
bei narkomaniją, ieškoma Seime
penktadienį ir šeštadienį vykstančio
je tarptautinėje konferencijoje „Šiau
rės ir Baltijos šalys prieš narkoti
kus".

„Brothers" nuotr.

sužinojo, kad, tautos atstovų įsitiki
nimu, Lietuvą valdo pensininkas,
Lietuvos socialdemokratų partijos
pirmininkas Algirdas Brazauskas.
Tik 32 balsais nuo A. Brazausko
atsiliko šalies prezidentas Valdas

Adamkus. Trečiasis didžiausią įtaką
Lietuvos valdymui ir sprendimų pri
ėmimui, parlamentarų nuomone, tu
ri pagrindinis „Achemos" grupės,
vienijančios per 30 įmonių, akcinin
kas Bronislovas Lubys. Ketvirtasis
įtakingiausias asmuo Lietuvos gyve
nime - premjeras Gediminas Kirki
las, penktasis - „Lietuvos ryto" vyr.
redaktorius bei krepšinio komandos
„Lietuvos rytas" pagrindinis akci
ninkas Gedvydas Vainauskas.
Vardydami, savo manymu, įta
kingiausius asmenis, parlamentarai
nevengė Lietuvos verslininkų pavar
džių. Iš 30 įvardytų didžiausią įtaką
Lietuvos politiniam gyvenimui turin
čių žmonių - šeši verslo atstovai.
Be jau minėto B. Lubio, įtakin
gais Seimo nariai laiko ir pagrindinį
„Vilniaus prekybos" grupės akcinin
ką Nerijų Numavičių (aštuntasis pa
gal įtaką), daugelio įmonių akcininką
Rimandą Stonį (11-asis pagal įtaką),
susivienijimo „MG Baltic" vienintelį
akcininką Darių Mockų (13-asis pa-

Terminatoriaus pamoka premjerui
Rytis Juozapavičius
Alfa.lt
Garsaus filmo „Terminatorius 2"
pabaigoje Arnold Schwarzenegger
personažas T-800 susinaikina aukšta
krosnėje; kad nepaliktų jokių „SkyNet" teJrmologijos egzistavimo pėd
sakų. I^veik visi valdantys Lietuvos
politikai naudojasi politinės korupci
jos technologijomis, kurios yra tokia
neatsiejama jų savimonės dalis, kokia
terminatoriui įmontuota mikrosche
ma.
Puikiai žinome, kad politinės ko
rupcijos žala Lietuvai kasmet gali bū
ti skaičiuojama milijardais litų, ir se
niai pavargome nuo didesnio bei

smulkesnio kalibro politikų, žadan
čių ją sustabdyti. Prieš rinkimus
triukšmas dėl galimų antikorupcinių
reformų visada sustiprėja, bet galiau
siai baigiasi Šnipštu. Panašu, kad ir
šiandien korumpuotas elitas dar neis
prieš savo prigimtį, kaip ėjo T-800.
Gal kur:kas mandagesniam už
AMB premjerui Gediminui Kirkilui
dar neverta trauktis iš politikos, gal
dar reikia tikėti, kad jis, kaip ir kiek
vienas žmogus, gali bet kurią aki
mirką kažkaip atsiversti? Gal dar net
visa Vyriausybė tuoj ims ir sutraukys
saitus su korupciniais tinklais? Jei jie
netikėtai atsiverstų, tai suprastume
iš trijų pastangų pakeisti politinį
spektaklį:
Nukelta į 6 psl.

gal įtaką), „Rubicon group" akcinin
ką Andrių Janukonį (19-as pagal įta
ką), vienintelį lietuvių kilmės mili
jardierių Juozą Kazicką (24-as pagal
įtaką).
Seimo narių įsitikinimu, ne ma
žiau įtakingi ir žiniasklaidos atsto
vai. Be jau minėto G. Vainausko, 15oje vietoje iš 30-ies tautos atstovai
įvardijo „Respublikos" leidinių gru
pės leidėją ir pagrindinį akcininką
Vitą Tomkų,
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Iš ateitininkų veiklos.
•Kodėl reikėjo slėpti?
•JAV LB nutarimai.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Pagalbos šauksmas ar
pinigu viliojimas.
•Laimėti pasauli su
meile.
•Kur „Lietutis" lyja ir
„Tulpė" žydi.
•Lietuvaitės moksleivės
JAV mainų programoje.
•Būsimieji Lietuvos
karininkai mokosi JAV
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A. Valionis: nesugriaukime departamento
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Antanas Valionis
Gedimino Savickio ELTA ruotr

Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) —
Buvęs užsienio reikalų ministras,
parlamentaras Antanas Valionis ra
gina nekelti visuomenėje šurmulio
dėl Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto (NSGK) atliekamo Valsty-

bes saugumo departamento (VSD)
veiklos tyrimo ir jį užbaigti išven
giant departamento griūties.
„Baikim tyrimą, netrukdykim
departamentui, kuris turi labai deli
kačiai dirbti. Politikams — daugiau
santūrumo, kantrumo ir palaukim
rezultato, kaip paprastai būna de
mokratinėse valstybėse", — ragino
A. Valionis, prieš tai liudijęs VSD
veiklą tiriančiam komitetui.
Pasak A. Valionio, NSGK tyri
mas šiuo metu peržengė ribas, taip
kenkdamas departamento veiklai,
„kada lendamą iki tiesioginio valdy
mo, kada apklausinėjami operatyvi
niai darbuotojai, ieškoma nepaten
kintų".
A. Valionis pastebėjo, jog taip el
giantis, kaip veikia komitetas, būtų
galima sugriauti bet kurią instituci
ją.
Nukelta Į 6 psl.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.BRAUGAS.ORG
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Iš Ateitininkų g y v e n i m o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Šiaurės Amerikos
ateitininkų taryba
dirba, kad stiprintų ir
plėstų ateitininkijq
Aldas Kriaučiūnas
SAAT sekretorius

iaurės Amerikos Ateitininkų
taryba (ŠAAT) yra aukščiausias
ateitininkų organas Šiaurės
Amerikoje. Jos tikslas — apjungti
JAV ir Kanados ateitininkus ir
vadovauti jų veiklai. Taryba suside
da iš dvylikos narių, išrinktų trejų
metų kadencijai.

S
v

Si taryba buvo išrinkta 2006 m.
pavasarį ir jau tris kartus posė
džiavo: balandžio 29 d., birželio 3 d.
ir rugsėjo 17 d. Per pirmąjį posėdį
buvusios tarybos nariai supažindino
naujus narius su jau atliktais bei
numatytais darbais, tarp jų — pra
dėti ruoštis ateitininkuos 100 metų
jubiliejui. Vienas naujas narys nu
stebo — negi jau ateitininkijai bus
100 metų? Tuo metu, kai ateitininkija įsikūrė, JAV-se gyveno 93 mili
jonai žmonių, o dabar JAV-se jau 300
milijonų gyventojų. Per tą laiką ateitininkija taip pat augo ir keitėsi, bet
išliko katalikiško jaunimo organi
zacija.
Ateitininkų organizacijai taip
ilgai egzistuojant, manoma, kad visi
yra su ja susipažinę. Iš tikrųjų, taip
nėra. Atsižvelgiant į šią padėtį,
trečioji ŠAA Taryba šiais metais
skirs ypatingas pastangas stiprinti
ryšius su esamais ateitininkais bei
plėsti ateitininkų šeimą Šiaurės
Amerikoje.
Ši mintis ir sudaro pagrindą šių
metų ateitininkijos veiklai. SAAT
paskelbė metų šūkį - „Švęskime
Kristų šeimoje". Šūkis pabrėžia
vieną iš ateitininkijos principų bei
primena, kad šeima bei Kristus
sudaro mūsų gyvenimo centrą.
ŠAAT skelbė šeimyniškumo
principą susirinkus gausiai lietuvių
„šeimai" Čikagoje liepos pradžioje
Dainų šventėje. Ta proga ŠAAT
atstovai paruošė priestalį ir dalino
lankstinukus apie ateitininkų veiklą
ir atsakinėjo į lankytojų klausimus.
Tai suteikė progą
paskiriems
asmenims daugiau sužinoti apie
ateitininkus bei pagalvoti ką
ateitininkija gali suteikti jiems bei jų
vaikams ar anūkams.
Tarp posėdžių ŠAAT nariai
dirba su ateitininkais per visą
Šiaurės Ameriką, remdami jų veiklą.
Jie siekia padėti ateitininkams Rytų
pakrantėje bei Kanadoje. Taip pat
yra nemažai lietuvių, kurie negyvena
lietuvių telkiniuose. ŠAAT skatina
juos taip pat domėtis ateitininkų
veikla ir neleisti geografiniams
atstumams trukdyti ateitininkiškai
gyventi. ŠAAT bando spręsti klau
simą, kaip tokie ateitininkai galėtų
efektyviau dalyvauti ateitininkų

veikloje. ŠAAT taip pat ieško dau
giau būdų kaip pritraukti prie atei
tininkijos lietuvius, kurie neužaugo
ateitininkų gretose. Tai gali būti
lietuviai, kurie atvyko į JAV po ne
priklausomybės atsatymo arba tie,
kurių tėvai neturėjo progos įsi
traukti į ateitininkų veiklą. Norima,
kad visi žinotų, kad jie yra laukiami
ateitininkų šeimoje. Daugiau infor
macijos galima rasti tinklalapyje
www.ateitis.org.
Nors ateitininkai yra jaunimo
organizacija, tačiau nėra amžiaus
apribojimo ateitininkų veiklai. Dėl to
ŠAAT stengiasi dirbti su studentais „Nėra amžiaus apribojimo ateitininkų veikiai" - rašo Aldas Kriaučūnas. Kanados
ateitininkais, remti jų veiklą bei ateitininkas p. Gudinskas apsuptas jaunų veidų Ateitininkų kongrese, Panevė
stiprinti jų ateitininkišką sąmonin žyje š.m. rugpjūtį.
Nuotrauka fono Kuprio.
gumą. SAAT taip pat nori padėti
sendraugiams ateitininkams sudary
ti centro valdybą, kuri jungtų veiklą
DRAUGAS
ir duotų paramos kitoms sąjungoms.
(USPS-161000)
ŠAAT veikla nesiriboja darbais JAVTHE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
se bei Kanadoje — buvo atlikta
Published daily except Sundays and Mondays,
svarbių darbų, susijusių su ateitinin
legal Hoiidays, the Tuesdays foilovving Monday
kais Lietuvoje. Paruošta nauja Atei
observance of legal Hoiidays as vvell as Dec.
tininkų vadovo laida. Išleista per
26th and jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
5,000 egzempliorių, kurie bus plati
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
Ateitininkų
Šalpos
fondo
metinis
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
nami ne vien Lietuvoje, bet ir Šiau
Periodicai ciass postage paid at Chicago, IL and
narių
susirinkimas
įvyks
šeštadienį
rės Amerikoje. Keli ŠAAT nariai rug
additional mailing offices.
pjūčio mėnesį dalyvavo ateitininkų lapkričio 18 d. Ateitininkų namuose,
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $135.
kongrese Panevėžyje. O prieš kong Lemonte. 3:00 vai. registracija, 3:30
šv.
Mišios,
4:00
vai.
narių
susirinki
Postmaster:
Send address changes to
resą, ŠAAT pirmininkė Danguolė
Draugas
- 4545 W. 63rd Street,
Kuolienė AF valdybai Lietuvoje įtei mas, 6:00 vai. vakarienė — pokylis.
Chicago, IL 60629-5589.
Kvietimai vakarienei — $60
kė per 9,000 surinktų parašų peti
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
cijoms, prašant, kad Adelės Dirsytės asmeniui, $30 studentams ir moks
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
palaikai būtų atrasti ir atgabenti į leiviams, kurie labai laukiami. Va
prenumerata galioja.
Lietuvą. Tos peticijos bus įrištos ir karienę ruošia patyrusi ir visų
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
įteiktos Lietuvos prezidentui, Seimo mėgstama šeimininkė Aldona SoliūJAV
pirmininkui ir ministrui pirmi nienė.
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00
ninkui. Per paskutinį posėdį septyni
• 3 mėn.$45.00
Apie dalyvavimą vakarienėje
Kanadoje ir kitur (USD)
ŠAAT nariai sutiko atstovauti Siau prašoma pranešti Pranutei DomanMetams$135.00 • 1/2 metų $70.00
rės Amerikos ateitininkams AF ta skienei tel. 708-246-0049 arba elek
• 3 mėn.$60.00
ryboje Lietuvoje. Tai suteiks progą troniniu paštu Fld85@aol.com
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
artimiau derinti mūsų veiklą su
JAV
Visi
maloniai
kviečiami
dalyvau
ateitininkais Lietuvoje.
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
ti, susipažinti su AŠF veikla ir ją
• 3 mėn.$35.00
Šiaurės Amerikos ateitininkų paremti. •
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
taryba toliau posėdžiaus šiandieną,
• 3 mėn.$40.00
lapkričio 4 d. Ateitininkų namuose,
Užsakant i Lietuvą:
Lemonte. •
Oro paštu

Šalpos fondo
metinis
susirinkimas
ir vakarienė

Vadovavimo
seminaras
Registracija MAS studentams
Studentai ateitininkai, besido
Žiemos kursams mintys jaunimo vadovavimu ir no

Moksleivių ateitininkų sąjungos
centro valdybos ruošiami Ideologi
niai žiemos kursai įvyks š.m gruodžio
26 d. - sausio 1 d. Dainavoje. Kvie
čiami moksleiviai, kurie lanko gim
nazijos 9-12 skyrius ir nori praleisti
savaitę ateitininkiškoje dvasioje kar
tu su kitais lietuviais katalikais.
Visa registracijos informacija jau
yra moksleivių ateitininkų tinklavietėje: www.mesmas.org. Besido
mintys turėtų nedelsiant pasižiūrėti
ir perskaityti — registracija prasidėjo
lapkričio 1 d. •

rintys pagilinti savo žinais, yra kvie
čiami dalyvauti Vadovavimo semi
nare, kurį ruošia Moksleivių ateiti
ninkų sąjungos centro valdyba. Se
minaras įvyks lapkričio 24-25 d.
(penktadienį ir šeštadienį) 12 iki
5 vai. p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.
Prašome registruotis pas Dai
nę Quinn elektroniniu paštu
DLNQ@aol.com arba tel. 708-3497403 parašydami (ar pasakydami)
savo vardą, pavardę, ei. pašto adresą,
telefono numerį, kurį universitetą
lankote ir kelintus metus. •

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 »V2 metų$100.00
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.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
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JAV Lietuvių Bendruomenės
NUTARIMAI

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Priimti
XVIII Tarybos I sesijoje,
įvykusioje 2006 m. rugsėjo 30-31—spalio 1 d.
Embassy S u i t e s Philadelphia, Pennsylvania

Kodėl reikėjo slėpti?
au kuris laikas „Draugą" pa-

Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės (JAV LB)
XVIII Taryba:
Ekonominiais r e i k a l a i s
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą LB tinklapyje paskelbti sąrašą fede- ralinių programų, kurios skiria lėšas JAV mažumų „ne pelno" siekiančiai
veiklai. Ragina Krašto valdybą skatinti LB apylinkes sužinoti apie savo vals
tijos ar miesto programas JAV mažumų ne pelno siekiančiai veiklai, ir šiomis
programomis naudotis.
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą LB tinklapyje patalpinti federalinę
informaciją, kaip pradėti JAV steigti privatų verslą, nurodant „Small Busi
ness Administration" duodamas paskolas, nemokamai atsiunčiamą informa
ciją, apmokymo seminarus ir federalinius įstatymus.
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą kviesti lietuvius verslininkus ir pro
fesionalus teikti informaciją apie savo verslą, kurią LB savo tinklapyje pa
skelbtų atskirai pagal verslo sritį ir pagal valstiją, prašant paskelbtus vers
lininkus finansiškai remti LB.
• Skatina JAV LB Krašto valdybą raginti apylinkes pasinaudoti eko
nomine pagalba skiriama „broliškų miestų" (sister cities) programomis, ku
rios įgalintų finansuoti kultūrinių ir švietimo mainų programas tarp Ame
rikos ir Lietuvos miestų.
•*
Finansiniais r e i k a l a i s
• Kreipiasi į JAV LB Krašto valdybą, kad Vasario 16-tos proga Krašto
valdybai persiųstos aukos ir solidarumo įnašai būtų paskelbti LB tinklapyje ir
būtų išspausdinti Krašto valdybos aplinkraščiuose, kurie yra siunčiami
apylinkių ir apygardų valdyboms.
• Prašo JAV LB Krašto valdyba paskatinti apylinkes savo interneto tinklapiuose patalpinti solidarumo įnašo ir visų aukų duomenis, ir raginti savo
apylinkės narius susimokėti solidarumo įnašą.
Jaunimo reikalais
• Ragina JAV LB Krašto valdybą reikalauti kiekvienos apylinkės turėti
savo jaunimo atstovą, net jei toje apylinkėje nėra Jaunimo sąjungos skyriaus.
• Siūlo JAV LB Krašto valdybai, kad jų švietimo ir mokslo reikalų
vicepirmininkai sudarytų sąlygas akademiniam jaunimui dalyvauti
trumpalaikėse darbo/studijų stažuočių mainų programose.
• Pageidauja, kad JAV LB Krašto valdyba intensyviau skleistų informaci
ją apygardose ir apylinkėse apie Lietuvių jaunimo sąjungos veiklą bei
renginius.
• Skatina JAV LB Krašto valdybą, bendradarbiaujant su JAV LJS, infor
muoti apygardas, apylinkes ir LJS narius apie ateinantį 2009 m. Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos kongresą Pietų Amerikoje ir padėti paruošti dele
gatus.
• Skatina JAV LB Krašto valdybą toliau koordinuoti ir rengti JAV LB apy
gardų ir apylinkių valdybų pirmininkų bei narių, ypač jaunimo, apmokymo
konferencijas, paruošiant juos JAV LB veiklai.
• Skatina JAV LB Krašto valdybą per Švietimo tarybą, bendradarbiaujant
su Lietuvos institucijomis, surasti galimybių JAV lituanistinių mokyklų
vaikams stovyklauti Lietuvoje.
• Siūlo JAV LB Krašto valdybai paskirti atstovą dirbti su LR Kultūros
ministerijos komisija išsaugoti Amerikos lietuvių pastatytus pastatus
Amerikos teritorijoje.
• Prašo JAV LB Krašto valdybą kuo greičiau surasti Tautinių Šokių šven
tės organizacinio komiteto pirmininką/ę.
• Prašo JAV LB Krašto valdybą per Kultūros tarybą sudaryti JAV gyve
nančių menininkų/atlikėjų sąrašą, jį išsiuntinėti apylinkėms ir patalpinti
Krašto valdybos tinklapyje.
• Ragina JAV LB Krašto valdybą per Kultūros tarybą tęsti premijų įteiki
mo šventes.
• Ragina JAV LB Krašto valdybą per Kultūros tarybą suruošti teatro fes
tivalį.
•Ragina JAV LB Krašto valdybą per Kultūros tarybą kviesti atlikėjus iš
Lietuvos ir organizuoti jų gastroles po JAV
• Ragina JAV LB Krašto valdybą per Kultūros tarybą skatinti apylinkes
organizuoti poezijos ir literatūros vakarus.
• Prašo JAV LB Krašto valdybą per Kultūros tarybą sudaryti projektą
paminėti Bernardo Brazdžionio penkerių metų mirties sukaktį.
• Siūlo JAV LB Krašto valdybai, kad Kultūros taryba ištirtų galimybes iš
Lietuvos gauti vaidybinius filmus ir platinti apylinkėse.
Organizaciniais r e i k a l a i s
• Remia balsavimą internetu ir Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą paruošti
atitinkamą balsavimo projektą tarybos patvirtinimui.
• Siūlo JAV LB Krašto valdybai apylinkėse patikrinti balsavimo metodus
ir paruošti projektą vienam priimtinam būdui surengti balsavimą.
• Prašo JAV LB Krašto valdybą skirti didesnį dėmesį apygardų pir
mininkų darbui, skatinant juos aktyviai tarpininkauti tarp Krašto valdybos ir
apylinkių.
Nukelta i 4 psl.
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siekia susirūpinę skaitytojų
balsai: ar teisybė, kad panaikinta lietuvių t. marijonų Šv. Kazimiero parapija, kad ji sujungta
su lenkais? Ar teisybė, kad visa
tai, kas lietuvių pinigais sukurta ir
pastatyta, teks kitataučiams? Kodėl „Draugas" nieko apie tai nėrašo, nepainformuoja lietuvių visuomenės?
Su liūdesiu, širdgėla ir nuoskaudos jausmu turime prisipažinti, kad ir „Draugas" iki šiol gyveno
tik atsargių užuominų trupiniais,
netyčia nukrintančiais nuo t. marijonų stalo. Ir mes girdėjome tuos
pačius gandus, bet į visus konkrečius klausimus tegavome labai
miglotus atsakymus. Atrodo, kad
pagrindinis lietuvių t. marijonų
vadovybės tikslas buvo kiek galima ilgiau išlaikyti šią paslaptį ir
tik po to, kai „šaukštai bus po pietų", mus painformuoti.
Tai iš tiesų truputį juokinga:
nejaugi šiais modernios technologijos laikais dar yra nesuprantančių,
kad „paslaptys" turi įprotį išlįsti
kaip yla iš maišo? Išlindo ir šioji.
Tiesa, nedaug konkrečios informacijos žinome, bet turima pasidalinsime ir su „Draugo" skaitytojais, ir
su visais, kuriems rūpi lietuviškos
vertybės.
Kada tiksliai nustojo egzistuoti lietuvių tėvų marijonų Šv.
Kazimiero provincija (centras Čikagoje) ir buvo sujungta su lenkų
t. marijonų Šv. Stanislovo Koskos
provincija (centras Stockbridge,
Mass.), nežinome, bet, atrodo, kad
galutinis lūžis įvyko šią vasarą. Iš
tų dviejų marijonų provincijų buvo
sukurta nauja — Švč. Mergelės
Marijos Gailestingumo Motinos
provincija. (Galbūt tiksliau ją vadinti anglišku vardu: Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy Province, nes joje jau nieko lietuviško
nėra.) Šiai provincijai vadovauti
išrinktas provincijolas — t. Mark
Garrow, MIC, o provincijos centras
ir toliau pasilieka Stockbridge,
Mass.
Dar daug mūsų tautiečių turbūt prisimena t. marijonų Aušros
Vartų parapiją Čikagos pietinėje
dalyje, ir toje parapijoje buvusią
„Draugo" redakciją bei spaustuvę,

1957 m. buvo pastatyti nauji pastatai „Draugui" ir taip pat marijonų vienuolynas. Turbūt taip pat
prisimename, kas suaukojo didžiausią dalį pinigų šiems pastatams, kas kūrė t. marijonų vienuolijai remti būrelius ir rinko aukas?
Ar prisimename t. marijonų ūkį ir
seminariją su gražiu sodu Clarendon Hills? Tai buvo viena mėgstamiausių vietų vasaros išvykoms,
stovykloms, mokyklų šventėms...
Kai pasklido gandai, kad ši vietovė
bus parduodama, lietuviai taip pat
jos įsigijimu domėjosi, bet, deja,
jiems nepavyko žemės įsigyti. Niekas į lietuvių visuomenės reikmes
neatkreipė dėmesio, kai. buvo nutarta žemę parduoti, niekas nerado reikalo painformuoti ir dabar,
kai lietuvių marijonų provincija
buvo likviduota. Žinoma, marijonų
vienuolijos vidiniai reikalai tegali
būti sprendžiami tik jų pačių, bet
Šv. Kazimiero t. marijonų provincija buvo daugiau nei tik šios vienuolijos dalis —ji buvo lietuviškoji marijonų vienuolijos dalis Amerikoje...
O kaip su „Draugu"? Ar ir jis
bus tyliai „numarintas"? Į tą klausimą galime aiškiai atsakyti: ne!
Nors t. marijonai nuo 1916 m. buvo
perėmę „Draugo" leidybą, bet jau
daug metų jo leidėjai yra Lietuvių
katalikų spaudos draugija (dabartinis pirmininkas — Saulius Kuprys). Nepaisant, kaip vadinsis t.
marijonų provincija, kur bus jos
centras, kas atsitiks su dabartiniais vienuolyno ir „Draugo" pastatais, dienraštis gali būti nesunkiai perkeliamas į kitas patalpas ir
toliau leidžiamas. Prisiminkime,
kad pernai spalio pradžioje pakeitus „Draugo" formatą, dienraštis
kurį laiką buvo spausdintas amerikiečių spaustuvėje. Praradęs savo „namus", jis gali susirasti patalpas redakcijai ir spaustuvę, kur bus
spausdinamas. Jeigu t. marijonai
po tiek metų norės „apsieiti" be lietuviškos katalikiškos spaudos,
„Draugas" gali būti leidžiamas ir
be jų. Tai jau nebe pirmas kartas,
kai lietuviai praranda savo aukomis pastatytus kultūros židinius,
parapijas, vienuolynus ir kitas vertybes. Deja, tikriausiai tai nebus ir
paskutinis.

Š.m. spalio 27 d. sujungtų lietuviu ir lenkų provincijų t. marijonai naciona
linėje Dieviškojo Gailestingumo šventovėje koncelebravo Mišias.

JAV Lietuvių Bendruomenės
NUTARIMAI

•LR Seimo Archyvų įstatymas Nr. DC-2084 (priimtas 2004 m. kovo 30-tą
dieną) įpareigoja Lietuvą saugoti svetimos valstybės (SSRS), dabar jau nebe
egzistuojančios, represinės struktūros paslaptis;

Atkelta iš 3 psl.

Archyvų įstatymų naujoji redakcija stabdo Lietuvos istorijos tyrimų ga
limybes ir sudaro sąlygas istorijos perrašymui, įskaitant medžiagą apie užsie
nio lietuvius.

•Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą geriau susipažinti su apylinkių sudė
timi.
• Ragina JAV LB Krašto valdybą naudoti įvairius metodus, skelbiant pri
imtas rezoliucijas, jų vykdymą bei kitus svarbius skelbimus, naudojantis JAV
LB svetaine lietuviškai ir angliškai.
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą per Kultūros tarybą įvertinti
apylinkių pajėgumą vystyti kultūrinę veiklą ir ją atitinkamai remti.
•Siekiant visų apylinkių tinkamesnio atstovavimo taryboje, įgalioja orga
nizacinių reikalų komisiją paruošti įstatų pakeitimų projektą, padalinant
Vakarų apygardą į tris rinkiminius rajonus.
•Įpareigoja XVIII Tarybos prezidiumą sudaryti įstatų komisiją, kuri savo
išvadas ir siūlymus pristatytų organizacinių reikalų komisijai.
• Pageidauja, kad XVIII Taryba įstatuose pakeistų East Saint Louis apy
linkės pavadinimą į Greater East St. Louis Metropolitan Area apylinkę.

Religiniais reikalais
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą visose LB apylinkėse skelbti lietuvių
tautai Šiluvos 400 metų jubiliejaus, įvyksiančio 2008 metais, svarbą.
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą kreiptis į Lietuvos Vyskupų konfe
renciją, prašant įpareigoti savo delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai
naudotis visomis teisėtomis priemonėmis ir ryžtingiau ieškoti būdų, siekiant
išsaugoti nuo uždarymo lietuvių parapijas.
.

Socialiniais reikalais
• Siūlo JAV LB socialiniams padaliniams atkreipti dėmesį ir šelpti
vargstančias Lietuvoje daugiavaikes šeimas ir sunkiai besiverčiančius vyres
nio amžiaus lietuvius Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą pasirūpinti, kad apylinkės turėtų
atsakingą asmenį vykdyti socialinės pagalbos reikalus savo vietovėse.
Sporto reikalais
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą surinkti ir JAV LB tinklapyje pa
talpinti apylinkių duomenis apie veikiančius sporto klubus ir būsimas sporto
rungtynes bei turnyrus.
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą surinkti žinias apie iš Lietuvos atvyk
stančius sportininkus bei jų dalyvavimą turnyruose Amerikoje ir paskelbti
tinklapyje.
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą skatinti apylinkių valdybas orga
nizuoti sporto renginius vyresnio amžiaus apylinkės gyventojams.
Švietimo reikalais
• Skatina JAV LB Krašto valdybą raginti apylinkes kreiptis į savo miestų
valdžios įstaigas, ieškant paramos vietinėms lituanistinėms mokykloms.
•Siūlo JAV LB Krašto valdybai, per LB Švietimo tarybą prašyti Lietuvių
fondą daugiau remti lituanistines mokyklas.
• Siūlo JAV LB Krašto valdybai, per Švietimo tarybą plėsti lietuvių kalbos
kursus suaugusiems lituanistinėse mokyklose.
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą skatinti apylinkių valdybas aktyviai
dalyvauti jų apylinkėse veikiančių mokyklų veikloje.
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą, per Švietimo tarybą, tęsti mokytojų
tobulinimosi kursus, mokytojų konferencijas ir interneto svetainę.
Visuomeniniais reikalais
• Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą ir Visuomeninių reikalų tarybą toliau
tęsti LB akciją, kad būtų priimtas JAV Kongrese ir Senate emigracijos refor
mos įstatymo projekto variantas (McCain), įtraukiant bevizį režimą Lietuvos
piliečiams.
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Liustracijos komisija sudaro sąrašus asmenų, kurie nusikalto ne tik prieš
lietuvių tautą, bet ir prieš žmoniją, įgyvendino okupanto genocidinius tikslus,
Lietuvos gyventojus kankino, skundė, luošino, žudė, trėmė, varė iš namų, at
skyrė geležine uždanga nuo laisvojo pasaulio;
^> Prašo LR Seimo atšaukti 2005 m. sausio 1 d. pradėjusį veikti Archyvų
įstatymą Nr. DC-2084, sustiprinti ir viešinti Liustracijos komisijos darbą;
^> Įpareigoja JAV LB atstovus LR Seimo ir JAV LB Komisijoje archyvų
įslaptinimo ir Liustracijos komisijos darbo viešinimo reikalus tirti 2006 m.
rudens posėdžiuose.
• Siūlo Lietuvos Respublikos Seimui nedelsiant išslaptinti ir paskelbti
visų TSRS saugumo struktūrų etatinių darbuotojų bei rezervistų vardus ir
pavardes neprisipažinusių įstatymo skirtame laikotarpyje ir pašalinti juos iš
vadovaujamų valstybės struktūrų ir pareigų.
• Ragina Lietuvos Vyriausybę, vadovaujantis LR Seimo 2000-jų m. birže
lio 13-tos d. įstatymo ir Lietuvos piliečių 1992-trų metų birželio mėn. 14-tos
d. referendumu, aktyviai siekti Lietuvos valstybei ir jos piliečiams Rusijos
atlyginimo už sovietinės okupacijos padarytą žalą. Pageidauja, kad JAV LB
Krašto valdyba tęstų pastangas vesti teisminę bylą JAV-se, kurios tikslas būtų
siekti atlyginimo JAV-se gyvenančioms lietuvių šeimoms, kurių nariai buvo
išvežti į Sibirą, dirbo priverstinėse^ fcarbo stovyklose, buvo įkalinti Rusijos
kalėjimuose ar kitomis priemonėmis nukentėjo nuo sovietinės okupacijos.
• JAV LB Taryba išreiškia savo pasipiktinimą dėl JAV Ambasados Lietu
voje etatų mažinimo kai tuo tarpu Rusijos Federacija juos savo ambasadose
didina. Įpareigoja JAV LB Krašto Valdybą per Visuomeninių reikalų tarybą
pa-teikti protesto laišką valstybės departamento sekretorei Condoleezza Rice.
•JAV LB XVIII Taryba, susipažinusi su Lietuvos „Valstybės ilgalaikės
strategijos lietuvių emigracijos ir išeivijos atžvilgiu" projektu
J apgailestauja, kad tyrimas atliktas skubotai ir paviršutiniškai,
a pastebi jame gausius netikslumus apie užsienyje gyvenančių lietuvių
tikrovę, kurie kelia abejonių dėl jos išvadų bei siūlomos strategijos pagrįstu
mo,
> teigia, kad į Strategijos (atskirai nuo tyrimo) rengimą būtina įtraukti
užsienyje pastoviai gyvenančius lietuvius bei remtis jų ilgamete patirtimi,
o atkreipia dėmesį, kad Strategijoje pateikiamos susirūpinimą keliančios
kryptys bei neteisingos prielaidos, ypač bandymas įteisinti istorinės Lietuvos
vietoje tariamą „transnacionalinį organizmą - globalią Lietuvą" ir tam nepri
taria.
• JAV LB XVIII Taryba džiaugiasi, kad Lietuvos Respublikos Seimo pa
tvirtintoje „Ilgalaikio pilietinio ir tautinio ugdymo programoje" atsižvelgta į
integralios tautos viziją, numatytą tautinę savastį ugdančiomis priemonėmis
aprūpinti lietuvius Lietuvoje ir už jos ribų. Įpareigoja krašto valdybą kuo ar
timiau bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis, įgyvendinant šią ir kitas
programas, kurios bus skiriamos Lietuvos ir užsienio lietuviams.
• JAV LB XVIII Taryba susirūpinusi, jog užsienyje gyvenantys Lietuvos
piliečiai nepakankamai anksti ir išsamiai informuojami apie savo teisę bei
pareigą dalyvauti Lietuvos Respublikos rinkimuose, ir kaip tai gali atlikti.
• Ragina Lietuvos Vyriausybę ir užsienyje esančias atstovybes laiku ir iš
samiai informuoti užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius apie jų teisę bei
pareigą dalyvauti Lietuvos rinkimuose ir paraginti juos balsuoti.
• JAV LB XVIII Taryba, atsižvelgdama į patriotinio auklėjimo svarbą
ateities kartų lietuviškam sąmoningumui, siūlo Lietuvos Švietimo ministeri
jai sudaryti darbo grupę dėl patriotinio auklėjimo Lietuvoje, užsienio litu
anistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėje.
• JAV LB XVIII Taryba, pripažindama, kad Seimo priimtos mokesčio
įstatymo pataisos, panaikinusios dvigubą užsienyje uždirbtų pajamų apmoke
stinimą, palengvino daugeliui į užsienį išemigravusių lietuvių sugrįžti į tė
vynę, prašo Lietuvos Vyriausybę sudaryti palankesnes sąlygas norintiems į
Lietuvą grįžti nuolatiniam gyvenimui ir įsidarbinimui.
•JAV LB XVIII Taryba pripažįsta, kad ne pelno siekiančios organizacijos
- Amerikos lietuvių televizijos Čikagoje ir Lietuvos visuomeninės televizijos
LTV2 kultūrinio informacinio kanalo bendradarbiavimo pagrindu susidaro
palankios prielaidos, nedelsiant pradėti palydovinės televizijos transliavimą
užsienio lietuviams Europos ir Šiaurės Amerikos kontinentuose. Ragina Lie
tuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę Čikagos Lietuvių Televizijos pateikto
projekto pagrindu nedelsiant priimti reikiamus sprendimus ir Lietuvos Te
levizijos programas pradėti rodyti pasaulyje. Siūlo vadovautis ne atskirų par
tijų ir grupių interesais, bet valstybiniu požiūriu ir atsižvelgiant i lietuviškos
visuomenės poreikius.
• Ragina Lietuvos Vyriausybę nedelsiant įkurti antrame didžiausiame
JAV mieste, Los Angeles, California, nuolatinį konsulatą su etatiniu perso
nalu kuris aptarnautų JAV vakaruose gyvenančius lietuvius konsulinėmis
paslaugomis ir plėtotų verslo, kultūros, mokslo ir kitokius ryšius su JAV
vakarų institucijomis ir įtakingais asmenimis.
• JAV LB XVIII Taryba gavusi prašymus iš Kanados Bendruomenės ir
PLB praplėsti Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB komisijos sudėtį, pri
taria priimti vieną Kanados Lietuvių Bendruomenės išrinktą atstovą ir du
PLB išrinktus atstovus, nepakeičiant esamų komisijos nuostatų bei komisijos
narių dalyvavimo sąlygų. Siūlo, kad PLB atstovai nebūtų renkami iš JAV bei
Kanados ir pageidauja, kad vienas iš tų atstovų būtų iš naujų imigrantų
Europoje, o kitas iš Rytų kraštų.
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Kur „Lietutis" lyja ir „Tulpė" žydi
.

Netikėtai pasitaikė proga netie
siogiai pažinti labai Įdomią asmeny
bę. Tautinių šokių instituto savaitės
stovykloje „Dainavoje" dukros kam
barioke buvo Zita Burneikytė-Petkienė iš Seattle, Washington. „Drau
ge" dažnai teko skaityti Įdomius jos
straipsnius. Paprašyta, maloniai suti
ko pasikalbėti.
- Nors Jūsų pavardė nėra
svetima „Draugo" puslapiuose,
tačiau prisiminkite savo vaikys
tę, mokyklas, kurias lankėte.
- Gimiau Vokietijoje, Rebdorf,
netoli Eiehstaett miesto. Išvažiavome
Į Ameriką, kai buvau visai kūdikis,
tik 8 mėnesių amžiaus. Augau Čika
goje, Bridgeport, lankiau Šv. Jurgio
pra-džios mokyklą ir Maria aukštes
niąją mokyklą. Tuo pačiu baigiau Či
kagos aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą ir vėliau Pedagogini lituanis
tikos institutą.
- Ar jau paauglystėje Įsijun
gėte i lietuvišką veiklą, organi
zacijas?
- Jau nuo pat mažens tėvai mane
nuvedė Į Antano Skridulio vadovautą
vaikų ansamblį Bridgeport. Ten mo
kėmės lietuviškų dainų, tautinių
šokių, ruošėm Įvairius pasirodymus.
Pradžios mokykloje kas savaitę lan
kėme lietuvių kalbos pamokas, taip
pat dalyvavau skautų (priklausiau
„Aušros Vartų" tuntui) ir ateitininkų
veikloje. Važiavau Į Įvairias stovyklas

tiek Dainavoje, tiek Rakė. Vėliau jose
teko eiti Įvairias pareigas. O tau
tinius šokius šoku turbūt nuo 4 metų
amžiaus. Net prisimenu pirmą kartą,
kai po lietuviško renginio Lietuvių
auditorijoje tėvelių draugas Stasys
Pilka mane mažytę išvedė „šokti" ir
pamokė polkos žingsnĮ tiek, kiek tuo
metu jĮ suprast galėjau. Nuo to laiko
pamėgau lietuvišką šokį ir iki šios
dienos dar tebešoku. Augdama prik
lausiau Įvairioms tautinių šokių gru
pėms: ČALM, „Grandies" ir Neolituanų. Vėliau dėsčiau tautinius šokius
Donelaičio lituanistinėje mokykloje.
Dabar vadovauju „Lietučio" tautinių
šokių grupei Seattle.
- Ką pasirinkote studijuoti ir
kokioje srityje pradėjote dirbti?
- Gimnazijoje labai sekėsi pran
cūzų kalba, todėl iš pradžių pasirin
kau studijuoti kalbas. Po keleto
metų. kadangi taip pat viliojo ir šokio
bei sporto studijos, nutariau duoną
valgyti dirbant kūno kultūros moky
toja. Tad 1971 m. baigiau University
of Illinois Čikagoje. Mano pagrindinė
specialybė - kūno kultūra, gretutinė
- prancūzų bei rusų kalbos. Tuoj pat
pradėjau mokytojauti Simmons Jr.
High Schooi, Oak Lawn priemiestyje
ir ten dirbau kūno kultūros ir svei
katos dėstytoja tol, kol išsikėlėme gy
venti Į Amerikos šiaurės vakarus.
- Kodėl išsikėlėte \ Seattle?
- Tai Įvyko 1978 m., kai mano vy-

Vienas žinomiausių lietuvių XX a. II pus. por
tretistų Madas Karatajus daugiausia yra nutapęs
vyrų portretų (žinomų meno žmonių, rašytojų,
dailininkų). Savo psichologija jie labai skiriasi nuo
moterų atvaizdų. Jei vyrus dailininkas tapo
aktyvius, ryžtingai žvelgiančius iš drobės, tai mo
terys skiriasi savo pasyvumu, ramumu ir pan.
avyzdžiui, „Dukters portretas". 1971 m., ir
„Kompozitoriaus Jono Švedo portretas",
1970 m. — skirtumas juntamas ne tik socialine
puse — kompozitorius (aktyvus vyras/kūrėjas) ir
duktė (mergina, priklausanti namų pasauliui), —
bet ir atlikimo maniera: kompozitorius tapomas
ryškiomis, kontrastingomis spalvomis, o duktė —
daugiausia pastelinėmis. Skiriasi ir pats požiūris
į modelį: į kompozitorių J. Švedą tapytojas žiūri
kaip į „savo lygio" žmogų, socialiai aktyvų vyrą,
tuo tarpu dukra —jo šeimos narė, ji kaip vaikas
paklūsta paties kūrėjo aktyvumui, likdama
pasyvia. J. Švedas tiesiai žvelgia į mus, teigdamas
savo reikšmingumą, o dukros akys nekontaktuoja
su žiūrovu, ji žvelgia mąsliu žvilgsniu kažkur
prieš save. V. Karatajus akivaizdžiai išskiria vy
rišką ir moterišką sferą, atsispindinčią ne tik so
cialiniame portretuojamųjų santykyje, bet ir akty
vaus/vyro ir pasyvios/moters santykyje.
Teminėse kompozicijose ar natiurmortuose
naudojantis ekspresyvią tapyseną, portreto žanre
Augustinas Savickas atsisako ryškios deforma
cijos: jo moterų portretai artimesni lietuviškojolyriškojo ekspresionizmo tradicijai, o labai dažnai
priartėja prie itin realistinių vaizdavimo principų.
Moters portretas, išvengdamas deformacijos,
labai artimas pačiam modeliui, kuriuo gėrimasi, ir
kuriame išlieka pagrindinė moters/objekto tipizacija. „Dailininko žmona", 1962 m., — vienas tipiš
kiausių A. Savicko moters-modelio atvaizdų: švel
niomis spalvomis modeliuojama aplinka, kiek
palenkta žmonos galva, o žvilgsnis nukreiptas į
tolį. Jau pats „personažas" — dailininko žmona
sufleruoja intymų, šeimyninį ryšį, moterį nukelia
į privačią erdvę. A. Savicko portretuose vyrauja
vyrų atvaizdai, kuriuose portretuojamieji pris
tatomi kaip konkrečių profesijų atstovai (pvz..
„Tapytojas Bronius Uogintas". 1980 m.), o moterų
portretuose žymi visam lietuvių tapybiniam port
retui būdinga šeimyninė priklausomybė ar identi
fikavimas pagal amžių (pvz., „Mergina su mėlyna
suknele", 1981 m.).
Bendra Leonardo Gutausko tapybos cha
rakteristika — saikinga, asketiška, rami, kupina
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Ker L ecučio" pasirodyme skandinavu Joninėse Seattle mieste, iš kaires: leve
Gauryte, Zita Petkiene. Jūra Vainiūte.

ras Juozas gavo darbą „Boeing" bendrovėje savo mylimos specialybės aviacijos - srityje. Jis taip pat yra
baigęs University of Illinois, turi dvi

MOTERS PORTRETAS
XX A. ANTROSIOS PUSĖS
LIETUVIŲ TAPYBOJE
(Vyrų ir moterų žvilgsnis)
IEVA ŠADZEVĮČIENĖ
Nr.5
muzikinių ir poetinių ritmų. Tai sustabdyto jaus
mo, užšaldytos emocijos akimirka, kuri nepapras
tai aiškiai atsiskleidžia moterų portretuose. Mo
terys pernelyg nežemiškos, kupinos gilaus dva
singumo, priklausančios tik tapytojo svajonių pa
sauliui. L. Gutauskas labai sudvasina savo mote
rį/modelį, atsisako individualumo. „Žmona su
eilių knyga", 1976 m., priklauso ne tik vyriškų
svajonių, bet ir jo poezijos pasauliui (vyro/kūrėjo).
Moters išaukštinimas, simbolinė ir epizodinė
pagarba jai paprastai liudija nelygiateisiškumą,
kokia ir buvo tarybinės moters padėtis. L. Gu
tausko portretų moteris — tai jo asmeninių sva
jonių bei sustabdytos poetinės akimirkos atvaiz
das. Svajinga, bet pasyvi, priartinta prie daili
ninko grožio idealo, „Žmona su eilių knyga" ar
„Kaimo mokytoja J. K", 1973 m., atsisako savo
asmeninių svajonių, nes jos priklauso dailininko/
poeto/kūrėjo valdomam, kupinam simbolių pasau
liui.
ytautas Ciplijauskas kuria dar vieną mo
ters portretų tipą — menininkę/mistike.
Tapytojas moterų-kūrėjų portretuose dažniausiai
renkasi violetinius, tamsiai mėlynus tonus; jiems
kontrastinga, mistiška šviesa, sklindančia iš nu
jaučiamo šaltinio, yra modeliuojama pati moteris.
Labai charakteringas „Dailininkės Pajautos
Čeičytės portretas", 1979 m., kuriame yra žaidžia
ma ne tik tamsia spalvų gama, bet ir atspindžio
veidrodyje iliuzija. V. Ciplijauskas moterį/kūrėją
priskiria mistinei sferai. Ji tampa antgamtinio
pasaulio dalimi, turi kūrybos dovaną, bet tai pa
aiškinama tik per ryšį su kitu, beveik raganišku
pasauliu. Gal tai per amžius keliaujantis archeti
pas? (Išsiskirianti iš visuomenės moteris savo
tiškai baugina, jos sugebėjimai paaiškinami ra
ganavimu). P. Čeičytė atsispindėdama veidrodyje,
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inžinerijos specialybes ir iki to laiko
buvo išdirbęs 7 m. mechanikos inžinieriumi.
Nukelta į 10 psl.

kiek kitu rakursu, sukuria dvigubo buvimo iliuzi
ją: kaip moteris ji pasidalina į dvi dalis — kūrėją
ir moterį. V. Ciplijauskas panašiai tapo ir kitas
moteris-kūrėjas: „Dailininkę B. Žilytę", 1973 m.,
ar „Dailininkę K. Zimblytę", 1972 m. (kuri apsu
pama rudais tonais). Moterys/kūrėjos atstovauja
mistiškajam pasauliui, jų asmeninė kūrybos galia
pasireiškia kaip antgamtinis palikimas.
Liko dar viena nepaminėta tema — senatvė.
Kaip vaizduojama sena moteris lietuvių XX a. II
pus. tapyboje? Pats senos moters kūnas priklauso
nereprezentuojamų temų grupei. Senstantis
kūnas siejamas su seksualumo praradimu, su liga
ar artėjančia mintimi. Visuomenėje, orientuotoje į
jaunystę, senos moters portretas galimas tik
specifinėmis sąlygomis.
ntanas Gudaitis ne vieną savo paveikslą
sukūrė motinystės tema. Ankstyvuoju savo
kūrybos laikotarpiu yra nutapęs nemažai „Moti
nos su vaiku" (1930 m., 1931 m., 1932 m., 1933 m.,
1935 m.) atvaizdų. Tačiau jie labiau akcentuoja
apibendrintą motinystės temą, nei konkrečius as
menis. A. Gudaitis ne vieną portretą skyrė senai
moteriai: „Motina ado kojines", 1942 m. „Močiutė",
1958 m. ir pan. Socialiai moteris yra vertinama
tol, kol ji jauna, tuo tarpu senstantys vyrai lieka
pačiame kultūrinio gyvenimo centre. Antra ver
tus, savo šeimos rate sena moteris išlieka reikš
minga. Todėl tokio tipo portretuose dažniausiai
vyrauja motinos tema. Sena motina — tai kiek
vienam artimas ir mielas įvaizdis. Motinos vaiz
dinys atitinka seksualinį tabu. „Močiutė" vaizduo
jama dirbanti tradiciškai moterišką darbą: ji
kažką maišo dubenyje. A. Gudaitis, tapydamas
konkrečias moteris, dažniausiai pasirinkdavo
darbo aspektus, pavyzdžiui, „Moteris virtuvėje",
1933 m., ar, jau minėta, „Motina ado kojines" ir
pan.
Konkreti moteris dailininkui — tai tradicinės
veiklos moteris. Tuo tarpu labiau nuo tikrovės
nutolusias moteris jis vaizduoja suidealindamas,
netgi atsiranda seksualinių moters/objekto užuo
minų. Tokiomis galėtume laikyti „Moteris palai
dais plaukais" ciklą (I, II, III, IV, V, VI, 1973 m.)
ar variacijas „Nuotakos" tema (1979—1983 m.).
Tačiau apibendrinant galima teigti, jog A. Gudai
tis turbūt mažiausiai iš visų šiame poskyryje ap
tariamų dailininkų žvelgė į moterį, kaip į pasyvų
objektą. Jo ekspresyvi tapyba, linkusi į deformaci
ją, moters vaizdinį paversdavo apibendrintu įvaiz
džiu.
Bus daugiau.
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Prezidentu

sveikinimai

Prezidentą sveikina Vyriausybės atstovai.
Eltos nuotr.
Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) — tvirtas žodis", — pasakojo Seimo pir
Prezidentūrą penktadienį užplūdo mininkas.
valstybės pareigūnai ir visuomenės
Po Seimo atstovų prezidento ka
veikėjai, norintys pasveikinti šalies binete apsilankė Vyriausybės nariai,
vadovą Valdą Adamkų su 80-ties me tarp kurių nebuvo penkių ministrų ir
tų jubiliejumi.
šiuo metu Moldovoje viešinčio prem
jero
Gedimino Kirkilo.
Tarp pirmųjų apsilankiusiųjų
prezidento kabinete buvo Seimo pir
Vyriausybės vardu žemės ūkio
mininkas Viktoras Muntianas, jo pir ministrė Kazimira Prunskienė prezi
masis pavaduotojas Česlovas Juršė dentui įteikė pedagogės sukurtą kar
nas, visų Seimo frakcijų atstovai.
pinių paveikslą.
Penktadienį ryte prezidentą su
Kaip vėliau sakė V Muntianas,
šalies vadovui jie įteikė prie Seimo jubiliejumi pasveikino ir Prezidentū
stovinčios metalinės skulptūros ros darbuotojai, kurie šalies vadovui
įteikė atverstos knygos formos 15 ki
„Gražina" kopiją.
„Padovanojome 'Gražiną', kaip logramų sveriantį tortą ir proginį
nacionalinio orumo, laisvės gynėją ir medalį su šalies vadovo atvaizdu, pre
įtvirtintoją. Palinkėjome stiprybės zidento herbu, prezidento rūmų fa
darbuose, geros sveikatos, kad ir to sadu. Ant medalio taip pat iškaltos
liau skambėtų jo tvirta nuomonė ir dvi V Adamkaus inauguracijos datos.

Terminatoriaus pamoka premjerui
Atkelta iš 1 psl.
sumažinti viso vaidinimo biudžetą,
kad nereikėtų korumpuotis ieškant
pastatymo rėmėjų, atsisakyti pelnin
gų vaidmenų bei atidengti užkulisius.
Vaidinimą atpiginti įmanoma tik
pagal mažiau korumpuotų šalių pa
vyzdį įpareigojant
licencijuotus
transliuotojus nemokamai transliuo
ti politinę reklamą per radiją ir tele
viziją. Kirkilo bendražygė Birutė Vė
saitė privalo pateikti ne porą frazių
įstatymui papildyti, bet parengti ke
liolikos puslapių įstatymo projektą,
reglamentuojantį, kaip ir kada ko
merciniai transliuotojai savo brangų
eterio laiką skirs politikams, užuot
pelningai jį pardavę. Tačiau atrodo,
kad p. Birutės - kaip ir visų mūsų
samdomų Lietuvos politikų - ryžtas
pasibaigia, kai reikia rimtai sėsti ir
pagalvoti, pastudijuoti kitų šalių pa
tirtį.
Atsikratyti populistinių ir pel
ningų vaidmenų pjesėje galima ke
liais būdais. Pirma, reikia įteisinti
fiskalines taisykles, kurios užbaigtų

* Ketvirtadieni
sužaistos
ULEB Eurolygos krepšinio tur
nyro likusios septynerios antrojo
turo rungtynės, kuriose aikščių šei
mininkai iškovojo penkias pergales.
Pirmąją pergalę iškovojo ir Lietuvos
čempionas Kauno „Žalgiris". „Žalgi
rio" krepšininkai namuose 83:65 nu
galėjo turnyro debiutante Neapolio
„Eldo Basket" komandą ir pakilo į
trečią vietą aštuonių komandų C gru
pėje.
* ULEB Eurolygos vyru krep
šinio turnyro antrojo turo nau
dingiausiu krepšininku tapo Le
Mano „Sarthe Basket" (Prancū-

Nesutaria, kaip elgtis su buvusiais
sovietinio saugumo darbuotojais
Vilnius, lapkričio 3 d. (BNS) —
Seime užvirė kova dėl buvusių sovie
tų saugumo darbuotojų teisių dirbti
tam tikrą darbą apribojimo.
Seimas, svarstydamas pataisas,
kuriomis siūloma sušvelninti darbo
apribojimus buvusiems kadriniams
sovietų saugumo darbuotojams, nus
prendė pritarti ir vienam griežtinan
čiam apribojimui, kuris būtų taiko
mas ne kadriniams darbuotojams, o
buvusiems KGB rezervo karinin
kams.
Pagal konservatoriaus Povilo Jakučionio siūlymą, buvę rezervistai
negalėtų eiti pareigų, į kurias skiria
Seimas, prezidentas ar Vyriausybė,
kaip ir tapti viceministrais, ministeri
jos sekretoriais, valstybės institucijų
arba įstaigų vadovais, jų pavaduoto
jais, netgi mokyklų vadovais ir moky
tojais.
Po svarstymo pritarus tokiam pa
siūlymui, Seime parengtas kitas — R
Jakučionio siūlymą neutralizuojan
tis.
Kaip patvirtino buvęs užsienio
reikalų ministras, parlamentaras An
tanas Valionis, pats buvęs KGB rezer
ve, jau surinkti parašai, kad toks siū
lymas, kuriuo būtų atsisakyta R Ja
kučionio inicijuojamų apribojimų, bū
tų svarstomas priimant minėto įsta
tymo pataisas.
Buvęs užsienio reikalų ministras
tvirtino, jog iniciatyva anuliuoti mi
nėtą siūlymą nėra sietina su tuo, jog,
įsigaliojęs, pasiūlymas jam užkirstų
kelią užimti kai kurias pareigas, tai
pogi ir dirbti diplomatinėje tarnyboje.
A. Valionio teigimu, priėmus R
Jakučionio siūlymą, būtų „išsprog

dinta teisės sistema", o Europos žmo
gaus teisių teismą užplūstų skundai
prieš Lietuvą.
Europos žmogaus teisių teismo
sprendimas ir buvo priežastis, dėl ku
rios parengti buvusiems kadriniams
sovietų spectarnybų darbuotojams
apribojimus naikinantys projektai.
Teisės aktai keičiami, Europos
žmogaus teisių teismui dviejose Lie
tuvos piliečių bylose prieš Lietuvą
2004 ir 2005 metais konstatavus, jog
šiuo metu galiojančios nuostatos, nu
matančios darbinės veiklos apriboji
mus privačiame sektoriuje dirban
tiems buvusiems KGB darbuotojams,
prieštarauja Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos kon
vencijos nuostatoms.
Pagal šiuo metu galiojančią tvar
ką, kad buvę sovietų saugumo kad
riniai darbuotojai 10 metų nuo įstaty
mo priėmimo 1999 metais negali
dirbti ne tik valstybės pareigūnais ar
ba tarnautojais, bet ir advokatais bei
notarais, bankuose ir kitose kredito
įstaigose, strateginiuose ūkio objek
tuose, saugos tarnybose, taip pat tar
nybose, teikiančiose detektyvų pa
slaugas, ryšių sistemoje, švietimo
įstaigose pedagogais, auklėtojais ir
šių įstaigų vadovais, taip pat negali
dirbti darbo, susijusio su ginklo tu
rėjimu.
Pakeitus įstatymą, pareigų są
rašas, kurių 10 metų negalėtų užimti
buvę kadriniai sovietų saugumo
struktūrų darbuotojai, sutrumpėtų
— būtų panaikintas draudimas dirbti
privačiose struktūrose, taip pat leista
užimti kai kurias pareigas ir valsty
bės tarnybos struktūrose.

prieš rinkimus valdžios vykdomą rin
kėjų, interesų grupių ir žiniasklaidos
Tautos atstovai išrinko Lietuvos įtakingiausius
papirkinėjimo praktiką. Tada jokie
politikai prieš pat rinkimus negalės Atkelta iš 1 psl.
konferencijos vicepirmininkas Aud
vaidinti gerųjų dėdžių ir tetų didin 22-uoju įtakingiausiu - politikos apž rys Juozas Bačkis ir 21-oje vietoje
dami socialines išmokas, suteikdami valgininką Rimvydą Valatką. „Veido" esantis Kauno arkivyskupijos metro
naujų mokesčių lengvatų, subsidijuo teigimu, Seimo nariai žiniasklaidos politas, Lietuvos vyskupų konferen
dami prekes ir paslaugas, reklamuo galią vertina labai hiperbolizuotai: cijos pirmininkas Sigitas Tamkevidami savo darbus žiniaskiaidoje.
i tarp 60-ies Įtakingiausių - net septy- čius.
Antra, reikia peržiūrėti, ar teisė : ni žiniasklaidos atstovai.
Opozicijos vadovas, Tėvynės są
tai ir skaidriai įvairioms interesų
jungos
pirmininkas Andrius Kubi
Iš 30-ies įtakingiausių asmenų grupėms suteiktos vartojimo, paja tik dvi moterys: 16-oje vietoje esanti lius, parlamentarų įsitikinimu, yra
mų, pelno ir kitų mokesčių lengvatos. Europos biudžeto ir finansų komisa šeštasis pagal įtaką Lietuvoje. „Vei
Štai ir dabar Naujosios sąjungos frak rė Dalia Grybauskaitė bei 18-oje vie do" teigimu, toks aukštas opozicijos
cijos seniūno pavaduotojas Vaclovas toje esanti žemės ūkio ministrė, Vals- vadovo įvertinimas rodo demokrati
Karbauskis Seime stumia Pridėtinės tiečių liaudininkų partijos pirminin jos ir politinės kultūros lygį. Lygiai tą
vertės mokesčio įstatymo pataisas, kė Kazimira Prunskienė.
patį, savaitraščio įsitikinimu, rodo ir
kuriomis numatoma nuo 18 iki 5
Tarp įtakingiausių asmenų - ir tai, kad Konstitucinio Teismo pirmi
proc. mažinti PVM tradiciškai Lietu du Bažnyčios atstovai: 9-oje vietoje ninkas Egidijus Kūris įvardytas sep
voje auginamiems vaisiams ir daržo esantis kardinolas, Lietuvos vyskupų tintuoju įtakingiausiu asmeniu.
vėms. Gal lietuviškų agurkų auginto
jai ir verti ypatingos pagarbos, bet
kodėl, pavyzdžiui, lietuviškiausieji ir
A. Valionis: nesugriaukime d e p a r t a m e n t o
tradiciškiausiai i bažnyčių statytojai,
mas, nekiltų įtarimas ir noras pa
žaislų gamintojai turi mokėti visą Atkelta iš 1 psl.
„Yra mažumos Vyriausybė, ko sitraukti iš bendradarbiavimo su
PVM? Ar dėl to, kad kyšio Karbausmitetuose yra opozicijos dauguma, VSD, kad nenukentėtų valstybės
kiui nesiūlo?
norint sugriauti bet kokią instituciją, prestižas".
Seimo NSGK atlieka parlamen
j bet kokią ministeriją, reikia suteikti
j komitetui komisijos įgaliojimus, rasti tinį VSD veiklos tyrimą, pradėtą Bal
kelis nepatenkintus viduje tos insti- tarusijoje žuvus VSD pareigūnui Vy
zija) komandos žaidėjas Eric Camp I tucijos ir pradėti gerai organizuotą tautui Pociūnui.
A. Valionis sakė komisijai liudijęs
bell, kuris surinko 32 naudingumo kampaniją, įtakojant sprendimus", —
ir apie kitus asmenis, tarp jų — VSD
balus. Trečiąją poziciją — po 29 nau sakė A.Valionis.
dingumo balus — pasidalijo Simas
„Surask septynis nepatenkintus generalinio direktoriaus pavaduotoją
Jasaitis (Tel Avivo „Maccabi") ir Lu iš darbo išmestus konsulus, darbuo Darių Jurgelevičių bei buvusį Užsie
ką Bogdanovičius (Belgrado „Par- tojų, kurie galvoja, kad jie neįvertinti, nio reikalų ministerijos sekretorių
taip sugriauti galima bet kurią insti Albiną Janušką.
tizan").
Jie žiniaskiaidoje buvo minimi
* Vienuoliktą pergalę dvylik tuciją", — ironizavo buvęs užsienio
tose NHL reguliariojo sezono į reikalų ministras, priminęs istoriją, kaip tariami „suokalbininkai", esą iš
rungtynėse iškovojo Rytų konfe kuomet pats iš darbo atleido keletą stūmę V Pociūną iš VSD. A. Valionis
tokius žiniasklaidos pranešimus įver
rencijoje, Šiaurės Rytų pogrupyje ; susikompromitavusių diplomatų.
Pasak A. Valionio, būtina „suda tino kaip šmeižto kampaniją.
bei visame čempionate pirmaujanti
„Per dvylika darbo metų URM
Buffalo .,Sabres" komanda, ketvirta ryti tokias sąlygas, kad atsakingai.
nuo
pirmos dienos juos pažįstu ir ma
dienį svečiuose po baudinių serijos rimtai dirbtu komitetas, kad nesuar
5:4 įveikusi Boston „Bruins" ledo ri dytų VSD. kad partneriams užsieny no visos žinios apie juos yra kuo ge
je, su kuriais vyksta bendradarbiavi riausios". — sakė A. Valionis.
tulininkus.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Kovotojai D arfų re žudo vaikus

Darfūro regiono kaime.
Darfūras, lapkričio 3 d. (Alfa.lt)
— Afrikos Sąjungos taikdarių ži
niomis, per pastarąją savaitę Sudano
vyriausybę remiantys kovotojai nu
žudė mažiausiai 63 žmones per kai
mų ir pabėgėlių stovyklų Darfūro re
gione antpuolius. Iš šių aukų bent 27
yra vaikai iki 12 metų amžiaus, infor
muoja BBC.
Sudano vyriausybė tikina nugin
kluojanti smurtaujančius „Janjaweed" arabų kovotojus, tačiau BBC ko
respondentas šioje šalyje pasakoja,
kad visi jrodymai rodo visai kitokią
situaciją. Pasak jo, vyriausybė ne tik
nesirūpina nusikaltėlių sustabdymu,
bet net ir skatina jų veiklą.
Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Kofi Annan paragino Suda
no vadovus sutramdyti nuolat atakas
rengiančias ginkluotas gaujas, tačiau
tai jokio poveikio neturėjo.
Spalio 29-ąją apsirengę Sudano
kariuomenės uniformomis, raiti ant

BBC nuotr.

kupranugarių ir arklių, „Janjaweed"
kovotojai įsiveržė į pabėgėlių stovyk
las Jebel Mouno mieste ir pradėjo žu
dyti jose besislapstančius žmones.
Si vietovė yra Nacionalinio išsi
gelbėjimo fronto, vienos iš Darfūro
sukilėlių grupuotės, gegužę nepasira
šiusios taikos sutarties su vyriau
sybe, buveinė.
Jos atstovas Idriss Abu Garda
teigė, kad Sudano vyriausybė pradėjo
mobilizuoti ,,Janjaweed" kovotojus,
siekdama sunaikinti visą rezistenciją
Darfūre.
Iš arabų sudaryta grupuotė
,.Janjaweed" yra kaltinama prieš tre
jus metus per juodaodžių Darfūro gy
ventojų etninį valymą nužudžiusi
200.000 žmonių. Iki šiol ji nekontro
liuojama siaučia šiame regione.
Manoma, kad Sudano vyriausybė
jai leidžia naikinti sukilėlius ir net su
jais nesusijusius žmones Darfūre. nes
pati nesugeba išlaikyti tvarkos.

EUROPA
LONDONAS
Jungtinės Valstijos ir jų sąjungi
ninkės nesitikėjo tokio smurto ir
tarpkonfesinės nesantaikos Irake po
2003-iųjų invazijos, penktadienį sakė
britų užsienio reikalų sekretorė Margaret Beckett. M. Beckett, kuri ket
virtadienį pradėjo savaitės trukmės
vizitą Indijoje, sakė, kad padėtis dėl
saugumo Irake yra labai rimta ir kad
britų bei amerikiečių kariai deda di
deles pastangas smurtui Baghdad ir
Basros regione suvaldyti. Tai ji sakė
JAV ir Didžiojoje Britanijoje didėjant
visuomenės spaudimui išvesti karius
iš Irako ir esant didelei tikimybei,
kad prezidento George W. Bush res
publikonai per lapkričio 7-osios rin
kimus dėl Irako politikos praras JAV
Kongreso kontrolę.
ROMA
Italijos vyriausybės vadovas Ro
mano Prodi neatmetė galimybės pa
siųsti armijos dalinius į Neapolį, kur
pastaruoju metu padažnėjo žmogžu
dysčių, priskiriamų Neapolio mafijai
— vadinamajai „kamorai". „Šiuo me
tu tai nėra būtina, bet galimybė
kreiptis pagalbos į armiją neatmeta
ma", — pareiškė jis. R. Prodi skubiai
atvyko į Neapolį, kurio valdžia bando
stabilizuoti padėtį, kuri kompli
kavosi mažiau nei per savaitę mieste
nuo mafijozų rankų žuvus 7 žmo
nėms.

VARŠUVA
Lenkijos vyriausybė priėmė įsta
tymo projektą, kuriuo leidžiama nau
doti nuteistųjų elektroninio sekimo
priemones, kurios, kaip sakė premje
ras Jaroslawas Kaczynskis, padės iš
spręsti perpildytų kalėjimų ir naujų
įkalinimo vietų statybos problemą.
Elektroninių „apyrankių", kurios
bus dedamos ant riešo ar kojos, pro
jektas bus įgyvendinamas palaips
niui.- Tokia priežiūros sistema bus
taikoma tik tiems asmenims, kurie
buvo nuteisti kalėti laikotarpiui iki
pusės metų ir sutiks su tokia kardo
mąja priemone.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV vyriausybė uždarė kovo mė
nesį įsteigtą interneto svetainę, ku
rioje buvo skelbiami per Irako karą
surasti dokumentai, nes ekspertai iš
reiškė nuogąstavimus, kad joje yra
nuorodų, kaip galima pagaminti ato
minę bombą. George W. Bush admi
nistracija svetainę atidarė spaudžia
ma Kongreso respublikonų, kurie ti
kėjosi pasinaudodami internetu rasti
naujų Saddam Hussein prieš 2003
metų invaziją keltos grėsmės įrody
mų.
LOUISVILLE
Buvusį JAV karį Steven Green
civilinė didžioji žiuri ketvirtadienį
apkaltino irakietės mergaitės išžagi
nimu bei nužudymu ir jos šeimos iš
žudymu. Kaltinamajame akte teigia
ma, kad 21 metų S. Green ir dar ke
turi, armijoje tebetarnaujantys ka
riai kovo mėnesį išžagino 14-metę
Abeer Qasim Hamza ai Janabi, o ta
da nužudė ją, jos tėvą, motiną ir še
šerių metų seserį.

TBILISIS
„Politiniu" Gruzija pavadino Ru
sijos monopolininkės „Gazprom"
JAV
sprendimą nuo 2007 metų pakelti
dujų kainą šiai šaliai daugiau kaip du
kartus — iki 230 dolerių už 1,000 ku
MASKVA
binių metrų, ir pažadėjo aktyviau ieš
Apsinuodiję falsifikuotais alko
koti naujų tiekėjų bei plėtoti savo al holiniais gėrimais, penktadienio 6
ternatyvinę energetiką. Ministras valandos Maskvos laiku duomenimis,
pirmininkas Zurabas Nogaidelis sa keturiose Pavolgio ir Uralo regiono
kė, kad pavedė ministrams greičiau dalyse mirė 119 žmonių. Permės
užbaigti derybas su Azerbaidžanu, krašte mirė 13 žmonių, Kirovo srity
Turkija ir Iranu dėl dujų tiekimo. Jis je — 31 žmogus, Saratovo srityje — 5
taip pat sakė, kad Gruzija plėtos hid- žmonės, Celiabinsko srityje 70 žmo
kiekvieną pirmadienį kalbasi su G. W.
: roenergetiką, ir vyriausybė jau pri nių. Iš viso nuo „pilstuko" keturiuo
Bush ar jo patarėjais.
ėmė sprendimą pastatyti dvi hidro se regionuose susirgo 1,960 žmonių,
T. Haggard remia pasiūlytą
elektrines.
iš jų 1,085 yra gydymo įstaigose.
Colorado konstitucijos pataisą, kuria
santuoka apibrėžiama kaip vieno vy
ro ir vienos moters sąjunga. Valstijos
rinkėjai sprendimą šiuo klausimu
priims kitą savaitę, kai balsuos per
lanticexpresscorp.<
JAV Kongreso rinkimus.
Krikščionys evangelikai buvo
svarbi G. W. Bush ir jo Respublikonų
partijos rėmėjų grupė.
Penkių vaikų tėvas T. Haggard
Kroviniu gaberimas
jau seniai tapo įtakinga konservaty
laivu i visas pasaulio šalis.
vių JAV krikščionių evangelikų figū
ra. Žurnalas „Time" net įtraukė jį į
Kroviniu gabenimas
savo „25 įtakingiausių Amerikos
lėktuvu į visas pašau Ho šalis.
evangelikų" sąrašą.
Mr FrelgM
Įtakingas liberalios pozicijos žur
nalas „Harper's" pernai Naujojo Gy
Automobiliu pirkimas be«
venimo Bažnyčią pavadino „įtakin
siuntimas i visas oasauHo šalis.
giausia Amerikos megabažnyčia".
Politikos analitikai pabrėžia, kad
Kroviniu pervežimas
net jei T. Haggard įtariami trejus
visoje Amenkoje
metus trukę seksualiniai santykiai su
padėjėju niekuomet nebus įrodyti,
/ Small Packages
pats įtarimų faktas konservatyvioje
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
bažnyčioje gali turėti neigiamu
pristatymas s namus Lietuvoje. Latvijoje.
padarinių.
Estiioįe. Baltarusijoje bei Ukrainoje.
Visų pirma tai yra blogos nau
jienos rinkimams besiruošiantiems
8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
respublikonams, nes įtakingo konservatoriaus paslydimą gali itin priešišFax. 1 708-599-9682
Tel. ? 800-775-7363
kai sutikti potencialūs rinkėjai.

Dėl sekso skandalo atsistatydino
evangelikų asociacijos pirmininkas
Colorado Springs, lapkričio 3
d. (,,Reuters"/BNS) — JAV nacionali
nės evangelikų asociacijos pirminin
kas, kuris reguliariai kalbėdavosi su
Baltaisiais rūmais ir prieštaravo gėjų
santuokoms, ketvirtadienį atsistaty
dino dėl kaltinimų turėjus lytinių
santykių su vienu palydovu.
Ted Haggard, kuris šiuos kaltinimus neigia, taip pat laikinai pasi
traukė iš Naujojo Gyvenimo Bažny
čios vyresniojo pastoriaus pareigų,
sakoma Bažnyčios pareiškime.
„Niekada su niekuo neturėjau
homoseksualių santykių, — trečia
dienį sakė T. Haggard. — Esu su savo
žmona. Esu ištikimas savo žmonai".
Naujojo Gyvenimo Bažnyčios pa
reiškime cituojami T. Haggard žo
džiai, kad jis „negali toliau dirbti pas
toriumi, kol krinta šių kaltinimų še
šėlis".
Mike Jonės, kuris sakė, kad buvo
pastoriaus palydovas, trečiadienį
tvirtino, kad trejus metus palaikė
seksualinius „verslo santykius" su T.
Haggard. Įtariama, kad T. Haggard
už tam tikras seksualines paslaugas
savo padėjėjui reguliariai atsilyginda
vo pinigais.
T. Haggard, kuriam dažnai pri
skiriami konservatyvių krikščionių
sutelkimo George W. Bush per 2004ųjų rinkimus paremti nuopelnai,

ATLANTIC
or

1-800-775-SEND
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, SL 60435
Tei. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.oenteffbr5iayfyandbreastheaith.oor

GEDAS M. ORINIS, MD

lnkstų,pusiės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St.. Kenosha, W l 53142

(262) 948-6990
Chiropraktika ir
manualine terapija
Amber
Telefonas ( 7 0 8 ) - 2 3 9 - 0 9 0 9
Health • Manualinė terapija
Center • Chiropraktika
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytė
Chiropraktikos gydytoja

JAV LB K V S o c i a l i n i ų r e i k a l ų t a r y b a
Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Šeimos d a k t a r a i ir chirurgai
10811 W . 1 4 3 " 1 SL Ortand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Sandra Rasa Valaitis, MD
šlapimo pūslės inkontinencija,
gimdos makšties ir pūslės ištrūkimas,
gydymas bei chirurgija
Priklauso University of Chicago,
MacNeal, Hinsdaie ir La Grange Hospital

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

Stuburo ir skausmo ligos

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

Dr. Vida I.Puodžiūnienė

SJ

Heaithy Connection
Chiropractic & Rehab CInic

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

16547 W . 159 Street
Lockport, IL 6 0 4 4 1
Tel. 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerkles
ligos
VYTENIS GRYBAUSKAS, M . D.
SUSAN T. LYON, M . D .
Ausų, Nosies, Gerklės ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

Širdies ir kraujagyslių
ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79 t h St.
Burbank, IL 60459
Tei. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D,

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, 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: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
M c H e n r y : 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Akių ligų specialistai
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
98B0 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge
Tel. (706) 636-6622
H o i y Cross H o s p i t a l , #410S

Tel. (773) 884-7960
Dr. ELIGIJUS LELIS
Akiu iigos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
joliet, IL 60435

Tel.

815-723-1854

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
joliet, IL 60435
Tei. 815-741-3220
Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS UGOS

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel.773-471-3300

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

GAILE SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th S t Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms

Ginekologija

Tel. 773-585-2802

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tei. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6 9 1 8 W . A r c h e r A v e . St. 5 i r 6
C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8

Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
RAMONĄ G. MARSH, M D SG
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

2 7 1 1 West 71 Street,
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 7 7 3 - 4 7 ^ 2 6 5 5 ; fax. 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6

Valandos pagal susitarimą

S K E L B I M Ų SKYRIAUS
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

LABDAROS ORGANIZACIJOS: PAGALBOS
ŠAUKSMAS AR PINIGŲ VILIOTINIS
Labdara bei ne pelno siekiančiais
tikslais savo egzistavimą grindžian
čios organizacijos jau seniai yra pa
tikimas pilietinės visuomenės rams
tis. Pagal galimybes aukodami joms
išreiškiame savo pritarimą kokiai
nors idėjai, pasijuntame galintys įta
koti visuomenėje vykstančius pro
cesus bei rodome gerą pilietinio ak
tyvumo pavyzdi aplinkiniams. Tačiau
ar visuomet galime būti tikri, jog
mūsų geri norai bus tinkamai įver
tinti bei kad parama, kurią teikiame,
iš tiesų bus panaudota tam, kam
paaukojome savo pinigus?
Daugelis rimtų, gerą reputaciją
turinčių organizacijų stengiasi išlai
kyti ilgalaikius bei nuolatinius ryšius
su savo aukotojais. O ir mes patys
dažnai esame labiau linkę remti or
ganizacijas, kurioms j a u anksčiau
aukojome ar toms, kurių reputacija
jau pagrįsta dešimtmečių veikla bei
tarptautiniu pripažinimu. Visgi mū
sų asmeninei informacijai nuolat
„nutekant" iš įvairių institucijų, pradedant telefono kompanija ir
baigiant prenumeruojamais leidiniais
- dažnai sulaukiame prašymų aukoti
ir iš organizacijų, apie kurias esame
mažai ką girdėję. J ų deklaruojami
tikslai dažnai b ū n a kilnūs, patei
kiamos istorijos
- graudinančios,
prašymai - desperatiški, apeliuojan
tys į mūsų jausmus bei universalias
vertybes. Pavyzdžiui, „nepatikėsite,
tačiau mūsų miestelyje policininkai
yra priversti patys pirkti sau neper
šaunamas liemenes!" arba , jei tik ga
lėtumėte pamatyti kibirkštėlę sun
kiai sergančio vaiko akyse, sužinojus,
jog jis pasveiks!". Atrodo pažįstama?
Galbūt nustebsite sužinoję, jog,
nors JAV šiuo metu veikia maždaug
milijonas įvairių labdaros organiza
cijų, bent trečdalis jų neatitinka
veiklos standartų, numatytų „Better
Business Bureau" - organizacijos,
užsiimančios įvairių labdaringų bei
verslo vienetų veiklos vertinimu pa
gal kokybės ir etikos rodiklius. Tai
nebūtinai reiškia, jog visos šios or
ganizacijos iš esmės sukčiauja ir ne-

• Apsimetėliai gali naudoti orga
nizacijų pavadinimus, labai panašius
į populiarių, seniai gyvuojančių
institucijų pavadinimus. Nebijokite
pasitikrinti Internete (www.charitynavigator.com, www.guidestar.
eom) arba paskambinę į vietinę „Bet
ter Business Bureau" atstovybę. Ats
tovybės Čikagoje telefonas: 312-8320500, kitų atstovybių telefonus gali
ma rasti telefono kompanijų sąrašuo
se arba Internete adresu www. Bett e r B u s i n e s s B u r e a u . o r g . Taip pat,
norėdami patikrinti kokių nors įmo
nių ar organizacijų veiklos teisėtumą
ar pranešti apie įtartiną persekioji
mą, galite susisiekti su Secretary of
State arba State Attorney įstaigomis.
• Gerus darbus iš tiesų atliekan
čios ir gerą reputaciją turinčios lab
daros organizacijos paprastai nenau
doja tiesioginio spaudimo, kad pri
trauktų naujų aukotojų. Jei jaučiate,
jog prašymai aukoti pernelyg įkyrūs,
prašytojai greičiausiai labiau susi
rūpinę Jūsų pinigų išviliojimu, o ne
savo deklaruojamos misijos vykdy
mu. Nepasiduokite tikinimams, jog,
esą, j a u aukojote tai organizacijai
praeityje - jei to tiksliai neprisime
nate, patikrinkite savo čekių knygelę
bei kredito kortelių ataskaitas. Ne
manykite, jog privalote aukoti vien
dėl to, jog organizacija, drauge su
prašymu aukoti, Jums atsiuntė vokų
lipdukų, atvirukų Kalėdoms ar pana
šių menkniekių.
• Kaip minėta, asmeninė infor
macija, deja, jau tapo preke. Jei auko
jate nedidelę sumą kokiai nors žino
mai bei daugybę aukotojų turinčiai
organizacijai, yra didelė tikimybė, jog
ji papildomai pasipelnys, parduoda
ma Jūsų kontaktinę informaciją ki
toms. Ir tada būsite tiesiog užversti
prašymais aukoti! Todėl, prieš auko
dami, pareikalaukite iš labdaros or
ganizacijos garantijų, jog Jūsų as
meninė informacija nebus platinama.
• Prieš siųsdami aukas nežino
moms organizacijoms, įsitikinkite,
jog jos tikrai yra ne pelno siekiančios
vykdo veiklos, kuria remiantis buvo (turinčios 501(c)3 klasifikaciją). Tai
Įkurtos - tačiau didelė dalis joms ypač svarbu, jei aukojate nemažą suaukojamų pinigų gali „nusėsti" įvai- mą, kurią vėliau norėsite nusirašyti
rių tarpininkų bei tų organizacijų
nuo federalinių mokesčių. Neaukovadovų kišenėse, užuot panaudojus kitę grynais pinigais ir nepamirškite
juos pagelbėti sergantiems vaikams, paprašyti kvito. Jei jums iš tiesų svarkaro veteranams, neįgaliesiems a r bu, kam bus panaudojami Jūsų pinibenamiams gyvūnams.
gai, pasidomėkite organizacijos fmanTad kaip gi atskirti pelus nuo sinėmis ataskaitomis. Įstatymai įpagrūdų? Kaip neužkibti a n t įkyrių reigoja visas ne pelno siekiančias lab
prašytojų jauko?
daros organizacijas laikyti savo finan
• Pirmiausia, atminkite, jog di sinius duomenis viešais. Jūsų pasi
džiausia dalis įtartinų prašymų pa rinktos organizacijos administraci
siekia potencialius aukotojus telefo nės ir lėšų telkimui skirtos išlaidos
nu ar elektroniniu paštu. Todėl ne neturėtų viršyti 25% visų pajamų.
atsakykite į panašaus pobūdžio elek
Prašymų aukoti paprastai itin pa
tronines žinutes, o skambinantiems daugėja prieš didžiąsias šventes, taip
atseit labdaros organizacijų atsto- pat - po didelių stichinių nelaimių,
vams pareikškite, jog norėtumėte sukrėtimų. Aukoti labdarai - kilnus
daugiau sužinoti apie jų organiza- poelgis. Neabejotina, jog esant tokiai
cijos veiklą ir paprašykite atsiųsti daugybei organizacijų, kiekvienas iš
informacijos paprastu paštu. Sutiki- mūsų galime surasti, kur ir kaip pamas tai padaryti savaime dar nega- tenkinti savo poreikį padėti kitiems
rantuoja, kad organizacija yra rimta, bei skatinti tai, kuo tikime. Na, o šis
tačiau, kita vertus, jei prašytojai atsi straipsnis, tikėkime, bent iš dalies
sako tai daryti, arba tarsi sutinka, padės neapsirikti savo pasirinkimuose.
Pagal amerikiečių žiniasklaidą bei
bet vėliau nieko iš jų nebeišgirstate,
www.CharityNavigator.com
galite būti įsitikinę, jog visi jų pa
tinklapio informaciją parengė
sakojimai buvo neverti sudilusio
Vaida Maleckaitė
skatiko - o tuo labiau Jūsų aukų.
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Dantų gydytojai

LAIMĖTI PASAULI
SU MEILE
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC
Kaip Evangelijos aprašo, Jonas
Krikštytojas savo gyvenime nepaži
nojo civilizuoto pasaulio, kuris savo
kultūra kelia aikštėn žmogiškosios
prigimties sugedimo apraiškas. Jo
nas visą savo gyvenimą praleido
tyruose. Jis buvo dykumų žmogus.
Vilkėjo kupranugario vilnų apdarą,
strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu,
valgė skėrius ir laukinių bičių medų.
Evangelijos nieko nesako, kaip j i s
pateko į tyrus. Galimas dalykas, kad
jis savo motinos Elzbietos buvo sle
piamas tyruose, kad nebūtų Erodo
nužudytas, kai šis davė įsakymą iš
žudyti visus vaikus iki dvejų metų
amžiaus. Tai gal iš pat mažens J o 
nas ir pasiliko tyruose. Priprato prie
tokio keisto atsiskyrėlio gyvenimo ir
tik apie trisdešimtuosius savo am
žiaus metus jis gavo įkvėpimą išeiti į
viešumą skelbti Mesijo atėjimą, k a d
visa tauta jo sutikimui pasiruoštų.
Jis už Kristų buvo tik apie pusę
metų vyresnis.

Jono Krikštytojo kalba rodo, kad
jis neturėjo rabinų išauklėjimo, bet
žinojo Dievo įsakymus ir išrinktosios
tautos paskirtį. Jis kalbėjo ne taip,
kaip Jeruzalės rabinai ir fariziejai
mokytojai. Jo kalba buvo šiurkšti ir
be jokių kompromisų. Einančius
krikštytis fariziejus ir sadukiejus jis
išvadino angių išperomis. Visokios
rūšies gyvates ir žalčius Jonas gerai
pažinojo ir ne kartą matė, kaip šie
slepiasi ir bėgo nuo pavojaus. Todėl
tą vaizdą jis pritaikė fariziejams ir
sadukiejams, kurie, eidami krikšty
tis, neturėjo tikros atgailos ir atsi
vertimo. Jonas Krikštytojas bijojo
tik Dievo rūstybės. Jis nepaisė, ką
apie jį pasakys žmonės ir kaip su juo
pasielgs valdžios autoritetai. Erodas
Antipas lankėsi Romoje pas savo
brolį ir paviliojo jo žmoną, kurią vė
liau vedė, atleisdamas savo tikrąją
žmoną. Jonas Krikštytojas, apie tai
sužinojęs, pradėjo šaukti prie Jor

* 53 m. moteris, turinti patirtį slaugoje, gali
išleisti atostogų jums patogiu laiku 1-2 mėn.
ar 2-3 sav. Tel. 630-664-2760
* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagyvenu
sius žmones ar vaikus. Tel. 630-863-1168

D r . JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL
Tel. 773-735-7730
dano upės apie Erodo Antipo nedo
Tel. 708-598-8101
10 S. 640 S. Kingery Hvvy, Wiowbrook
rybes. Nėra saugu prieštarauti des
Tel. 630-323-5050
Valandos
pagal
susitarimą
potui. Erodas kareiviams liepė Joną
suimti ir įmesti į požemį tvirtovės,
Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER
kuri buvo kalnuose prie Mirties
Dr. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
jūros.
Dantų gydytoja
Kalbame lietuviškai
10745 VVinterset Dr.
Galime suprasti, ką Jonas
TOS. 640 Kingery Highvvay
Orland Park, IL 60467
VVilIovvbrook, IL 60527
Krikštytojas išgyveno kalėjime. Jis
708-873-9074
Tel. 630-323-2245
buvo tyrų ir laisvės žmogus, kuris
V a l a n d o s p a g a l susitarimą
Valandos pagal susitarimą
džiaugėsi saulės šviesa, dangaus
skliautu, vėjo dvelkimu. Jis niekad
negyveno uždarame name. O čia ne
Dr. V.J. VASAITIENE
Dr. DALIA JODVVALIS
buvo šviesos ir tų platybių, prie
Dantų gydytoja
kurių jo siela buvo taip pripratusi, ir
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
su visa gamta taip suaugusi. Visada
Tel. 708-423-6114
15543 W . 1 2 7 t h St.
kaliniai labai laukia valandos, kada
Valandos
pagal
susitarimą
saulės spindulys praeis pro kalėjimo
Suite 1 0 1 , Lemont, IL
langelį, jei toks langelis yra. Gyven
Tel. 630-243-1010
damas tokioje vienatvėje, Jonas dar
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
labiau pradėjo svarstyti apie Mesiją.
Valandos susitarus
9356 S. Roberts Road
Kartais jį aplankydavo buvusieji
Hickory Hills
mokiniai. Jie papasakojo apie Jėzų,
Tel. 708-598-2131
kaip Jis gyvena, kokius mokinius
Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS
Valandos
pagal susitarimą
turi ir ką kalba apie Jį žmonės. Jo
D A N T Ų GYDYTOJA
nas norėjo dar daugiau sužinoti apie
T R Y L I K O S M E T Ų PATIRTIS
Jėzų, kuris, atrodo, turėjo būti pat
Dr. L. PETREIKIS
persikėlė į naują kabinetą
sai Mesijas. Todėl siuntė savo mo
DANTŲ GYDYTOJA
3 1 8 W . T o u h y Avenue
9055 S.Roberts Road
kinius pas Jėzų atsiklausti, ar Jis iš
Park Ridge. IL 60068
Hickory Hills, IL
tikrųjų yra tasai, kuris turi ateiti, ar
Tel. 847-692-2303
1 myliai vakarus nuo Harlem Ave.
dar reikia laukti kito (Mt. 11, 3).
Tel. 708-598-4055
www.parkridgesmiles.com
Valandos pagal susitarimą
Toks Jono klausimas sukelia
Pilna dantų priežiūra:
daug neaiškumų. J u k jis Viešpatį
• impiantai
pakrikštijo prie Jordano upės ir
EUGENE C DECKER, DDS, P.C
• tiltai, karūnos, protezai
šaukė minioms: „Štai Dievo Avinėlis,
DANTŲ GYDYTOJAS
• vaikų dantų gydymas
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia
• šaknies kanalų valymas
Susitarimui Kalbėti angliškai arba lietuviškai
tasai, apie kurį aš kalbėjau: po
• chirurgija
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
manęs ateis vyras, anksčiau už ma
55 E Washington, Ste 2 4 0 1 ,
• parodontozės specialistas kabinete
ne buvęs, nes jis pirmesnis už ma
Chicago, IL
• kosmetinės procedūros — „veneers",
ne" (Jn. 1, 29-30). Jonas girdėjo ir
balinimas
Tel. 708-422-8260
balsą iš dangaus, sakant, kad šis yra
mylimasis sūnus, kurio reikia klau
Odos ligų specialistai
syti (Mt. 3, 17).
Keletas Jono Krikštytojo moki
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
nių buvojau prisijungę prie Kristaus
D r . K. J U Č A S
specialybė, kosmetinė chirurgija,
apaštalų, bet tie, kurie lankė Joną
Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
viso veido atjauninimas
kalėjime, vis dar laikėsi atokiau nuo
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D
Kosmetinė chirurgija.
Jėzaus. Jiems buvo kilę visokių abe
120
Center
Mali
#
318
Oak
Brook
IL
60523
3235
W.
111 St, Chicago, IL 60655
jonių, kai jų mokytojas neteko lais
vės. Greičiausiai Jonas savo moki
nius siuntė pas Jėzų su klausimu,
kad patsai Jėzus visas abejones iš
blaškytų.
Viešpats Jėzus žinojo, kad Jono
mokiniai sugrįš pas savo mokytoją ir
vėl diskutuos apie tikrąjį Mesiją, ku
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
rio laukia visa tauta. Taigi Jėzus ir
įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
liepia mokiniams keliauti pas Joną
PIGIA USIOS KAINOS!!!
ir pasakyti tai, ką jie patys savo aki
mis matė, kad „aklieji praregi, rai
šieji vaikščioja, raupsuotieji apvalo
mi, kurtieji girdi, mirusieji prikelia
i
mi, vargdieniams skelbiama geroji
naujiena" (Mt. 11, 5). Šiame praneši
me Viešpats pridėjo ir vieną perspė
E,
jimą Jonui* „Ir palaimintas, kas ne m
pasipiktins manimi" (Mt. 11, 6). Jonas
skelbė linksmą naujieną su prista
tymu Dievo galybės, kuri viską triuš
kina, o Jėzus su dieviška meile kal
40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
bėjo apie savo Tėvo šventumą. Jonas
turėjo suprasti, kad blogio galybė
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS
turi būti nugalėta meilės jėga.
Atseit, Jonas neturi nusivilti, kad
Mesijas nerodo triuškinančios jėgos,
E-mail: vyttours@earthlink.net
nes Jis atėjo laimėti pasaulio meile.
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Fax. 718-423-3979

ĮVAIRUS
* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 224659-1391

9

* 54 metų moteris ieško darbo prižiūrėti
vaikščiojančius senukus. Susikalba ang
liškai, 4.5 metų patirtis, geros rekomendaci
jos. Tel. 773-737-6825
* Moteris ieško darbo žmonių priežiū-roje
su grįžimu namo. Patirtis, vairuoja, kalba
angliškai. Gali būti naktinis darbas. Tel. 708691-6996
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Web site: www.vytistours.com

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

i

i
I Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 i
ii
I
.1
a m!ESSM!SM&SMSMS!smmssmss!simsm^j&&&smsisi^^s^m!m!B!smmB
E-mail: pencylar@comcast.net

Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
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Kur „Lietutis" lyja ir
„Tulpė" žydi
Atkelta iš 5 psl.

Buvome jauni ir drąsūs, no
rėjome sau kurti geresni gyvenimą
šiaurės vakaruose, kur tikėjomės gy
venti kone gražiausios gamtos visoje
Amerikoje lopšyje.
- Seattle mieste yra negau
sus, bet labai veiklus lietuvių
telkinys. Malonėkite truputį apie
j | papasakoti.
- Teisybė, kad lyginant su Čikaga
ir Los Angeles, mūsų telkinys yra
tikrai mažas. Bet esame labai labai
veiklūs, gal dėl to, kad valdybai vis
vadovavo puikūs pirmininkai, kaip
Ina Bertulytė-Bray, Irena Blekytė,
Jūratė Harrison, Inga Gaurienė, Ra
sa Raišytė ir dabar Rimas Mikšys.
Turime Lietuvos garbės konsulą
Vytautą Lapatinską, turime dvikalbį
laikraštėlį, tautinių šokių grupę, jau
10 m. rengiame šeimų metinę stovyk
lą, tėvų komitetas ruošia cepelinų
pobūvį, rengiame kultūrinius rengi
nius, susirinkimus su vakaronėmis,
bendradarbiaujame su latviais ir es
tais, taip pat su universitetu, veikia
Lietuvos Dukterys. Tiksliai negalė
čiau pasakyti, kiek čia lietuvių gyve
na. Per mūsų pagrindinę metinę
šventę, t. y. Vasario 16-osios minėji
mą, apytikriai susirenka apie 200
. žmonių, o į Lietuvos Dukterų draugi
jos metinę gegužinę, kuri vyksta liepą
vienai narei priklausančiame mėly
nių sodelyje, suvažiuoją gal ir dau
giau.
Reikia prisiminti, kad į tą skaičių
įeina ir „maišytos" šeimos, tie, kurie
jau nekalba lietuviškai, ir trečios ar
ketvirtos kartos lietuviai. Anksčiau
būdavo, kad kiekvienas narys pažino
jo visus vietinius lietuvius. Per pra
ėjusius 10 metų čia atsikėlė daugiau
tautiečių - jau nebe visus pažįstame
iš karto. Seattle lietuvių bendruo
menė tikrai didžiuojasi, kad mūsų
renginiuose dalyvauja visi lietuvių
kilmės žmonės - niekas nesijaučia
atmestas dėl kalbos nežinojimo gal
dėl to, kad stengiamasi viską1 rengti
dviem kalbomis. Valdyba tuo požiū

riu jau seniai, gal nuo 1979 m., va
dovaujasi. Tais laikais renginiai bū
davo rengiami angliškai, nes tarp
mūsų buvo gana daug lietuviškai
nekalbančių žmonių: nelietuviai
žmonos, vyrai ar draugai. Norėjosi,
kad ir jie džiaugtųsi lietuvių ruoštais
renginiais, kad neatkristų jų šeimos.
Lietuviškai bendraudavome tarpu
savyje, po renginio. 0 dabar, atvirkš
čiai: yra nemažai neseniai iš Lietuvos
atvykusių žmonių, kuriems anglų
kalba sudaro sunkumų. Turbūt prieš
10 m. renginius pradėjome rengti ir
lietuviškai, ir angliškai. Labai di
džiuojamės, kad Seattle veikiantis
"VVashington universitetas glaudžiai
bendradarbiauja su Lietuvių Bend
ruomene ir prieš 10 m. įkūrė Baltijos
studijų vasaros institutą. Iš to išaugo
bene vienintelė visoje Šiaurės Ame
rikoje aukštųjų studijų programa,
kurioje nuolat dėstomos ne tik lietu
vių, latvių ir estų kalbos, bet taip pat
baltų kultūrų, šalių istorija ir pan.
- Iš Čikagos išsikėlusi Alek
sandra Gylienė, rodos, įkūrė Lie
tuvos Dukterų draugijos skyrių
Seattle. Ar priklausote šiai orga
nizacijai ir kaip ji ten klesti?
- Turbūt žinote, kad a.a. Mama
Gylienė, kaip visi ją meiliai vadin
davom, kartu su kun. dr. Feliksu Gurecku yra viena pirmųjų Lietuvos
Dukterų draugijos įkūrėjų. Kartu su
dukra Aldona Minelgiene ji įsteigė ir
Seattle veikiantį skyrių prieš maž
daug 30 m. Beje, mudu su Juozu taip
ir susiradome lietuvius, kai patys
atvykome gyventi Į Seattle. Tuo laiku
mano mama buvo Lietuvos Dukterų
Bridgeport skyriaus seniūnė. Mums
prieš išvykstant į Seattle, mama man
davė Dukterų krivulę ir griežtai
įsakė: „Paskambinkit lietuviams, kai
nuvažiuosit!" Taip ir padarėme.
Susiradome Gedį ir Ireną Morkūnus,
o jie mus greit supažindino su kitais
lietuviais. Priklausau Dukterims visą
savo gyvenimą Seattle, vienoje valdy
boje dirbau sekretore. Organizacija
labai veikli: renkame lėšas per me-
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-r Juozas Petkai.

ANGELŲ SLAUGOS NAMAI
Jau artėja penkiolika metu, kai veikia
šie lietuviški Angelų slaugos namai.
Juose be rūpesčių gyvena tautiečiai,
kuriems reikalinga mūsų pagalba.
Dėl išsamesnės informacijos apie
*«*.
Angelų slaugos namus ir paslaugas kreipkitės i Apoloniją
tel. 708-387-2067 arba 708-207-5023

tinę gegužinę, ruošiame nebylias var nariu. Nenumaniau, kad ją skaitys ir
žytines, loterijas, renkamės dažyti kitur gyvenantys lietuviai ne tik
margučius, sueiname arbatėlėms, Amerikoje, bet ir užsienyje, kad ar
susirinkimams. Jau nuo 1997 m. va chyvams jos prašys University of
žiuojame į Providence bendrovės VVashington ir net Nacionalinė Mar
sandėlį padėti ruošti vaistų bei gydy tyno Mažvydo biblioteka Lietuvoje.
mo priemonių talpintuvų siuntas į Nemaniau, kad „Tulpės" rengimas
Lietuvą. Juos Lietuvoje priima ir atims tiek daug ne tik mano, bet ir
skirsto Vilniaus arkivyskupijos „Ca vyro asmeninio laiko. Dabar, praėjus
ritas".
25 m., nutariau, kad atėjo laikas
- Na, o ar ne Jūs {steigėte „Tulpę" perleisti kitiems. Džiau
tautinių šokių grupę „Lietutis"? giuosi, kad išleidusi kitą „Tulpės"
- Taip, esu jo steigėja. „Lietutis" numerį, redagavimo atsakomybę pergimė prieš 25 m. Po Vasario 16-osios leisiu naujiems žmonėms: Ainiui
minėjimo savo draugei bulgarei paro Lašui, Nomedai Lukoševičienei, Vil
džiau keletą lietuviško šokio žings mai Cinčienei ir Renatai Kepežinsnių. Mano „strykinėjimas" pagal kienei. Jiems nuoširdžiai linkiu daug
muziką netyčia pritraukė susidomė sėkmės ir esu labai patenkina, kad
jusių vaikų, taigi juos įjungiau į ratelį „Tulpė" toliau klestės.
ir ten pat sužaidėm lietuvišką žai
- Koki darbą dirbate šiuo
dimą. Tėvai labai apsidžiaugė ir prašė metu ir ką bendra turite su EI
užsiimti tolimesniu vaikų mokymu, Salvador?
net patys atėjo šokti. Taip ir prasidėjo
- Jau 16 m. dirbu katalikėms vie
„Lietutis". Po kurio laiko iš jo išaugo nuolėms priklausiančioje bendrovėje
net trys kitos grupės, kurioms dabar „Providence Health & Services". Tai
vadovauja tėvai: „Lankas" vaikams, viena didžiausių sveikatos palaikymo
„Linas" paaugliams ir „Lašutis" dar organizacijų Amerikos šiaurės va
visai mažučiams vaikams (iki 6 m. karuose, jai priklauso apie 50 ligo
amžiaus).
ninių ir įvairių prieglaudų. Dirbu
„Lietučio" šokėjų skaičius kei tarptautiniame skyriuje, direktoriaus
čiasi kasmet. Daugiausia šokėjų tu padėjėja. Praeitą pavasarį, bendra
rėjome, rodos, 1986 m., kai dalyva darbiaudami su kita katalikiška orga
vome Vancouver pasaulinėje parodo nizacija, suruošėme daktarų ir slau
je. Tada buvo 35 šokėjai. Paprastai gių savanorių išvyką į vargingą EI
turime apie 16-20 šokėjų. Kasmet Salvador kraštą Centrinėje Ameri
pasirodome Nepriklausomybės šven koje, kur 10 dienų darbavomės vie
tės minėjime ir kituose vietiniuose nuose iš pačių neturtingiausių kai
lietuvių bei Amerikos visuomenės mų. Aš padėjau akių gydytojams,
renginiuose. Dalyvavome 3-jose išei išmokau kaip fotografuoti akies
vijos šokių šventėse, du sykius va rainelę, tikrinti regėjimą. Nemaža
žiavome į Los Angeles Lietuvių die dalis tų žmonių - beraščiai. Sveika
nas. | Lietuvą dar nevažiavome dėl tos paslaugų stoka EI Salvador kai
finansinių problemų. Žiūrėsime, kaip muose šiek tiek priminė ir Lietuvos
padėtį. Lapkritį vėl grįžtu į EI Sal
bus ateityje.
- Ar ne tuo pačiu laiku Jūs vador. Šį kartą suruošėme ekskursiją
įkūrėte LB laikraštėlį „Tulpė", įvairių Providence ligoninių vado
vams, kad jie susipažintų su varginga
kurį ir dabar redaguojate?
- Taip, „Tulpė" irgi įsteigta to krašto sveikatos apsaugos sistema.
1981 m. Per LB susirinkimą pirm. Tikimės, kad po kelionės jie pasi
Inos Bertulytės-Bray namuose, ji rūpins pagalba tam kraštui, kuris
paprašė, ar kas iš mūsų negalėtų labai daug nukentėjo 9-ajame dešimt
sukurti bendrą laišką-pranešimą, metyje, kuomet pilietiniame kare
kviečiantį dalyvauti lietuviškoje veik žuvo net 80,000 gyventojų.
- Teko girdėti, jog esate susi
loje, kurį valdyba išsiuntinėtų vi
jusi
ir su filmų pasauliu?
siems vietovės lietuviams. Aš ir Vio
- Pirmiausia turiu pasakyti, kad
leta Kuprėnaitė pasisiūlėme tai pa
daryti, o mūsų bendradarbiavimo ne tik aš, bet ir kiti vertėjai yra įsi
vaisius buvo vieno lapo dvikalbis ap jungę į šį projektą. Šiuo metu yra
linkraštis, vardu „Tulpė Times". Vie ruošiamas PBS filmas „Red Terror
noje pusėje - tekstas lietuvių kalba, on the Amber Coast" („Raudonasis
kitoje - anglų. Violeta ir aš tada teroras gintaro pakrantėje") apie
galvojome, kad darbą baigėme, nes Lietuvos partizanus ir Sibiro trem
atlikom, kas buvo prašyta. Nenu- tinius. Su Seattle LB pirm. Rimu
matėm, kas laukia... Visiems labai Mikšiu susisiekė filmo rengėjas kun.
patiko mūsų laikraštukas. Antrasis David Rourke iš California ir paprašė
numeris buvo jau dviejų lapų, trečia vertėjų pagalbos.' Jis prieš kiek laiko
sis - dar ilgesnis. „Tulpė" augo ir gyveno Vilniuje bei dėstė Vilniaus
augo. Po kelerių metų perėmiau visą universitete. Aplankęs genocido
redagavimo atsakomybę ir laikraštėlį muziejų, labai susidomėjo ta tema ir
teberedaguoju iki šios dienos. Šiuo surengė maždaug 25 pokalbius su
metu kaip tik ruošiu 101-ąjį numerį. partizanais ir tremtiniais. Aš daly
grupėje, verčiu
Iš tikrųjų neįsivaizdavau, kad „Tul vauju vertėjų
pė" taps tokia reikalinga VVashington pokalbius.
valstijos lietuviams. Vietinė LB į savo
- Labai ačiū už nuoširdų po
įstatus net įrašė, kad „Tulpės" redak kalbi!
torius skiriamas valdybos garbės
Kalbėjosi Stasė E. Semėnienė

DRAUGAS, 2006 m. lapkričio 4 d., šeštadienis

11

*

VVESTERN UNION MONEY TRANSFER

Sumažintas pinigų pervedimo į
11* 11J V r )
mokestis - nuo

Naudojantis „VVestern Union"
t~**

I I I

#"^ i ^ i "T™ r -- ' n™v A i"~* Jk r^ i

paslaugc
SIUNČIAMA SUMA

jau

j PERVEDIMO MOKESTIS*

9,99$
10,99 $
16,99$
21,99$
27,99 $

0,01$ - 100,00$
100,01$ - 200,00$
200,01 $ - 300,00 $
300,01 $ - 400,00 $
400,01 $ - 500,00 $
Nuo 500,01 $

aUS D3D?
pastai

5

/O nuo pagrindinės sumos

po kelių minučių

gaiima atsiimti

visose agentūrose Lietuvoje!

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

1-800-325-6000
www.westernunion.com

PINIGŲ PERVEDIMAS

*

PINIGINĖ PERLAIDA

MOKĖJIMO PASLAUGOS

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

Be pervedimo mokesčio VVestern Union" taip pat ima mokesti už jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą.

** Lesų pnetnamurra lemia paslaugos sa vgos, įskaitant agentūros darbo laiką ir laiko juostų skirtumus Apribojimus žc Siuntimo formoje. Naujos mažesnės kainos galioja
dalyvaujančiose .VVestern Union' agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario 1d. įkainiai gali būti keičiami be įspėjimo.
€ 20C6 Wcste r n Un-cn Ho *3<rgs

r-c \

P ghts R c s c v c d
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
CJUtui'S ]nc

Orake

Qpr&xy,

it Againi

Įtaria Blaitare
Office

630-325-2800
Mobile

630-745-7593
Fax

630-325-7010

Accent
Homefinders

2!

BU

5 S.Prospect, Clarendon
Hills, Illinois 60514

DRAUDIMO PASLAUGOS

Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Orake Realtor

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL
708-423-5900

9201 S. Cicero
Oak Lavra, 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.

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

I
l
!
1
i
I
I
I

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

;Kit§it§q %mmm:

GREIT PARDUODA
ira" _-,

First Landmark Realty

Audrius Mikulis

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

ĮVAIRUS*

I s t Choice Rea! Propertys

630-205-9262
E-maii:

amikulis@usa.com

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 100 METŲ
Mano bitelių surinktas medus iš Illinois
pievų ir miškeliu yra skanus ir turi daug
gydomųjų savybių. Jo galima gauti PL
centre gegužinių metu. K. Laukaitis
Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

{vairus nekilnojamas turtas:

MIGLINAS TV

* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
ry . ••g*"'"
* Pardavfmas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

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

SIŪLO DARBĄ

r

PASKOLO
SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti j darbą
ir išvvkti.
Kreiptis:
A L L CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900 *
Spa Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, manikiūristai,
estetikos specialistai, registratoriai.
Privalo turėti leidimą.
Reziume siųsti fax. 7 0 8 - 2 3 3 - 5 9 4 4 ,

tei. 708-805-2696

AVvw.autotradeusa c o ^

Mindaugas
651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubltauskas@we!lsfargo com
vww*. wfhm.com/weststpauibranchmn

A^S

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Saldymas

6556 S. Kedzie Chkago, IL 60629
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas
— Licensed — Bonded— Insursd

Skubiai reikalingi
VAIRUOTOJAI-PERKR\LSTYTOJAI,
dirbti Skokie perkraustymo kompanijoje.

Tel. 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.

ESTIMATE

C

7 dienos
per savaite

773-778-4007
773-531-1833

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", ..decks", ,.gutters".pIokšti ir
„shingle" stogaf; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S.'Benetis, tel. 630-241-1912

Tvarkinga, vyresnio amžiaus
moteris, ieško
išsinuomoti švaraus buto
Cicero miestelyje.

Tel. 708-656-6599

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir [vairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

KAVINES
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chkago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.

Prie 66 St ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas „apartment" su nauja
virtuvės {ranga. Kaina $425.

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

Tel. 708-275-2070

608 W. Roosevelt,
Chkago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Romantiškos Klasikinės Unikalios Puokštės
a ^ A t r i b u t i k o s p o k y l i a m s nuoma
Oe^'Gėlės v i s o m s p r o g o m s j Lietuvą
o v Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
o v V e s t u v i n ė s ir proginės kompozicijos
Oi?Laidotuvių
krepšeliai, vainikai, vazoninės g ė l ė s
o v B a ž n y č i ų , pokylių salių dekoravimas

iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.o.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

IŠSINUOMOTŲ

•
•
•
•
•

IŠNUOMOJA

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer Ave., Chkago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

STASYS CONSTRUCTION

v«M

\Bmmex:.-~

Pristatymas 7 dienas per savaite
Čikagoje, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje!

/44^
^y

1120 Stale SI., Lrmont, IL

630 257 0339
888 594 6604
www.alwayswithflowers.com
www.alwayswithflowers.net

teiefbra.

sToo

TOMS
^y

8015 W. 79th St., Justice, IL

708 594 6604
www.alwayswithflowerstoo.com

teleflora.
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Gimnazistės iš Lietuvos dalyvauja moksleivių
mainų programoje JAV
Gimnazistai iš Lietuvos katali
kiškų mokyklų jau septintus metus
dalyvauja moksleivių mainų pro
gramoje Amerikoje. „Global Outreach" programa (www.globaloutreachprogram.com) kasmet atren
ka apie 30 mokinių iš buvusių sovietų
okupuotų šalių vienerius mokslo
metus mokytis JAV katalikiškose
mokyklose. Šiais metais programoje
dalyvauja dvi mokinės - Dominyka
Venciūtė iš Vilniaus jėzuitų gimnazi
jos ir Viltautė Dūdaitė iš Sv. Mato
mokyklos Kaune. Šiuo metu jos abi
mokosi Wisconsin valstijos katali
kiškose gimnazijose ir aprašė savo
pirmųjų mėnesių JAV įspūdžius.

Viltautė Dūdaitė ir Dominyka Ven
ciūtė.

Tiek daug lietuvių!
„Sveiki! Esu Dominyka Venciūtė,
šešiolikmetė moksleivė iš Lietuvos.
Lietuvoje mokausi Vilniaus jėzuitų
gimnazijoje - vienoje iš 120 Europos
jėzuitų mokyklų, kurios misija yra
ugdyti asmenis, atsidavusius kitiems,
gebančius lavintis visą gyvenimą ir
puoselėjančius tikėjimo, mokslo ir
kultūros vertybes šiuolaikinėje visuo
menėje. Aš sąmoningai pasirinkau
šią gimnaziją, nes joje vyraujanti dva
singa aplinka padeda man labiau
atsiskleisti, įtvirtinti savo žinias ir
gabumus. Domiuosi įvairių tautų
kultūromis, fotografija, kinu, mėgstu
keliauti, labai patinka sportuoti - jau
penkti metai lankau lengvosios at
letikos būrelį.
Šių metų sausio mėnesį Vilniaus
jėzuitų gimnazijos internetiniame
puslapyje pamačiau skelbimą, kvie
čiantį dalyvauti 'Global Outreach'
mainų programos atrankoje. Progra

mos tikslas yra remti studentų pas
tangas praturtinti savo asmenybę,
tapti sveikesniais, išmintingesniais,
laisvesniais, savarankiškesniais ir
ugdyti tarnaujančio vadovo bruožus.
Apie šią programą buvau girdėjusi ir
anksčiau, tad nutariau pabandyti.
Reikėjo įdėti nemažai pastangų,
užpildyti šūsnis dokumentų - daug
padėjo gimnazijos mokytojai, direkto
rius, - už tai jiems esu labai dėkinga.
Ir man pavyko! Gegužės mėnesį
gavau laišką, kuriame buvo parašyta,
jog esu priimta į 'Global Outreach'
šeimą, o liepos mėnesį dalyvavau pro
gramos stovykloje Čekijoje, kurioje
susipažinau su kitų šalių mokiniais.
Vasara prabėgo nepastebimai
greitai, ir aš jau antrą mėnesį gyvenu
JAY Wisconsin valstijoje. Mokausi
Newman Catholic High School ne
dideliame Wausau mieste. Gyvenu
svetingoje amerikiečių Engelmeier
šeimoje, kurių dukra yra mano ben
draamžė. Tik atvykus į svečią šalį,
buvo išties nelengva. Laikui bėgant,
žingsnis po žingsnio pradedu geriau
pažinti amerikiečių gyvenimo būdą.
Mokytis nėra taip paprasta, kaip
tikėjausi, ir reikia labai stengtis, nes
gimnazija, kurioje mokausi, yra viena
stipriausių mokyklų Wisconsin vals
tijoje. Mokykloje netrūksta įvairios
veiklos, daugybė klubų, sporto būrelių.
Rugsėjo 30 - spalio 1 d. kartu su
kita 'Global Outreach' programos
dalyve iš Lietuvos buvome pakviestos
vykti i 20-tąsias Lietuvių dienas Los
Angeles mieste. Festivalio metu kar
tu su Tadu Kulbių, Baltijos jėzuitų
plėtros projekto (www.BalticJesuits.org) vykdančiuoju direktoriu
mi, pristatėme jėzuitų gimnazijas
Lietuvoje. Dienos, praleistos Los An
geles, buvo išties puikios! Buvo nepa
kartojama pamatyti vienoje vietoje
tiek daug lietuvių, atvykusių iš įvai
rių vietų. Mus labai šiltai sutiko
Kalifornijos lietuviai, kurių dėka
aplankėme R Getty muziejų, buvome
Disneyland ir pamatėme daugybę
kitų žymių vietų. Laikas, praleistas
Los Angeles, buvo nuostabus, tačiau
prabėgo labai greitai ir vėl esu Wisconsin valstijoje. Džiaugiuosi būdama
puikios 'Global Outreach' programos
dalimi. Ačiū visiems, kas padeda išsi
pildyti mano svajonėms!"

esu 17 metų moksleivė. Gaila - šei
moje esu vienintelis vaikas, bet labai
gerai sutariu su savo tėveliais Renatu
Dūda ir Jolanta Dūdiene. Mano
tėvelis ekonomistas, o mamytė anglų kalbos mokytoja. Mokausi toje
pačioje mokykloje, kurioje mano ma
mytė dirba - Kauno Šv. Mato vidu
rinėje mokykloje. Mano mokykla katalikiška. Aš daug kuo domiuosi,
bet labiausiai patinka žaisti krepšinį.
Jau 7 metus žaidžiu už savo miesto
komandą, su kuria pasiekėme daug
pergalių - ketverius metus iš eilės
tapome Lietuvos čempionėmis.
Atvykau mokytis į JAV, nes
pasirinkau dalyvauti 'Global Out
reach' programoje, kuri suteikia jau
niems katalikams galimybę pasisemti
žinių, patirti naujų įspūdžių ir pažin
ti kultūrinius skirtumus tarp Euro
pos ir Amerikos. Programos tikslas
— auginti jaunus katalikų vadovus,
kurie, pasisėmę patirties, galėtų ja
pasidalinti grįžę, padėti savo mokyk
loms ir savo miesto katalikų ben
druomenėms.
Mane globoja Rosemary ir Harley Haley šeima, nuostabūs ir religin
gi žmonės Aš esu jau trečias 'Global
Outreach' vaikas jų šeimoje. Jie labai
geranoriški ir rūpestingi, jų dėka
kiekvieną dieną jaučiuosi vis geriau vis daugiau kaip namuose.
Mano pagrindinis tikslą.-, r a 

kantis JAV - sustiprinti savo tikėjimą
ir pasisemti naujų minčių, suma
nymų ir žinių iš moksleivių, mokyto
jų, mano globėjų šeimos, taip pat
patirti kultūrų skirtumus.
Mano pirma mintis atvykus —
čia viskas taip skiriasi nuo mano
įprasto gyvenimo Lietuvoje. Pagrin
dinis skirtumas, kad žmonės gera
noriški, labai daug šypsosi, yra ma
lonūs ir stengiasi padėti — mane tai
labai žavi. O labiausiai pasiilgstu
vietinio transporto ir lietuviško mais
to — cepelinų. Džiaugiuosi, kad galė
jau nuvykti į Lietuvių dienas Los
Angeles - parsivežiau pačius geriau
sius įspūdžius. Smagu vėl pabūti tarp
lietuvių, išgirsti lietuvišką muziką,
pašokti lietuviškus šokius ir, žinoma,
paskanauti taip pasiilgto lietuviško
maisto. Lietuvių dienos man patiko,
gėriuosi tais žmonėmis, kurie jas
organizuoja, nes ten gali pasijusti
kaip namuose - Lietuvoje.
Grįžus reikės priprasti vėl gyven
ti Lietuvoje, bet stengsiuosi išlaikyti
mokslo skirtumus, pasidalinti įgyta
gausia patirtimi su mokyklos va
dovais, moksleiviais, šeima, gimi
nėmis ir draugais. Tikrai padrąsin
siu ir padėsiu mokiniams, kurie no
rės dalyvauti 'Global Outreach' pro
gramoje, stengsiuosi taip pat padė
ti žmonėms sustiprinti savo tikėji
mą".

Žmonės čia labai daug
šypsosi...
„Mano vardas Viltautė Dūdaitė,

Lietuvės moksleivės pasakojo apie Jėzuitu gimnazijas Lietuvoje ir „Globai
Outreach" programa. Lietuvių dienų mugės Los Angeles, CA, lankytojams.

Margumynai

Paneigtas vampyrų
egzistavimas

PIGIAUSI AVIABILIETAI 1 LIETUVĄ IR EUROP/5

Floridos universiteto mokslinin
kas, susirūpinęs, kad pseudomokslinėmis idėjomis apie zombių ir
vampyrų egzistavimą tiki pernelyg
daug žmonių, šias legendas paneigė
matematiškai.
Fizikos profesorius C. Efthimiou
paneigė legendą, kuri pasakoja, kad
vampyrai minta žmonių krauju, ir,
kad jau kartą Įkąstas, žmogus virsta
vampyru ir pradeda mėgautis kitų
žmonių krauju.
Mokslininkas atliko paprastą
matematinį skaičiavimą. Tarkime,
kad pirmasis vampyras atsirado 1600
metų sausio pirmąją dieną, kai

žmonių skaičius Žemėje buvo
538,870,911. Egzistencijai palaikyti,
vampyrui reikia vieno „šviežio" krau
jo savininko per mėnesį. Tuomet,
1600 metų vasario pirmąją jau būtų 2
vampyrai, o po mėnesio -jau 4 ir t.t.
Taigi po pusantrų metų visa
žmonija būtų virtusi vampyrais ir
nebūtų likę nė vieno „sveiko" žmo
gaus, kurio krauju būtų galima už
kandžiauti.
C. Efthimou teigė, kad, jei į
skaičiavimus būtų įtraukęs mirtingu
mo lygį, tai žmonijos išnykimas būtų
dar ankstyvesnis.
BNS
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Būsimieji Lietuvos karininkai
mokosi Amerikoje
Birželio viduryje JAV ambasadorius Lietuvoje Stephen Mull Justinui
Žukauskui iš Šiaulių įteikė priėmimo
į Jungtinių Valstijų Karinę jūrų akademiją (United States Navai Academy) sertifikatą tapti šios mokyklos
2010 metų absolventu.
Generolo Jono Žemaičio karo
akademijos pirmakursis Justinas Žu
kauskas kartu su kitais"13 talentingų
ir gerai pasirengusių vaikinų bei
merginų iš Lietuvos dalyvavo konkurse - atrankoje į vieną iš trijų JAV
karo akademijų.
Kaip ruošiamos tokios atrankos,
kiek lietuvaičių mokosi JAV karo
akademijose, kaip jiems sekasi, kas
buvo pirmieji, kurie atvyko mokytis į
JAV? Mus domino šie klausimai ir
mes kreipėmės į Liudą Avižonienę,
kuri maloniai sutiko mums suteikti
informacijos.
Liuda Avižonienė (California) atstovauja šeimos fondui „Lithuanian
Freedom Throught Education Fund,
INC." Šis fondas padeda surasti tinkamus kandidatus, padeda pasiruošti
lietuvaičiams SAT ir ESSAY egzaminams (tai būsimiems studentams lietuviams pats sunkiausias barjeras),
perka vadovėlius ir atlieka dar daug
kitokių darbų darbelių. Pasak L. Avižonienės, būsimų karininkų jie ieško
ir patys, nepasikliauja vien tik J. Žemaičio karo akademija.

Giedrius Jeglinskas, dar būdamas
JAV West Point Academy studentu,
iškovojo teisę pristatyti JAV prezidentą G. Bush NATO suvažiavime
Prahoje. Po studijų karo akademijoje
jis dar laimėjo stipendiją ir apsigynė magistro laipsnį Georgetown universitete. Šiuo metu G. Jeglinskas atlieka tarnybą Lietuvos kariuome
nėje.
2006 m. karo mokslus JAV baigė
trys lietuvaičiai — klaipėdietis Jevgenij Vidajev baigė Pakrančių apsaugos
karo akademiją (US Coast Guard
Academy), Tadas Asasevičius baigė
Jūrų pajėgų (US Navai Academy) ir
Ieva Bagdžiūnaitė baigė Oro pajėgų
(US Air Forse Academy) akademiją.
Visi jie sugrįžo į Lietuvą ir tarnauja
Lietuvos ginkluotose pajėgose,
Per visą tą laiką lietuviai buvo
geri studentai ir atkakliai siekė
mokslų. Tačiau būta ir ne itin malonaus atvejo. 2005 m. Paulius Mikalainis, baigęs mokslus Pakrančių apsaugos karo akademijoje, atsisakė grįžti į
Lietuvą. Jis liko Amerikoje ir šiuo
metu gyvena New Jersey valstijoje,
Gaila, bet ir tokių dalykų pasitaiko,
Jo mokslui išleista 200,000 dol., o
Lietuvai iš to — jokios naudos. L.
Avižonienės nuomone, likęs Amerikojejauvęs studentas turėtų Lietuvai
grąžinti skolą už mokslą. Bet ar
Lietuva lo reikalaus7

Lietuvos kariūnai, besimokantys JAV karo akademijose (15 kairės): Tomas
Laučys, Tomas Naujokaitis, Andrius Kaikaris, Tomas Mameniškis ir Donatas
Šiaudinis.

Pirmą kartą sudijuoti karo mok
slų į JAV jaunuoliai iš Lietuvos atvy
ko 1995 m. Pirmasis lietuvaitis, bai
gęs JAV karo akademiją, buvo And
rius Kaikaris iš Klaipėdos. Jis Aka
demiją baigė 1999 metais ir šiuo metu tarnauja Lietuvos jūrų pajėgose
bei gilina žinias Rhode Island, Staff
College. Antrasis buvo Vytenis Benetis, kuris baigęs JAV karinę jūrų
akademiją, dar apsigynė mechaninės
inžinerijos daktaro laipsnį ir šiuo
metu tarnauja Lietuvos jūrų pajė
gose.
2000 m. JAV oro pajėgų akademi
ją (US Air Forse Academy) baigė du
lietuvaičiai — Mindaugas Butkus ir
Aidas Kerutis. Aidas šiuo metu gilina
savo žinias Monterey, CA, ruošiasi
ginti magistro laipsnį.
Patekę mokytis į JAV karo aka
demijas lietuvaičiai su Lietuvos kraš
to apsaugos tarnyba pasirašo sutartį,
kad, baigę mokslus JAV jie sugrįš į
Lietuvą ir tapę Lietuvos kariuomenės
karininkais atitarnaus Lietuvai 5 me
tus. Įvairias JAV karo akademijas jau
baigė 12 Lietuvos kariūnų, o šiuo me
tu jose dar mokosi 12 lietuvaičių.
Vienas buvusių studentų —

L. Avižonienė sako, jog didžiuoja
si lietuviais studentais, nes patekti
mokytis j JAV karo akademijas — ne
lengvas uždavinys. Akademijos gau
na prašymus iš 134 valstybių ir pri
ima ne daugiau 10 vienos šalies studentų per metus. Tuo pat metu vienoje Akademijoje iš vienos šalies negali studijuoti daugiau nei trys studentai. Reikia tik pasidžiaugti, kad
išimties tvarka į akademijas buvo priimtas ir didesnis kadetų skaičius iš
Lietuvos. Juk ne kiekvienas turi pro
gą studijuoti JAV ir įsigyti ne tik ka
rininko profesiją bet ir gauti profe
sinį pasiruošimą. „Tikiuosi, kad laikui bėgant Lietuva turės stiprią, profesionalią kariuomenę. Lietuvaičiai
mokosi ne tik JAV, bet ir Anglijos,
Švedijos, Danijos karo mokyklose",
— sako L. Avižonienė.
Šiuo metu Vilniuje dirba JAV ats
tovas ltn. pik. R. Darr Reimers (Cbief,
Office of Defense Cooperation), kuris
rūpinasi būsimųjų JAV karo akade
mijų studentais. Jam padeda jo asis
tentas mjr. Michael J. Levitsky. Jie
abu yra JAV karininkai ir su dideliu
užsidegimu dirba Lietuvoje.
Laima Apanavičienė

Š.m. spalio 17 d. Čikagos miesto centre esančioje Excalibur restorano
salėje Įvyko kasmetinės iškilmės, suruoštos „Cook County Commissioner"
Joseph Mario Moreno (D-7th), kurių metu padėkos žymenimis buvo a p 
dovanoti keli Čikagos miestui ir Cook County (apskričiai) nusipelnę as
menys. Dalis iškilmių svečių (iš kairės): Ben Go, M.D., Joe Kulys, Todd Stroger (D-8th), kuris kandidatuoja į „Cook County Board of Commissioners"
pirmininko vietą, A. Taheri, M.D., ir Joseph Mario Moreno.

Jaunojo menininko sėkmė
Prieš ketverius metus Šiaulių
pedagoginiame universitete apsigynęs bakalauro laipsnį Dailės ir darbų
srityje, jaunas menininkas Rolandas
Kiaulevičius atvyko į Ameriką. Kaip
ir dauguma vyrų pradėjo dirbti statybose. Po poros metų, paskatintas
žmonos Lauros, surado kelią atgal į
meno pasaulį — pradėjo studijuoti
Hamdan Pair Art kolegijoje, Western
Connecticut State universitete. „Nie
kada neužmiršiu kaip tuomet buvo
sunku. Dirbdamas statybose džiaugiausi nors ir menku, bet nuolatiniu
uždarbiu; atpratau teisingai laikyti
teptuką rankose, nebegalėjau tiesiai
nubrėžti linijų popieriuje. Nesijaučiau laimingu, liedamas prakaitą ant
pastolių ir dažydamas sienas, bet labai bijojau prarasti tą kiekvienos savaites gaie gaunamą — tegul ir menką — čekį ir nesiryžau kuklių santaupų leisti mokslams", — pasakoja Rolandas. Tačiau dabar — viskas praeityje. Laimėjęs konkursą, Rolandas
kartu su kitais 11 jaunųjų menininką gavo teiaę išleisti savo iliustruotą
knygelę. Ir štai neseniai pasirodė pir
moji R. Kiaulevičiaus knygelė vai
kams ,, Zoolidays".
Atsiųstame redakcijai laiške, Rolandas rašo: ,,Aš norėjau pasidalinti

su Jumis savo tokiu mažu pasiekimu. Rugsėjį išleidau savo pirmąją
iliustruotą knygelę, kuri vadinasi
'Zoolidays'. Kol kas ji parašyta anglų
kalba, tačiau turiu planų ateityje išleisti ją ir lietuvių kalba, gal vėliau ir
japonų... Kas čia žino, rytas protingesnis už vakarą, taigi rytoj ir sugalvošiu...
Knygelę galite įsigyti internetu.
Apsilankę tinklalapyje www.redcygnet.com, pamatysite dvylika nugalėtojų ir dvylika knygelių — viena
iš jų — mano parašyta'Zoolidays'. Ją
galima užsisakyti per www.Amazon.
com, o greitu laiku bus galima įsigyti
'Barnes &Nobles' (USA) knygynuose.
Taigi dabar turiu daug darbelių— plušu, lekiu, tariuosi dėl pristatymų mokyklėlėse, bibliotekose,
knygynuose. Pasidariau briedžio kostiumą, kaukę ir į kelionę... pas vaikučius. Knygelė skirta 5 —10 metų
vaikučiams. Jeigu norite pamatyti ir
sužinoti daugiau, galite aplankyti
mano tinklalapį: www.rolandasart.
com.
Su meile Rolandas"
Palinkėkime jaunajam meninin
kui kūrybinės sėkmės ir laukime kitų
jo darbų.
Laima Apanavičienė
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Spalio 22 d. Brighton Park Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapijoje buvo maldomis ir Mišių auka į Lietuvą išlydėti kan. Felikso
Kapočiaus palaikai. Dėkoju visiems prisidėjusiems malda ir auka, ypač
perlaidojimo komiteto nariams: adv. Sauliui Kupriui, Pranui Povilaičiui,
Ligijai Tautkuvienei ir visiems aukotojams:
1,000 dol. Lietuvos Dukterys
1,000 dol. Dan Petkus(Petkaus laidojimo namai), taip pat padova
nojo gražią urną.
750 dol. Amerikos Lietuvių Romos katalikų sąjunga
200 dol. kun. Jaunius Kelpšas
125 dol. Elena Skalisienė
100 dol. prel. Ignas Urbonas
100 dol. Stanley Balzekas
100 dol. Brighton Park Lietuvių namų savininkų draugija
60 dol. Salomėja ir Kazys Dauliai
50 dol. Jadvyga Gruodienė
50 dol. Evelina Oželis
40 dol. Antanas Lembergas
30 dol. Kazys ir Elena Majauskai
25 dol. Jonas ir Ona Gradinskai
25 dol. neskelbia pavardės
20 dol. R. ir V Tamošiūnai
Dėkojame visiems rėmėjams ir nedrąsu priminti, bet dar liko 700 dol.
skola. Jei yra kan. Felikso Kapočiaus bičiulių ar kitų geranoriškų žmonių,
kviečiame pagal galimybes padėti. Čekius galite rašyti: Immaculate
Conception bažnyčios vardu, nurodant Kan. Kapočiaus fondui ir siųsti
kun. Jauniui Kelpšui adresu: 2745 W. 44 th. St. Chicago, IL 60632.
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' AtA
SESUO M. LEONETTE
SESKEVICH, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2006 m. lapkričio 2 d., Šv. Kazi
miero seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., Chi
cago, IL, sulaukusi 93 metų. Į vienuolyną įstojo iš.Šv. Kazimie
ro parapijos Worcester, Massachusetts. Vienuolyne įžaduose
išgyveno 74 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, Seskevich šeima; brolis
Edward Seskevich su šeima, gyvenantis Rockdale, Massachu
setts, pusseserė Ann Kozlowski, gyvenanti Chicago, IL; daug
sūnėnų ir dukterėčių.
Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 5 d. nuo 3 v.
p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette
Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems sekmadienį, 7 v.v.
Laidotuvių šv. Mišios vyks pirmadienį, lapkričio 6 d. 9:30 v.
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių
sesuo M. Leonette bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse
bei pasimelsti už seselės sielą.
Šv. Kazimiero seserys ir Seskevich š e i m a

Perlaidojimo komiteto vardu
kun. Jaunius Kelpšas

Laidot. direkt. Gerald Daimid

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

Still Proudly Serving Lithuanian Families"

HILLS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

FUNERALHOME
(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465
Other Locations Available
(708)

Formerly of Roseland"

ALL PHONES

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

598-5880

"Family Owned & Operated'

Amžina ir neišspręsta problema
Kodėl pedagogų ir moksleivių
santykiai vis prastėja ir lieka neiš
sprendžiama problema? Pasidomėjau
ir pakalbinau Vytauto Didžiojo gim
nazijos mokytoją Violetą Sadzevičiūtę
bei psichologę Renatą Jasevičienę.
Pasak etikos mokytojos Violetos
Sadzevičiūtės, dabartiniai mokinių ir
mokytojų santykiai yra prieštaringi.
Mokytojai visada reikalauja, o moki
niai nereaguoja į tuos reikalavimus.
Pagrindinė tokių nevykusių moks
leivių ir mokytojų santykių priežastis
- bendradarbiavimo stoka. Praside
dant mokslo metams kiekvienas mo
kytojas turėtų paaiškinti, ko jis reika
laus per mokslo metus, ko išmokys, ir
tik paskui reikalauti. Mokytojai
norėtų, kad mokiniai atliktų visas už
duotis, kurios yra duodamos. Moki
nių pareiga - mokytis. Tačiau visada
atsiranda kokių nors priežasčių, ko
dėl neatliko tam tikrų darbų. Jeigu
mokiniai susėstų ir pasikalbėtų su
mokytojais, kas yra blogai, - tai ir
būtų bendradarbiavimas. Svarbiau
sia - reikia kalbėtis apie viską, ko
mokiniai nori ir tikisi iš savo mokyto
jų. Pedagogų ir moksleivių santykiai
turėtų būti šiltesni, laisvesni. Egzis
tuoja ir neformalus bendravimas,
mokiniai prieina patys, pakalbina
mokytojus. Tai visiškai normalu ir
žmogiška, tai neturėtų būti tabu.
Daugelio jaunuolių nuomonė
apie dabartinius jų santykius su
mokytojais yra panaši. Konservaty
vios pažiūros, neatsižvelgiama į mo
kinių interesus, didelis psichologinis
spaudimas, neteisingas vertinimas ir

pan. Mokytojai - bet kokiu atveju bu
vo, yra ir bus teisūs, o jei bandysi
paprieštarauti, būsi „nusodintas". Ta
čiau yra mokytojų, kurie išmano savo
specialybę ir sugeba ją pateikti įdo
miai. Su tokiais mokytojais lengva
bendrauti, mažiau konfliktuojama,
mokiniai jaučia pagarbą.
Tėvų nuomone, santykiai yra ga
na šalti, nes dažniausiai mokytojai į
bet kurį mokinį žiūri ne kaip į suau
gusi asmenį, o kaip į nesusiformavu
sią asmenybę. Taip pat pastebėta, jog
daug metų dirbantys mokytojai neban
do keisti savo metodų: kokie buvo
prieš 10 metų, tokie ir liko. Šiuolaiki
niam jaunimui reikalingos permainos.
Psichologė Renata Jasevičienė
teigė, kad santykiai yra ganėtinai
įtempti, nes mokiniai iš mokytojų ti
kisi ne tik pamokymų, bet ir dėmesio.
Mokytojai, aišku, neturi tam laiko,
atlieka tik mokymo funkcijas. Todėl
yra bandoma šnekėtis su abiem pu
sėmis: tiek su mokytojais, tiek su mo
kiniais. Tačiau dažniausiai visi lieka
prie savo nuomonės. Dauguma moky
tojų gana sunkiai priima naujoves, o
mokiniai, demokratėjant aplinkai,
žino savo teises, bet nenori girdėti ir
pripažinti savo pareigų. Ir visas tas
procesas atrodo kaip užburtas ratas.
Mokytojas turėtų būti mokinio drau
gas, tačiau mokiniai nesuvokia, jog
draugystės ribos negalima peržengti.
Mokytojai yra per daug subjektyvūs,
simpatijos ir antipatijos trukdo jiems
susidraugauti su mokiniais. Tai am
žina ir kol kas neišspręsta problema.
„Klaipėda'*

•.

GAIDAS

DAIMID

LAIDOJIMO N AMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
\ & laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
r^/yj^
kiekvienam lengvai pasiekiami. .-_*
'•_* Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9236 S; ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
H ALL SUBURBS

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.
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APYLINKĖSE
• U ž Lietuvių Fondo mirusius • Į tradicini r u d e n s labdaros
narius ir jų artimuosius Palaimintojo koncertą „Aukso stygos", kuris įvyks
Jurgio Matulaičio misijoje lapkričio 5 lapkričio 18 d. 7 vai. v. Lietuvių dailės
d. 11 vai. r. bus atnašaujamos šv. Mi muziejuje, PLC, visus maloniai kvie
šios. Visi Lietuvių fondo nariai, atei čia Lietuvos vaikų globos būrelis
kime ir pabūkime šią valandą kartu. „Saulutė". Meninę programą atliks
LF adresas: 14911 127th Street, pianistas Rimantas Vingras ir vioLemont, IL 60439, tel. 630-257-1616. iančelistas David Wow.
•Lapkričio 11 d. 7 vai. v. Atei
tininkų namuose, Lemont, įvyks su
sitikimas su ilgamečiu ateitininku
prel. Ignu Urbonu. Šią vakaronę ruo
šia Čikagos moksleiviai ateitininkai
ir maloniai kviečia į ją atvykti kuopos
narius bei tėvelius. Pasinaudokite
proga kartu su prel. I. Urbonu ir
moksleiviais ateitininkais pakeliauti
šio tikrai nuostabaus ir pasišventusio
asmens gyvenimo kelionės takais.
•Amerikos lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. Maloniai kviečia
me gydytojus ir visus kitus sveikatos
priežiūros specialistus atvykti į šį
renginį. Registracija tel. 773-4344545 (Skirmantė Miglinienė).
•Lapkričio 11 d. šeštadieni, 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.

ALDONA

• 2 0 0 7 metų birželio 30 - liepos 1
dienomis Lietuvoje, Klaipėdos mieste
vyks Lietuvos Jaunimo dienos. Šioms
dienoms visose Lietuvos vyskupijose
pradėta rengtis jau dabar. Kviečiame
jaunus žmones, kurie planuotų birže
lio mėnesį būti Lietuvoje ir norėtų
dalyvauti šiose Jaunimo dienose, at
siliepti ir pranešti apie save Lemonto
seselėms, kad artimiausiu metu ga
lėtų pakviesti į specialiai tam skirtą
pasiruošimo programą. Skambinti te
lefonu 630-243-1070.
•Stažuotes pagal profesinę veik
lą. Jei norite stažuotis savo pasirink
toje profesinėje srityje, JAV Lietuvių
jaunimo sąjunga gali jums padėti. Kad
galėtume tai atlikti, sąlygos yra to
kios: 1. Parašyti 500 žodžių ilgio raši
nį, kuris apibūdintų jūsų siekius ir pa
sirinktą karjerą. Geriausias rašinys
susilauks JAV LJS valdybos paramos,
suieškant stažuotę pagal jūsų pasirink
tą profesiją. 2. Rašiniai turi būti at
siųsti iki 2006 m. lapkričio 17 d. šiuo
elektroninio paštu adresu: javljs@
hotmail.com 3. Laimėtojas bus pas
kelbtas lapkričio 24 d. Laimėjusiajam
konkursą bus suteikta pagalba suran
dant atitinkamą stažuotę. Arūnas
Karalis, JAV LJS pirmininkas.

<yrEMPužiS

Aldonos Stempužienės kompaktines plokšteles „Pasakų sakalas" ir
„Arias" galite užsisakyti paštu: 4249 Lambert Rd., Cleveland, OH 44121.
Vienos plokštelės kaina su persiuntimu - 20 dol., dviejų plokštelių — 30
dol.
čekius rašyti: Aldona Stempužis.
Plokšteles nusiųsime Jūsų nurodytu adresu.
Knygynai, platintojai dėl sąlygų prašome kreiptis i A. Stempužienę
adresu: tevgarsal@aol.com Daugiau informacijos rasite tinklalapyje:
www.aldonadiva.com

DRAUGO FONDAS
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET
C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9
Tel.: 773-585-9500
•v

•

PRISIMINKIME IŠĖJUSIUS
NEGRĮŽTAMAI
Bėgame, lekiame, skubame. Lai jiems, iškeliavusiems į Amžinybę,
ko vis stinga, vis nesuspėjame. Kur simboliškai dega žvakutes ant kapų.
skubame? Skubame gyventi, o laikas Jų vardai, įrašyti Draugo fondo
bėga kaip upelio vanduo. Milijonai bronzos lentoje, primena jų gerus
lapelių nuklojo mūsų aplinką, tai darbus ir dosnumą. Šio rudens va
rodo, kad ruduo atkeliavo. Vėlinių jaus proga prisiminkime savo išėju
žvakelių liepsnelės ant brangių mi sius artimuosius, įrašant į Draugo
rusių kapų rodė mūsų pagarbą.
fondą. Jų atminimo dėka padėsime
Nemažai ir Draugo fondo narių, dienraščiui gyvuoti. Tegul šildo jų
garbės narių bei rėmėjų ilsisi šio atminimas, kaip žvakių švieselė,
krašto kapinėse. Mes juos prisime kadaise gyvenusio, mylėjusio, dirbu
nam, nes jų pastangų ir lėšų dėka sio žmogaus.
turime Draugo fondą, turime dien
raštį „Draugas" ir kitus laikraščius.
Marija Reinienė
Vėlinių vakarą Draugo fondas
DF tarybos pirmininkė

RUDENS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE
Su 200 doleriu:
Eugenija Daugirdienė, viso 200
dol., Chicago, IL.
Jonas ir Ona Vaičekoniai, viso
200 dol., Severna Park, MD.
Su 100 dolerių:
Dr. Kazys ir Marytė Ambrozaičiai, garbės nariai, viso 3,550
dol., Chesterton, IN
Eugenijus ir Irena Vilkai, gar
bės nariai, viso 2,200 dol., Valencia,
CA.
Brigita Tamošiūnas, garbės na
rė, viso 1,400 dol., Lemont, IL.
Dr. Vida Tumasonienė, garbės
narė, viso 1,300 dol., St. Petersburg
Beach, FL.
Benediktas ir Vita Neverauskai,
garbės nariai, viso 1,300 dol., Sterling Hts, MI.
Genovaitė Juodikienė, viso 615
dol., Lemont, IL.
Jonas ir Albina Martinkai, viso
600 dol., St. Charles, IL.
Jonas Miglinas TV, viso 150 dol.,
Chicago, IL.
John ir Vida Ruteniai, viso 200
dol., Waynesville, NC.
Agota Tiškuvienė, viso 450 dol.,
Lemont, IL.
Dr. Bernard Covalesky, viso 100
dol., Randolph, N J.
Su 65 doleriais:
Oleg Chasanov, viso 65 dol.,
Willowbrook, IL. .

Su 50 dolerių:
Dr. Birutė Biskienė, garbės na
rė, viso 1,740 dol., Clarendon Hts, IL.
Kazys ir Elena Majauskai, gar
bės nariai, viso 1,350 dol., Chicago,
IL.
Birutė Čyvas, viso 235 dol., Cle
veland, OH.
Algimantas ir Virginija Gureckai, viso 575 dol., Germantown, MD.
Bruno Jasevičius, viso 375 dol.,
Dearborn, MI.
Aleksas ir Magdutė Liutkai, viso
60 dol, Euclid, OH.
Aldona Naudžius, viso 450 dol.,
Chicago, IL.
Su 25 iki 10 dolerių:
Viktorija Pikelienė, visi 850 dol.,
Chicago, IL.
Elena Roženienė, viso 575 dol.,
Plainfield, IL.
Dalia Šaulys, viso 131 dol., Chi
cago, IL.
Joseph Kalvaitis, viso 375 dol.,
Chicago, IL.
Ona Rušėnas, viso 350 dol., Pa
los Hills, H,.
Margaret Petrikas, viso 560 dol.,
St. Petersburg, FL.
Estera Alsėnas, viso 205 dol.,
Brecksville, OH.
Walter Kasparaitis, viso 110
dol., Waukegan, I L
Nuoširdi padėka visiems auko
tojams.

SKELBIMAI

Šias kompaktines plokšteles galite įsigyti ir „Draugo" knygynėlyje.

SKELBIMAI
• Karaliaučiaus krašto lietu
viškų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $100 Jurgis ir Dalia
Anysai, Vincas Butvydas, Genovaitė
Trečiokas. $50 Irena Kairys, Matil
da Kurapka, Kostas Norvilą, dr. L.
O. Šmulkštienė, Jurgis Švedas. $40
Bronius ir Aurelija Polikaičiai. $25
Algirdas ir Ramutė Česnavičius,
Ona Daugirdienė, Amalia Jagutis,
Juozas Mikulis, Emilija Pakštienė,
Nijolė R. Poškus. $20 Balys ir Elena
Kondratas, kun. Rapolas Krasaus
kas, Henrikas Laucius, Antanas ir
Vilija Marchertas, Juozas Noreika,
Astrida Pauperienė, Saul ir Melody
Vydas. $10 Aldona Buntinaitė, An-

tanas Vosylius. Dėkojame visiems
rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto
lietuvyber, 1394 Middleburg Ct,
Naperville, IL 60540-7011.
• „Saulutė**, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir in
validams vaikams, daugiavaikėms
šeimoms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Raminta ir dr. Algirdas
Marchertai $500 studentės para
mai, Dalia ir Jaunutis Gilvydžiai
$240 metinei paramai. Labai ačiū.
„Saulutė" („Sunlight Orphan
Aid*) 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, t e l . (630) 243-7275.
Aukos nurašomos nuo mokesčių.

Advokatas
jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-77&«742
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
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

