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V. Adamkus: labiausiai nukentėjo pats VSD

VSD agentus persekioja įtarimų šleifas.
Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) —
Prezidento Valdo Adamkaus nuomo
ne, Seimo komiteto atliktas parla
mentinis Valstybės saugumo departa
mento (VSD) tyrimas ir aplink jo iš

Siūlo

vadas kilusios diskusijos labiausiai
pakenkė pačiam saugumui, teigia su
prezidentu pirmadienį susitikę liberalcentristai.
„Prezidento pozicija, valstybinė

vaikų kelionių tvarką

Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) — sukliudyti galimam neteisėtam vaikų
Lietuvai stojant į Schengen zoną no išvežimui.
tarai siūlo atsisakyti reikalavimo
Pasak M. Stračkaičio, tokia tvar
tvirtinti tėvų sutikimus vaikų išvy ka žmonėms sukelia daugiau nepato
koms į užsienį.
gumų nei privalumų. Notaru teigi
Tokį siūlymą pirmadienį žiniask- mu, kitais metais Lietuvai įstojus į
laidai išplatintame pranešime patei Schengen zoną šis reikalavimas taps
kė Lietuvos Notarų rūmai.
beprasmiu, nes išvykstančiųjų kon
„Kiek mums žinoma, Lietuva yra trolė pasienyje išnyks.
vienintelė Europos Sąjungos valsty
„Jei reikalavimo tvirtinti tėvų
bė, kurioje tėvų sutikimus vis dar rei sutikimus pas notarus atsisakė kitos
kia tvirtinti notarų biure. Kitose val šalys, vadinasi yra pakankamai kitų
stybėse tokių sutikimų visai nereikia būdų, kaip apginti vaikų ir tėvų inte
arba juos pasirašo tėvai, tačiau no resus", — teigia notaras.
tarai netvirtina", — pranešime cituo
Pagal dabar galiojančią tvarką,
jamas Lietuvos Notarų rūmų vice vaikui į užsienį vykstant su vienu iš
prezidentas Marius Stračkaitis.
tėvų, turi būti pateiktas antrojo iš tė
Ligšiolinio reikalavimo tvirtinti vų notariškai patvirintas sutikimas,
tėvų sutikimą notarų biure tikslas — kad vaikas išvyktų.

Prieš teismą stojo ministro sūnus

Zigmantas Balčytis
Lino* Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Lietuvos verslo paramos agentūros
buvusiems darbuotojams Tomui Ulinauskui, Pauliui Kairiui bei Min
daugui Vilčinskui yra pareikšti įtari
mai dėl dokumentų suklastojimo.

ju grindžiamos tik prielaidomis ar
parlamentarų nuomone bei priešta
ringos.
Pabendravimu su Liberalų ir
centro sąjunga prezidentas baigė su
sitikimus su Seimo frakcijomis. Pa
sak šalies vadovo atstovės, V Adam
kus tikisi tokią susitikimų tradiciją
pratęsti ir ateityje.
„Šalies vadovas pabrėžė, kad
toks politinis dialogas yra būtinas",
— sakė atstovė spaudai.

Šiame
numeryje:

• Sveikatos klausimais.
•Naujoji JAV LB Krašto
valdyba.
•Lietuvių telkiniuose.
•Ar gydytojai yra
daktarai?
•Mūsų daržai ir
darželiai.
• Lietuvos vaikų globos
būrelis „Saulutė".
•Popietė LB Lemonto
apylinkėje.
•Lietuviškos Kalėdų
pamaldos Čikagoje ir
Washington, DC, gruodžio 18 apylinkėse.

R o b e r t Gatės
vadovaus
sudėtingu
laikotarpiu

d. (AFP/BNS) — Naujasis JAV gyny
bos sekretorius Robert Gatės pirma
dienį pradėjęs vadovauti Gynybos de
partamentui iš karto susidurs su di
dėjančiais vyriausybės pareigūnų ir
politikos ekspertų nuomonių skirtu
mais dėl strategijos Irake.
63 metų R. Gatės, užgrūdinto
Washington veikėjo, kuris už savo
karjerą didele dalimi turi būti dė
kingas buvusiam prezidentui, dabar
tinio prezidento tėvui George Bush,
prisaikdinimo ceremonija Pentagone
įvyks trys dienos po to, kai buvo iš
leistas jo pirmtakas Donald Rumsfeld, kaltinamas dėl dabartinės padė
ties Irake.
Buvusiam CZV direktoriui, la
biau žinomam dėl savo profesionalu
mo, o ne dėl politinių sugebėjimų, šis
darbas buvo pasiūlytas kitą dieną po
to, kai JAV rinkėjai, nepatenkinti
baisiomis skerdynėmis, per lapkričio
7-osios rinkimus atėmė iš konserva
torių abiejų Kongreso rūmų kontrolę
ir perdavė ją demokratams.
Netrukus po to Irako studijų
grupė, kurioje dirbo abiejų partijų
užsienio politikos žinovai, paskelbė,
kad padėtis Irake yra „rimta ir blogė
ja", ir rekomendavo iki 2008 m.
pradžios užbaigti kovines operacijas.
Prezidentas George W. Bush,
kaip tikima, kitų metų pradžioje turi
paskelbti naują politiką Irako atžvil
giu.
Nukelta į 7 psl.

Valiutų santykis

1 USD — 2.62 LT
1 EUR — 3.45 LT
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Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) —
Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teis
mas pirmadienį pradėjo nagrinėti ke
turių buvusių Lietuvos verslo para
mos agentūros darbuotojų baudžia
mąją bylą.
Vienas kaltinamųjų — finansų
ministro Zigmanto Balčyčio sūnus
Donatas Balčytis.
Jo advokatas Juozas Gaudutis
pareiškė nušalinimą Generalines
prokuratūros prokurorui Linui Belevičiui, nes jis esą per žiniasklaidą da
rė spaudimą teismui.
Teismas nušalinimo prašymą at
metė, neradęs tam pagrindo.
Prokurorui perskaičius kaltina
mąjį aktą, visi kaltinamieji, išskyrus
D. Balčytį, prisipažino kaltais. D. Bal
čytis savo kaltę neigia. D. Balčyčiui ir

pozicija, jog šiame skandale labiau
siai nukenčia VSD kaip struktūra,
nes ji yra griaunama", — pirmadienį
vykusio susitikimo su prezidentu sa
kė Liberalų ir centro sąjungos frakci
jos Seime narys Algis Čaplikas.
Jis priminė, kad dėl išvadų frak
cijos pozicija yra nuosekli —ji dukart
balsavo prieš, tą patį darys ir antra
dienį Seimui balsuojant paskutinį,
trečią kartą.
Prezidentas iki šiol nėra paskel
bęs jokios nuomonės apie tyrimą, ra
gindamas palaukti galutinio Seimo
sprendimo.
Seimo laikinosios komisijos tei
sėmis VSD veiklą tyręs Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetas
(NSGK) departamento veikloje rado
trūkumų, ir, juos įvertinęs, mano,
kad VSD generalinis direktorius Ar
vydas Pocius nėra pajėgus tinkamai
organizuoti VSD darbą ir jam vado
vauti.
Išvadų kritikai teigė, kad jos nė
ra aiškiai motyvuotos, daugeliu atve-
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Ir tabletės gydo vėžį
Rimta liga ir turi būti gydoma
rimtai. Daugeliui įprasta, kad vėžio
gydymui skirta chemoterapija - tai
ilgalaikės, žmogų varginančios pro
cedūros, po kurių ligoniui nuslenka
plaukai, vemiama, viduriuojama. Ir
neretai tenka pastebėti, kad, pa
skyrus geriamus priešvėžinius vais
tus, ligonis suabejoja šio gydymo
efektyvumu ar palaiko-tai nepakan
kamai rimtu savo ligos gydymu.
Laikas pakalbėti apie naujus pažan
gius gydymo būdus onkologijoje.
Yra trys pagrindiniai vėžio gydy
mo būdai - piktybinio naviko pašali
nimas operuojant, jo sunaikinimas
švitinant ir sisteminis gydymo būdas,
kada suleisti ar išgerti vaistai pa
sklinda visame organizme ir sunaiki
na po įvairius organus jau pasklidu
sias vėžines ląsteles. Sisteminio gydy
mo būdai - tai priešvėžinė chemote
rapija, hormonoterapija, imunoterapija, kiti nauji biologiniai gydymo
būdai. Chemoterapijos metodai pa
sirenkami priklausomai nuo vėžio
tipo ir išplitimo. Pradinių stadijų
vėžys bus gydomas kitaip nei išplitęs
įvairiuose organuose. Kartais derina
mi keli chemoterapijos metodai.
Vaistai į organizmą patenka įvairiais
keliais - leidžiama į audinius ar
pasisavinama per virškinamąjį trak
tą. Įvairūs chemoterapijos režimai
pasirenkami priklausomai nuo to,
kuo ligonis anksčiau jau buvo gydy
tas.
Šiandieniniai gydymo metodai
remiasi pagrindiniais principais toks gydymas turi būti efektyvus, t.y
siekiama prailginti laiką iki ligos pro
gresijos, ligonio gyvenimo trukmę ar
bent sustabdyti piktybinio naviko
augimą. Vaistas turi būti saugus var
toti: turėti kuo mažesnį pašalinį po
veikį arba tas poveikis turi būti ne
sunkiai gydomas. Nepamirškime, kad
pašalinis poveikis būdingas visiems
vaistams, net vitaminams. Ne ma
žiau svarbi ir ligonio gyvenimo koky
bė - gydymo metu jis turi gerai
jaustis, pajėgti aptarnauti save, atlik
ti savo kasdieninius darbus.
Pastebėta, kad daugeliu atvejų
gyvenimo kokybė priklauso ir nuo
medikų skirtų gydymo metodų. Sta
cionarinis gydymas atitraukia ligonį
nuo jo įprastos aplinkos, daugelį gąs
dina dažnos injekcijos į raumenis ar
venas. Jei ligonis galėtų gydymą
gauti geriamaisiais vaistais, suma
žėtų vizitų pas gydytojus, jis neati
trūktų nuo savo šeimos, įprastų po-

mėgių ir darbų, be to, pačiam išgerti
tabletę ar kapsulę maloniau nei ma
tyti su švirkštu ateinančią slaugytoją.
Dar vienas pranašumas prieš stan
dartinę chemoterapiją - ligoniui nenuslenka plaukai, mažesnė kraujo
užkrėtimo rizika.
Vienos apklausos duomenimis,
net aštuoni iš 10 onkologinių ligonių
rinktųsi gydymą geriamaisiais vais
tais. Kitoje studijoje ligoniai, kurie
buvo gavę chemoterapiją į veną ir
išgeriant, 84 proc. pasisakė už tolesnį
gydymą geriamaisiais vaistais.
Kaip minėta, kai kurie pacientai
nepasitiki tokiu metodu. Ne kartą
teko girdėti pacientus klausiant, ar
tos tabletės jam tikrai padės.
Nepamirškime, kad chemotera
pija veikia tik greitai besidalijančias
ląsteles. Vadinasi, juo ilgiau aktyvi
vaisto forma būna organizme, tuo
ilgesnis vaisto poveikis, tuo daugiau
vėžio ląstelių bus paveikta. Pašaliniai
reiškiniai tikrai bus mažesni nei
gavus didelę vienkartinę citostatiko
dozę.
Kaip ir kiti priešvėžiniai prepa
ratai, geriamieji vaistai turi reikiamą
kiekį veikliosios medžiagos, kuri
stabdo vėžinių ląstelių augimą. Ge
riamoji chemoterapija paremta ke
liais moksliniais principais: ligonis
vaistus gauna ne vienkartinai dide
lėmis dozėmis, bet vaistas patenka į
organizmą mažesnėmis, kasdieni
nėmis porcijomis, kurios pasisavina
mos lėčiau, kartu sukeldamos žymiai
mažiau pašalinių reiškinių. Toks
dozės titravimas leidžia greičiau pa
stebėti pašalinius reiškinius, kore
guoti vaisto dozę, gydymą.
Peroralinis gydymas onkologijoje
yra gana senas metodas. Ne vieną
dešimtmetį vėžio gydymui vartojami
įvairūs hormoniniai preparatai. Šian
dien turime geriamų citostatikų,
skirtų gydyti krūties, gaubtinės žar
nos, kiaušidžių, plaučių vėžį, smege
nų piktybinius navikus, mieliominę
ir kitas onkohematologines ligas.
Daugiausia darbų atlikta, ieš
kant naujų efektyvių metodų, gydant
visame pasaulyje ypač dažnus susir
gimus - krūties, gaubtinės žarnos vė
žį. Tai lėtinės ligos. Efektyviai gy
dant šie ligoniai net pažengusiose
stadijose, gyvena nemažai metų, to
dėl svarbu visi aukščiau minėti efek
tyvumo ir vaisto saugumo, patogumo
vartoti klausimai. Geriamieji vaistai
skiriami kaip atskiras chemoterapijos
metodas ar derinami su kitais efek-

Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus
sieloje šviesųjį džiaugsmą sukels,
Lai metai atėję naujieji, visiems
į širdį viltim pasibels.

Kristaus Gimimo ir Naujųjų
metų švenčių proga

„MARGUTIS II
linki radijo laidų rėmėjams
aukotojams ir klausytojams
džiaugsmo ir geriausios
sėkmės ateinančiais
2007 metais
MARGUTIS I I " valdyba
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Linkėdama sėkmės ir laimės su ateinančiomis
šventėmis sveikinu ,J)raugo" redakciją,
administraciją,
leidėjus,
DF tarybą ir valdybą,
skaitytojus,
bendradarbius, rėmėjus, draugus
ir pažįstamus.
Stasė Semėnienė
tyviais intraveniniais vaistais. Atlikti
farmakoekonominiai skaičiavimai
parodė, kad neturint stacionarinio ar
komplikacijų gydymo išlaidų, gydy
mas tabletėmis yra netgi pigesnis.
Šiandien tai įprastas pažengusio
krūties, gaubtinės ir tiesiosios žarnos
vėžio gydymas. Ne vienų metų patir
tis parodė, kad tai tikrai saugus ligo
niui ir efektyvus gydymo metodas:
net kitus chemoterapijos būdus jau
gavusiems pacientams mažėjant na
vikams efektyviai sumažėja pikty
binių darinių sukelti skausmai, tik
pavieniams ligoniams būdingi buvu
sieji pašaliniai reiškiniai.
Dėl didelio vaisto aktyvumo ir
saugumo geriamieji vaistai idealiai
tinka palaikomajai chemoterapijai.
Tai ypač svarbu, jei ligonio liga pa
žengusi ar jis yra vyresnio amžiaus.
Vėžys - daugiausia vyresnių žmonių
liga, todėl tokie gydymo metodai
labai perspektyvūs daug gretutinių
ligų turintiems pacientams.
Chemoterapija gali būti skiriama
ir po radikalios operacijos profilak
tiniu (adjuvantiniu) tikslu, siekant
užkirsti kelią jau galėjusioms pa
sklisti vėžio ląstelėms. Adjuvantinės
chemoterapijos tikslas - apsaugoti li
gonį nuo tolesnio ligos atsinaujinimo.
Kas pusę metų trunkantis gydymas
vargina pacientus, neretai nutraukia
paciento darbinę veiklą. Jau atlieka
mi darbai, kurie parodė, kad chemo

AKUPUNKTŪRA
Akupunktūra — saugus ir efek
tyvus organizmo darbingumo bei
geros savijautos atkūrimo metodas,
specialiomis adatomis arba pelyno
cigarais veikiant biologiškai akty
vius kūno taškus.
Kada galima naudoti
Šis metodas tinka ir ūmių, ir
chroniškų ligų atvejais — pacientų
gydymui arba reabilitacijai. Taip pat
kai apžiūra negali paaiškinti blogos
savijautos. Jau seniai šiuo metodu
gydomas padidėjęs arterinis krau
jospūdis, skausmai širdies plote,
vegetacinė kraujagyslių distonija,
bronchitas ir bronchinė astma, įvai
rios alergijos formos, virškinimo su
trikimai. Taip pat jis naudojamas po

traumų, operacijų, perdozavus hor
moninių ir kitų stipriai veikiančių
medžiagų, organizmui detoksikuoti
ir kt. Rezultatai būna geri.
Greito efekto sulaukiama gy
dant osteochondrozę ir radikulitą,
ypač ūmioje ligos stadijoje. Puikūs
rezultatai gydant tarpslankstelinio
disko išvaržą. Suparalyžiavus veido
nervą, akupunkturūa yra kone vie
nintelis efektyvus gydymo metodas.
Jis naudojamas ginekologinėms li
goms ir moterų nevaisingumui gy
dyti, pieno liaukos stangrumui ir
tonusui atkurti be operacijos. Geri
rezultatai gydant vyrų impotenciją.
Atsargumo metodai
Kiekvienas pacientas privalo

turėti individualų adatų komplektą.
Jo negali naudoti kitas žmogus.
Kadangi organizmui daromas didelis
poveikis, adatų refleksoterapiją turi
atlikti gerai parengti ir tinkamas
sanitarines sąlygas turintys gydyto
jai.
Gydytojas
rekomenduoja
Adatų refleksoterapija — Rytų
gydymo metodas, naudojamas nuo
senovės laikų. Per daugelį amžių su
kaupta didelė patirtis. Akupunktūra
leidžia sergantį organą išgydyti arba
bendrą savijautą atkurti biologiniu
bodu — be vaistų.
BNS

terapija tabletėmis gali būti tokia pat
efektyvi kaip ir įprastinės, dienas ar
savaites trunkančios intraveninės
infuzijos.
„Klaipėda"
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE
Mielos tautietės ir mieli tautiečiai
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NAUJOJI JAV LB
KRAŠTO VALDYBA
Dr. S t a s y s Bačkaitis - V P
v i c e p i r m . mokslo r e i k a l a m s

Sociologijos fakultetu, rektoratu,
Lietuvos Švietimo ir mokslo minis
terija.
1992 suorganizavo ir vadovavo
Kauno technologijos u n - t o Admi
nistravimo fakultetui JAV pataria
mą) ai tarybai. Priklauso ALIAS,
Association for the Advancement of
Baltic Sciences (AABS), JAV pro
fesinei inžinierių sąjungai bei Society of Automotive Engineers
(SAE). 2004 m. išrinktas SAE Fellow. 1995 suteiktas Kauno techno
logijos un-to garbės doktoratas. Nuo
2000 iki 2006 m. JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos vice
pirmininkas mokslo reikalams.
Vedęs. Žmona - Aldona Ramonaitytė. Dukros: Nida, Virginija ir
Audra.

Gimė Kaune, 1929.09.10. JAV
gyvena nuo 1949 m.
Ses. Margarita Bareikaitė Mechanikos inž. b a k a l a u r a s
Religinių raikalų tarybos
(1953), automobilinės inžinerijos
pirmininkė
magistras (1955), doktoratas - biomechanikos inžinerija 1979. Regis
truotas profesionalas inžinierius.
1975 baigė Federaiirų vadybos insti
tutą. 1953-1968 dirbo Chrysler
Corp. Nuo 1968 tarnauja JAV
Transporto ministerijoje "VVashington, DC, kaip patarėjas ir vadovau
jantis inžinierius eismo apsaugos
administracijoje (NHTSA).
Suorganizavęs ir vadovavęs dau
giau nei 25 tarptautiniams semi
narams ir simpoziumams automo
bilinio eismo saugos klausimais.
JAV automobilių inžinierių sąjungos
narys (SAE) ir jos Žmogaus apsau
gos komiteto buvęs pirmininkas bei
dabartinis narys. Nuo 1977 JAV
Transporto ministerijos Žmogaus ir
Gimė Lietuvoje.
gyvūnų panaudojimo technologi
Gimnaziją lankė Vokietijoj e niuose eksperimentuose etikos ir H a n a u ir užbaigė JAV. Studijavo
aprobacijos komiteto narys. Atsto A m h e r s t College, Massachusetts
vauja JAV Eismo apsaugos adminis valstijoje, Įgijo bakalauro laipsnį iš
tracijai įvairiuose SAE ir ISO/ sociologijos ir mokytojos diplomą.
TC22/SC10&SC12 techniniuose ko Tęsė studijas Kanadoje, Concordia
mitetuose.
universitete ir įgijo magistro laipsnį
Parašęs daugiau kaip 50 moks iš religinės pedagogikos.
linių ir per 20 publicistinių straips
Yra dirbusi lietuvių šeštadieni
nių t r a n s p o r t o saugos bei ener nėse ir anglų mokyklose, vienuolyno
getikos saugumo klausimais. Reda administracijoje, ateitininkų vasaros
gavo „Lietuvių enciklopedijos" 37 stovyklose Lietuvoje (penkias vasa
papildomo tomo tiksliųjų mokslų ir ras), lietuvių j a u n i m o stovyklose
medicinos skyrius. 1972 ALIAS su Montrealyje, Wasagoje ir JAV.
važiavimo rengimo pirmininkas ir
Nuo 1989 yra JAV LB Švietimo
1974 Pasaulio lietuvių kongreso tarybos narė ir nuo 1994 metų Re
organizacinio komiteto narys. Pas liginių reikalų tarybos pirmininkė.
kaitininkas nuo 1968 iki 2005 m.
Nuo gimnazijos laikų yra atei
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos tininkė ir yra turėjusi įvairių organi
simpoziumuose (PLMKS), 1985 m. zacinių pareigų. Šiuo metu yra Šiau
Transporto sekcijos, 1989 m. Tiks rės Amerikos Ateitininkų tarybos
liųjų mokslų ir technologijos sekcijų (ŠAAT) narė.
organizatorius. 2003 ir 2006 m.
PLMKS organizacinio
komiteto
R i m a s Gedeika - V P Specialių
kopirmininkas. Lietuvos žurnalo
projektų r e i k a l a m s
„Mokslas ir technika" redakcinės
kolegijos n a r y s ir bendradarbis.
Gimė 1941 Kaune. Gyvena Ame
Reiškiasi straipsniais JAV lietuvių rikoje nuo 1950 m.
dienraštyje „Draugas", „Association
Baigė City College, New York,
for the Advancement of Baltic įgijo socialinės psichologijos ba
Sciences (AABS) ir „Lituanus". kalaurą ir magistro laipsnį Fordham
Bendradarbiauja su Kauno tech universitete, New York.
nologijos u n - t o Transporto katedra,
Dvejus metus tarnavo Amerikos

Visi gyvename gražiausių metų švenčių — šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų švenčių — nuotaikomis. Visi jaučiame
prasmingą
ir besikeičiantį XXI a. vyksmą visame pasaulyje.
Šv. Kalėdų džiaugsmo šventė šiandien atsiveria naujam
džiaugsmui, kantriai meilei ir tyram gėriui.
Sveikinu visus Kristaus Užgimimo Diena!
Linkiu lietuvybės labui dirbantiems ramybės ir taikos..
Darna ir susiklausymas telydi kiekvieno mūsų darbus.
Tegul ateinančiais metais dar labiau bręsta naujos idėjos,
planai ir darbai išeivijos bei tėvynės lietuvių gerovei.
JAV LB Krašto valdyba — Vytas Maciūnas pirmininkas
ir nariai: dr. Stasys Bačkaitis, ses. Margarita Bareikaitė,
Rimas Gadeika, Arūnas Karaiis, Dalė Lukienė, Eugenija
Misevičienė, Laurynas Misevičius, Gediminas Naujokaitis, Daiva
Navickienė, Ramutis Pliura, Juozas Poiikaitis, Kazys Razgaitis,
Marija Remienė, Sigita Rosen, kun. Antanas Saulaitis, Stefa
Urban, dr. Elona Vaišnienė, dr. Rimantas Vaitkus, Vaiva Vėbraitė.

kariuomenėje, tarnybą baigė kapi
tono laipsniu.
Nuo pat moksleivių dienų pri
k l a u s ė a t e i t i n i n k a m s . Buvo New
York kuopos valdybos narys. Ak
tyvus Studentų ateitininkų draugo
vės narys. Buvo išrinktas į Atei
tininkų studentų centro valdybą.
Buvo Lietuvių studentų sąjungos
centro valdybos narys.
Padėjo a t k u r t i Philadelphijos
„Aro" sporto klubą. 2000-2003 me
tais - ŠALFASS rytinio pakraščio
atstovas ir JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkas sporto reikalams.
Šiose pareigose padėjo atgaivinti
rytinio pakraščio sporto veiklą.
Per dešimt metų yra aktyvus
Philadelphijos LB apylinkės valdy
bos narys ir dabar Philadelphijos
Lietuvių namų direktorių tarybos
narys. Amerikos lietuvių žurnalistų
sąjungos narys. Lietuvoje veikiančio
Kaimo fondo atsakingasis direkto
rius.
Dalė L u k i e n ė - K o k l y t ė Kultūros tarybos pirmininkė

Ohio valstijoje. 1986 metais įgijo bib
liotekininkystės magistro l a i p s n į
(MLS) Maryland universitete, Col
lege Park, MD. 1959-1965 dirbo
Čikagoje, IL, Union Carbide bendro
vės chemijos informacijos bibliotekos
vedėja. 1983-1986 dirbo J o h n Hopkins universiteto Taikomosios fizi
kos laboratorijos bibliotekoje, Laurel, MD. 1987-2006 dirbo Naciona
linės medicinos bibliotekoje, N H ,
Bethesda, MD. Yra audiovizualinių
priemonių specialistė. Nuo 1992 m.
dalyvauja Lietuvos mokslinių bib
liotekų automatizavimo projektų
rėmime, teikia informaciją, orga
nizuoja ir dalyvauja suvažiavimuo
se, telkia šalpą. 1997 metais laimėjo
IREX stipendiją bendrai su Lietuvos
bibliotekininkėm Lietuvos leidybos
studijai įvykdyti ir išleido išsamų
leidinį „Lithuanian Publishers Directory". 1992-2002 buvo ASSIST
International fondo viceprezidentė.
Nuo 1953 iki 1959 Čiurlionio an
samblio dalyvė. 1955-1965 bendra
darbiavo periodinėje spaudoje, „Laiš
kuose lietuviams" išspausdino kino
filmų recenzijų. 1960-1962 žurnalo
„Mūsų Vytis" redakcijos n a r ė . 1973
metais Washington, DC, Corcorano
galerijoje suorganizavo „12 lietuvių
dailininkų Amerikoje" parodą, pa
rengė jos katalogą.
Aktyviai reiškiasi LSS veikloje
1963-1966 ir 1989-1992 seserijos
vadijos vyresnių skaučių skyriaus
vedėja. 1971-1988 Vašingtono skau
čių vietininkijos vadovė ir vieti
ninkė. Rengia skautų veiklos progra
mas, organizuoja suvažiavimus, sto
vyklas veda užsiėmimus. Apdovano
ta ordinu „Už nuopelnus" (1966),
„Lelijos ordinu" (1979). Nuo 2006
metų Vašingtono „Židinio" vadovė.
1998 Smithsonian Folklife festivalio,
kuriame dalyvavo Lietuvos liaudies
ansambliai ir liaudies menininkai,
Vašingtono organizacinio komiteto
pirmininkė. Smithsonian muziejuo
se kalėdinių etninių programų da
lyvė.
Eugenija M i s e v i č i e n ė sekretorė

Gimė 1937.05.10 Marijampolėje.
1959 metais bakalauro laipsniu
baigė Mount St. Joseph kolegiją,

Gimė Kaune 1981.03.04
2003 metais baigė Kauno tech
nologijos universitetą. Šio univer
siteto Tarptautinių studijų centre
įgijo mechanikos inžinerijos baka
lauro laipsnį eksporto srityje. 2003
metų rudenį atvyko į JAV ir tęsė
mokslus Bridgeport u n i v e r s i t e t e
(University of Bridgeport, Connecticut).
N u k e l t a į 5 psl.
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OMAHA, NE

ŠVENTE OMAHOJE
Vasara ir vasaros karščiai pa gyvenime. J i yra mokytoja. Studi
liko praeity. Vėsesnio oro metu žy javo istorijos, biologijos ir anglų kal
miai lengviau susikaupti ir didesnis bos mokslus. Visą gyvenimą daly
noras dirbti. Matyt todėl ir Omahos vauja saviveikloje. J i mokėsi solinio
Lietuvių Bendruomenėje rudenį dainavimo, todėl retkarčiais džiugi
pagausėjo renginių. Be to, choras na mus savo nuostabiu balsu. Chore
„Rambynas" ir tautinių šokių kolek dainuoja ne tik ji pati, bet jos sūnus
tyvas „Aušra" pradėjo ruoštis gruo ir tėvas. Kristina rūpinosi, derino n e
džio mėnesio šventėms. Viena di tik visą pasirodymų tvarkaraštį, bet
džiausių švenčių įvyko gruodžio 1 norėjo gauti geresnes vietas paro
dieną D u r h a m Western Heritage doms ir koncertui. J a i padėjo ir kiti
muziejuje: t a i etninis festivalis. Visų bendruomenės valdybos nariai: Ar
tautybių bendruomenės stengėsi vydas Urbonavičius, Irena Šarkaitėparodyti savo geriausius saviveiklos Matz.
kolektyvus, rengė tautinio meno
Lietuvišką vėliavą nešė ilgame
dirbinių parodas, šeimininkės sten tės tautinių šokių kolektyvo „Aušra"
gėsi demonstruoti savo kulinarinius vadovės sūnus ir šio kolektyvo šokė
sugebėjimus.
j a s Rimas Reškevičius. J a u n a s ,
aukštas, gražiu lietuvišku tautiniu
kostiumu apsirengę, v y r u k a s su
Lietuvos trispalve vėliava rankose
buvo kaip mūsų tautos pasididžiavi
mas.
Pirmieji pasirodė mūsų mažieji
šokėjai, kuriuos paruošė pasirody
mui Alma Šarkaitė-Tomasello. J i
patyrusi daugiametė šokių kolekty
vo narė, ne kartą ruošė šokėjų gru
pes, sėkmingai paruošė ir šiais me
tais. Gražiais tautiniais rūbais apsi
rengę vaikai buvo pilni energijos,
šoko gražiai ir susilaukė labai daug
pliauškučių. Vėliau dainavo choras
„Rambynas". Labai gražiai atrodė
choristai su lietuviškais tautiniais
rūbais, dainuodami prie didžiulės
žibančios muziejaus eglės. Chorui
vadovavo daugiametis choro vadovas
Algimantas Totilas.
Tai pedagogas, ispanų ir vokie
čių kalbų žinovas. Studijavo ne tik
kalbas, bet ir muziką. Praeityje grojo
smuiku orkestre ir šiaip renginiuose,
o šiuo metu sėkmingai dirba su
mūsų choru. Labai gerai, kad jis turi
žmogų, kuris jam nesant, gali va
dovauti repeticijai, pasirūpinti choro
reikalais. Tai ilgametė choro daini
ninkė, solistė Irena Šarkaitė-Matz.
Ji puiki, daug kur dalyvauja ir visur
suspėja. Choro reikalais rūpinasi ir
buvusi aktyvi Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė, o šiuo metu choro
pirmininkė Danguolė AntanelytėHanson. Nereikėtų pamiršti ir Biru
Rimas Reškevičius prie Lietuvos tės Reškevičiūtės Lake, kuri neuž
miršta visiems telefonu priminti
trispalvės.
Algio Praičio nuotr.
būsimos repeticijos arba koncerto.
Lietuvių pasirodymu rūpinosi Taip visų minėtų žmonių pastangų
Omahos Lietuvių Bendruomenės dėka, šiuo metu choras koncertui
pirmininkė Kristina Jonyka. Tai mo pasiruošė gerai.
teris, kuri t u r i visokeriopą patirtį
Apie aKompaniatorę Yvonne M.

Mažieji „Aušros" tautinių Šokių šokėjai.
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Aigio Praičio nuotr.

Linksmų Šv. Kalėdų
ir sėkmingų 2007 metų!

S L A į k u r t a s 1 8 8 6 m. r u g p j ū č i o 1 5 d. Pennsylvania
a p j u n g t i l i e t u v i u s ir teikti j i e m s p a r a m ą nelaimėje,
š i e m e t švenčia savo 1 2 0 m e t ų sukaktį.
S L A per tiek metų, gyvavimo sukūrė gausybę kuopų
A m e r i k o j e i r Kanadoje, ir š i a n d i e n y r a seniausia b e i
d i d ž i a u s i a l i e t u v i ų fraternalinė o r g a n i z a c i j a , kuri i š d u o d a
patraukliausias gyvybės apdraudas prieinamomis kainomis.
Tos garbingos sukakties proga proga tapkite SLA nariais!
Kreipkitės į SLA įstaigą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N Y 10001
Tel. (212) 563-2210
SLA Vykdomoji vaidyba:
Kęstutis K. Miklas — prezidentas
S a u l i u s Kuprys — viceprezidentas
Genovaitė Meiliūnienė — sekretorė
Vida Penikienė — iždininkė
Nicholas Boxter — iždo globėjas
Lionginas Kapeckas — iždo globėjas
Dr. Aldona Skripkus — daktarė kvotėja
yapvimręjaf!M&K&s@ssgsčE&ffl&iztt^^zr:-^^

Prie lietuviško meno parodos stalo (iš kairės): Valerija Jaudegienė ir
Danguolė Antanėlytė-Hanson.
Algio Praičio nuotr.
Kross susibūrę choristai, diriguojant
Algimantui Totilui, sugiedojo tris
kalėdines giesmes, kurios nuskam
bėjo toli koridoriais, sukeldamos
pasigėrėjimą lietuviškais balsais. Su
kuo teko kalbėti, visi gyrė puikų
choro dainavimą, o k a r t u ir choristai
liko patenkinti.
Tai n e vienintelis choro pasiro
dymas. Dar šį mėnesį teks chorui
giedoti Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje,
specialią programą ruošiame šv.
Kalėdų šventėms Šv. Antano baž
nyčioje.
Lietuviškų dirbinių parodaip a r d a v i m u i turėjome gana didelį
stalą. Dalį stalo užėmė lietuviškų
šiaudinių eglutės žaisliukų paro
dą-pardavimas. Juos gamino ir par
davinėjo J a u d e g i e n ė . Daug kas
domėjosi jų gamyba ir gėrėjosi jų
grožiu. Bendruomenės valdyba su
ruošė gintaro ir lietuviškų dirbinių
parodą. Čia galima buvo matyti
įvairius gintaro dirbinius, gražių
audinių, mezginių, medžio dirbinių.
Kai ką galima buvo ir nusipirkti. Ap
sirengusi t a u t i n i a i s rūbais, juos
t v a r k ė ir aiškino Irena ŠarkaitėMatz. Mūsų bendruomenės valdybos
pirmininkė Kristina Jonyka rūpi
nosi, k a d ne tik viskas atrodytų
gražiai, bet ir pateikė įvairios infor

macijos apie Lietuvą bei lietuvišką
meną.
Neužmirškime, kad buvo su
rengta ir loterija, dideliam įvairių
gėrybių krepšiui bei gražiam tapy
t a m paveikslui įsigyti. Loteriją
tvarkė Danguolė Antanelytė-Hansan.
Šiais metais, pirmininkės prašy
mu, savo kulinarinius gaminius pa
tiekė mūsų lietuviškos kepyklos ve
dėjas Algirdas Mackevičius. K a s
nežino jo keptos lietuviškos duonos
ar „Napoleono" tortų, po visą Ame
riką keliaujančių, o kartais ir už jos
ribų. Čia galima buvo nusipirkti ke
lių rūšių lietuviškos duonos, įvairių
pyragų, pyragėlių, žagarėlių, kalė
daičių. Daug kas pirko, ragavo, ne
šėsi į namus.
Labai malonu, kad užsimezgė
glaudūs ryšiai su mūsų Kryžkelės
apygardos pirmininke Kate Poterfield. J i ne tik ne pirmą kartą apsi
lankė pas mus, bet ir atsivežė didelę,
įvairią gintaro parodą-pardavimą.
Daug kas įsigijo jos puikių gintaro
dirbinių.
Išklausę koncertus, aplankę
įvairias parodas bei paskanavę
skanių valgių, visi gerai nusiteikę iš
siskirstė \ namus.
Rūta Talžūnienė
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NAUJOJI JAV LB
KRAŠTO VALDYBA
Atkelta iš 3 psl.
2005-ųjų metų
pavasarį įgijo verslo vadybos magistro laipsnį.

dalyvauja Bridgeport, CT, esančios
lietuvių įkurtos Šv. Jurgio parapijos
veikloje. P r i k l a u s o Lietuvių s u s i 
vienijimas Amerikoje organizacijai.
2006-ųjų m e t ų r u d e n į i š r i n k t a į
l i e t u v i ų ž u r n a l i s t ų sąjungos valdy
bą sekretorės pareigoms.
L a u r y n a s Misevičius - VP
Sporto reikalams

Centrinio banko t a r p t a u t i n i a m e
skyriuje (1993-1994). Dabar dirba
finansų analitiku Union Bank of
Switzerland.
Aktyvus lietuviškoje veikloje
nuo pirmų dienų Amerikoje. Vienas
iš Connecticut lietuvių sporto klubo
steigėjų ir pirmas klubo pirmi
n i n k a s . Bridgeport LB apylinkės
valdybos pirmininkas. ŠALFASS
Rytų pakraščio atstovas. JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkas
sporto reikalams 2003-2006 metais.
Amerikos lietuvių žurnalistų sąjun
gos centro valdybos narys ir „Ame
rikos lietuvio" „Rytų pakrantėje"
redaktorius.
Gediminas N a u j o k a i t i s iždininkas

Nuo pat atvykimo į Ameriką
bendradarbiauja su neseniai atvy
kusių lietuvių leidžiamu savait
raščiu „Amerikos lietuvis", rašy
dama straipsnius ir administruo
dama šio laikraščio „Rytų pakrantė
je" priedą. Nuo 2005 m. rudens dirba
lietuvių-rusų-anglų kalbų vertėja
JAV teismuose Connecticut valstijo
je.
Bendradarbiauja ir kituose lie
tuvių išeivijos leidiniuose, įskaitant
„Pasaulio lietuvis", „Tėviškės žibu
riai", „Draugas" bei anglų kalba Lie
tuvių Bendruomenės žurnalą „Bridges". Priklauso JAV LB Connecticut
apygardos Bridgeport apylinkei.
Nuo 2003-ųjų yra šios apylinkės
iždininkė. Priklauso Lietuvos Vyčių
141-jai kuopai: yra Connecticut
Lietuvių sporto klubo narė. Aktyviai

Gimė Lietuvoje, 1971 metais.
Vytauto Didžiojo u n i v e r s i t e t e ,
Kaune, įgijo b a k a l a u r o laipsnį verslo
administravimo ir vadybos srityje
(1993) ir magistro laipsnį prekybos
ir tarptautinio verslo srityje (1995).
Atvykęs į A m e r i k ą , įgijo verslo
a d m i n i s t r a v i m o m a g i s t r o laipsnį
(MBA) Bridgeport universitete (University of Bridgeport, Connecticut)
(1996). Lietuvoje dirbo Lietuvos

Antrą dieną iškėlė iš gretimos lovos kaimyną.
Tas turėjo po šonu antklodę ir ją išeidamas m a n
parodė. Jam išėjus, aš paskutinėmis jėgomis išsi
traukiau tą antklodę ir nepastebimai pasikišau ją
po šonu. Tai buvo mano išgelbėjimas. Kol taip
susitvarkiau, užtruko pora valandų, nes po kiek
laiko nebetekau kvapo. O šonai labai gėlė, gulint
ant lentų. Apsiversti ant kito šono buvo problema,
reikalavusi planingų judesių ir paskutinių jėgų. Iš
lovos išlipti nepajėgiau. Reikėjo pirma išvirsti į
aslą ir tada atsikelti.
agaliau antrą dieną, kai jau turėjau antk
lodę po šonu, pradėjau šiek tiek atšilti ir
naktį jau galėjau truputį miegoti. Į išvietę reikėjo
visiems vaikščioti. Tai buvo sunki problema ir jos
išpildymas reikalavo visų jėgų įtempimo.
Kietoje lovoje gulint, šonai pradėjo rausti ir
atsirado žaizdos. Bet į tai sanitarai nekreipė dė
mesio. Reikėjo pačiam gelbėtis. Nuolat krėtė šiur
puliai ir teko kosėti be perstojimo. Vaistų jokių
nedavė ir niekas mūsų nežiūrėjo. Tik du k a r t u s
per dieną matavo temperatūrą ir kontroliavo pul
są. Į visus mano nusiskundimus sanitaras pa
reikšdavo, kad jis pažiūrėsiąs vėliau. Jis turbūt
manė, kad aš vis tiek mirsiu, dėl to visiai ne
sirūpino.
Ligoninėje gulint, nedavė nei rankšluosčio,
nei nosinės. Nežinojau kaip gelbėtis, nes iš nosies
nuolat varvėjo. Vieną dieną radau nešvarią no
sinę. Ją išsiskalbiau ir buvau be galo laimingas.
Net būtinam reikalui gabalėlio popieriaus nebuvo
galima gauti. Kalifaktoriai, kurie tvarkė palatą,
aiškinosi patys neturį popieriaus. Jei aš būčiau
galėjęs jiems ką nors duoti, jie būtų man popie
riaus ir kito parūpinę kiek reikia. Jei nieko
negalėjai duoti, nieko ir negavai.
Sekmadienį mane aplankė mano draugai
Voska ir Vitešas. Aš labai nudžiugau, juos pa
matęs, bet jie, matyti, išsigando, net nepažino ma
nęs. Aš juos paprašiau parodyti veidrodį, nes ligo
ninės bloke veidrodžio nebuvo. Jie aiškinosi vei
drodžio neturį. Tada aš juos paklausiau:
— Kaip atrodau? Ar pergalėsiu?
Jie kiek sumišę mane paguodė:

P

Gimė 1940.03.26 Ukmergėje.
Karys.
1958-1962 studijavo
anglų
kalbą City College of New York.
1963 savanoriu įstojo į New
York Army National Guard, eiliniu
pėstininku ir nuo to laiko iki 1993
metų buvo aktyvus JAV ka-riuo-

NACIŲ PRAGARE
Kalinio islr* 40627 išgyvenimai
ų koncentracijos stovyklose
194l_1945
JONAS GRfCOLAfTlS
Nr, M
— Nebijok, pasveiksi!
Viso gero palinkėję, greit išėjo, nes buvau toks
silpnas, kad vos pajėgiau ištarti kelis žodžius.
M a i s t a s ligoninėje buvo toks pat, kaip ir
stovykloje. Tik skrandžio ligomis sergantieji gau
davo pienišką maistą. Ligoninėje buvo tuo geriau,
k a d nereikėjo eiti į patikrinimą ir galėjau per
dieną ilsėtis be jokios smogikų baimės. Stovyklos
ligoninė buvo stovyklos gydytojo žinioje ir be jo
sutikimo negalėdavo nė vienas smogikas į ligo
n i n ė s reikalus kištis.
aip išgulėjau ligoninėje visiškai nesidomė
d a m a s savo aplinka apie savaitę laiko. Su
k a i m y n a i s nesikalbėjau, nes turėjau pakankamai
savų rūpesčių.
Vieną dieną liepė man lipti ant svarstyklių.
T a d a visus suimtuosius kelis k a r t u s per metus
sverdavo ir užrašydavo svorį. Kurie būdavo svorio
nustoję, tuos siųsdavo peršviesti plaučių, ar ne
serga džiova. Tai buvo tiesiog patyčios. Iš vienos
pusės vaidindavo, lyg suimtųjų sveikata kažin
k a i p rūpinamasi, o iš antros pusės leido jiems ma
siškai mirti badu, liepė juos užmušti, nukankinti
ir net susirgus neteikė vaistų nei maisto. Kada aš
užlipau a n t svarstyklių, sanitaras nustebo ir ma
nė, kad aš noriu jį apgauti, nes svarstyklės nerodė
nė 48 kg. Aš pats taip pat buvau nustebęs, kad
175 cm suaugęs vyras gali besverti mažiau kaip
48 kg. Vėliau išmatavau sprandą ir taip pat nu
s t e b a u konstatavęs vos 33 cm apimtį. Atsimenu,

T
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menėje.
1968 užsitarnavo jaunesniojo
leitenanto pėstininko laipsnį.
Nuo 1969 iki 1979 metų tarnavo
pėstininkų batalione kuopos vadas,
žvalgybos ir planavimo karininku
bataliono štabe. Užsitarnavo kapi
tono laipsnį. 1979 perėjo tarnauti
U.S. Army Reserve aktyvioje kariuo
menėje ir ėjo įvairias patarėjo pa
reigas. Užsitarnavo majoro ir leite
nanto pulkininko laipsnius.
Po 30 metų karinės tarnybos,
1993 metais išėjo į kariuomenės pen
siją. Įsteigė savą n a m ų remonto ver
slą „NIKO Home Improvements &
Repairs". Su žmona Isabelle, taip pat
Amerikos kariuomenės karininke,
augina sūnų Praną (21 m), studijuo
jantį „seouential art" meną, ir Juozą
(17 m.), šiais metais baigiantį gim
naziją, bet j a u įstojusį savanoriu į
Virginia Army National Guard.
J a u vaikysrtėje dalyvavo atei
tininkų veikloje. Rengė susirinki
mus, kursus ir stovyklas. Turėjo
iždininko ir kitas pareigas moks
leivių bei studentų ateitininkų val
dybose. Buvo moksleivių stovyklų
rengėjas ir komendantas. Studentų
ateitininkų biuletenio „Gaudeamus"
redaktorius. Buvo „Darbininko",
„Draugo", „Tėviškės žiburių", „Dir
vos" ir „Ateities" žurnalo fotokore
spondentas ir „Ateities? žurnalo re
dakcijos kolektyvo narys. Buvo
Pirmojo pasaulio lietuvių studentų
kongreso ir stovyklos organizacinio
komiteto narys bei fotografas. Lankė
ir baigė Brooklyn Maironio šešta
dieninę lituanistinę mokyklą ir ten
dalyvavo tautinių šokių grupėje.
Philadelphijos lituanistinėje mokyk
loje buvo tėvų komiteto iždinin
kas.
Bus daugiau.

kad man esant 13 metų amžiaus, jau reikėjo 34
cm apykaklės. Nėra ko stebėtis, kad po tris ir ke
turis tokius šakalius suguldydavo į vieną lovą.
reta manęs gulėjo vienas apie 60 metų vo
kietis, visiškai aklas. Jis stovyklon buvo
atvežtas iš kalėjimo, kur buvo atlikęs ketverių
metų bausmę už priešnacišką veiklą. Tai buvo
kairiųjų pažiūrų žmogus. Kitas kaimynas jam
padėdavo sutvarkyti lovą, aptepdavo duoną, išves
davo jį į išvietę ir maudyklą ir gaudavo už patar
navimą jo maisto liekanas, nes jis mažai bevalgė.
Kada jo pagalbininkas buvo iš ligoninės išrašytas,
jis paprašė mane jam padėti. Apsiėmiau, nors
man buvo be galo sunku tvarkyti lovą, — turėjau
ją tvarkyti atsiklaupęs, nes pasilenkęs neišsilai
kiau. Klūpojant vėl be galo skaudėjo kelius, nes
buvo tik pliki kaulai. Vis dėlto, apsiėmiau jam
padėti ir pažadą ištesėjau, nors tai iš manęs
reikalavo didelio pasiaukojimo. Užtat jis man duo
davo po riekutę duonos ir po kelis šaukštus sriu
bos. Tas maisto priedas man buvo kaip didžiausia
dangaus dovana, nes kūnas norėjo atsipeikėti ir
reikalavo maisto, o jo buvo per maža ir tas pats
dar labai liesas.
Antrą savaitę jau pradėjau kiek gyviau judėti.
J a u galėjau iš lovos išlipti, kaip ir kiti, lovoje
apsiversti ir atsisėsti. J a u norėjau vėl ką nors
paskaityti, išgirsti naujienų. Bet skaityti nebuvo
galima, nes akys mirgėjo ir negalėdavau sugau
dyti raidžių. Laiko esant, vis tiek gaudydavau
raides ir kaip pradžiamokslis vėl pradėjau mo
kytis skaityti.
Vieną dieną mus nuvedė į rentgeno skyrių
peršviesti plaučių. Peršviečiant sakė, kad turiu
sunkų bronchitą, bet džiovos žymių dar nesama.
Ta pačia proga padarė skreplių analizę ir kon
statavo, kad džiovos simptomų nesą.
Greta manęs, iš kitos pusės, gulėjo vienas 22
metų lietuvis Buntinas iš Klaipėdos krašto. Pas jį
rado džiovos bacilų ir jis buvo tuoj perkeltas į
džiovininkų skyrių. Jo daugiau nebemačiau.
Manau, kad jis mirė arba buvo nužudytas.
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Prezidentūroje — 300 vaikų

Prezidentas V Adamkus bei žmona Alma kalbasi su šventės dalyve.
G-ediminc B a n t i š k o s Z LTA r. _;: r.

* Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA)
— Kalėdų eglutės šventėje, šeštadie
nį surengtoje Almos Adamkienės
globojamų kaimo mokyklų vaikams,
dalyvavo apie 300 vaikų.
Į šventę atėjęs prezidentas Val
das Adamkus padėkojo vaikams, j ų
tėveliams ir mokytojams, kad jie at
vyko į j a u tradicija tapusią Kalėdų
eglutę.
„Noriu palinkėti, kad kalėdinė,
šventinė nuotaika ir šypsena lydėtų
J u s kasdieniame gyvenime", — pa

sveikinęs susirinkusiuosius su artė
jančiomis šventėmis sakė Lietuvos
vadovas.
Kaimo mokyklų moksleivius Pre
zidento rūmuose aplankė Kalėdų Se
nelis su dovanomis, šventės progra
mą parengė baleto grupė „Polėkis".
Vėliau vaikai apsilankė koncerte
Vilniaus kongresų rūmuose, kur ste
bėjo muzikinį projektą „Dainuokime
kartu 2006", kurį paruošė gabūs A.
Adamkienės fondo globojamų mo
kyklų moksleiviai.

Partijos neskuba j savivaldybių rinkimus
Vilnius, gruodžio 18 d. (Alfa.lt)
— Likus penkioms dienoms iki gruo
džio 22 d., Teisingumo ministerijai
savo narių sąrašus iš 37 Lietuvoje
veikiančių politinių partijų pateikė
12, jos išreiškė pageidavimą dalyvau
ti kitų metų vasari vyksiančiuose rin
kimuose į savivaldybių tarybas.
Naujausios visuomenės nuomo
nių apklausos rodo, kad daugiau nei
trečdalis gyventojų nebalsuotų savi
valdybių tarybų rinkimuose, o ža
dantieji dalyvauti pirmenybę teikia
opozicinei Tėvynės sąjungai - 10.9
proc. apklaustųjų nurodė, jog balsuo
tų už dešiniąją Tėvynės sąjungą.
Tačiau ši partija savo narių są
rašo Teisingumo ministerijai dar ne
pateikė.
Anot partijos pirmininko And
riaus Kubiliaus, sąrašus partija iki
nustatyto termino tikrai pateiks.
„Klaipėdoje turime šiokių tokių
sunkumų dėl kandidatų sąrašo su
darymo, tačiau jos turi būti išsispręs
tos per kelias dienas", - sakė A. Kubi
lius.
Konservatorių problemos suda
rant kandidatų į Klaipėdos miesto ta
rybą sąrašą greičiausiai susijusios s u
iš rinkimų sąrašo pirmosios pozicijos
po Klaipėdos Tėvynės sąjungos sky
riaus pirmininko Naglio Puteikio pa

sitraukimo iš rinkimų į savivaldybių
tarybas sąrašo pirmosios pozicijos.
Jam karjerą sugadino „vizitas"
areštinėje ir blaivykloje. Agresyviai
nusiteikęs neblaivus politikas išplūdo
policininkus. J a m buvo nustatytas
sunkus girtumo laipsnis - Į alkoholio
matuoklį vyras įpūtė 2.56 promilės
alkoholio. Po šio incidento N. Putei
kis atsiprašė visuomenės ir pasi
traukė iš pirmosios vietos partijos są
raše Klaipėdoje.
Anot Jurgio Razmos, konserva
toriai nesuskubo kuo anksčiau pa
teikti partijos narių sąrašų ir todėl,
kad nori naudodamiesi proga juos pa
tikslinti.
Šiuo metu savo narių sąrašus jau
yra pateikę Lietuvos rusų sąjunga,
Naujoji sąjunga (socialliberalai), Dar
bo partija, Lietuvos liaudies sąjunga
„Už teisingą Lietuvą", partija „Tvar
ka ir teisingumas" (liberalai demok
ratai), Lietuvos socialdemokratų są
junga, partija „Jaunoji Lietuva", Lie
tuvos socialdemokratų partija, Lietu
vos Respublikos liberalų sąjūdis, Lie
tuvos valstiečių liaudininkų sąjunga,
politinė partija „Rusų aljansas" ir
„Tautos pažangos partija".
Pareigą partijoms Teisingumo
ministerijai pateikti savo narių sąra
šus numato galiojantys Įstatymai.

* Savaitgalį Lenkijos sostinė
j e v y k u s i o s e Europos greitųjų
š a c h m a t ų pirmenybėse pirmąją
vietą tarp moterų užėmė Viktorija
Cmilytė, surinkusi 9.5 taško iš 13 ga
limų. Antrąja vieta tarp merginų (iki
18 metų) tenkinosi Deimantė Daulytė. J o s sąskaitoje — 8.5 taško iš 13
galimų.
* Savaitgalį Belgijoje vyku
s i a m e a t v i r a j a m e š i o s šalies
BMX d v i r a č i ų uždarų patalpų
č e m p i o n a t e trečiąją vietą moterų
elito grupėje užėmė šiaulietė Vilma
Rimšaitė.
* ITF serijos „20 Copa Mun-

dial Yucatan" j a u n i ų (iki 18 me
tų) teniso turnyro Meksikoje vie
n e t ų varžybų nugalėtoju tapo sep
tintas pagal reitingą varžybose šešio
likmetis Ričardas Berankis. Perspek
tyviausias Lietuvos tenisininkas fi
nale 6:1, 6:3 nugalėjo penkioliktąjį
pagal skirstymą rumuną Dragošą
Cristianą Mirte.
* Lietuvos galiūnų federaci
j a paskelbė oficialius Lietuvos
rekordus. 10 iš 15 penkiolikos
p e r dvejus pastaruosius metus už
fiksuotų aukščiausių šalies pasie
kimų priklauso dukart pasaulio ga
liūnų čempionui Žydrūnui Savickui.

Baltijos šalys ir Lenkija svarsto
bendrus projektus
Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) — kijai gali padidėti ir projekto apimtis
Baltijos šalys ir Lenkija saistosi ener — galbūt bus kalbama apie kelių
getiniais ryšiais — Lenkija įsitraukia reaktorių jėgainės statybą.
Tačiau kol kas neaišku nei kiek,
į naujos atominės elektrinės statybą,
o Latvija ir Estija svarsto galimybes nei kokio galingumo reaktoriai b u s
prisidėti prie elektros tilto į Vakarus statomi, nei kiek papildomų investi
cijų tai pareikalaus iš kiekvieno in
projekto.
Lenkijos atstovai neslepia, kad jų vestuotojo. Anot PSE vadovo, jie in
dalyvavimas naujosios atominės jė vestuos tokią sumą pinigų, kad gautų
gainės statyboje lėmė tai, jog paga 25 proc. naujosios jėgainės akcijų.
Dabar skaičiuojama, k a d į vieno
liau pradėtas įgyvendinti elektros til
to su Lietuva projektas, pirmadienį 800 megavatų arba dviejų 1,600 megavatų bendros galios reaktorius bus
rašo dienraštis „Lietuvos žinios".
„Elektros tiltas pareikalaus di investuota nuo 8,6 iki 13.8 mlrd. litų.
delių išlaidų, ypač iš Lenkijos. Todėl Naujos jėgainės statybos projektas
galimybė dalyvauti atominės elektri turėtų būti baigtas 2015 metais, kai,
nės statyboje yra ekonominis elek kaip prognozuojama, regione pradės
tros tilto projekto papildymas. Kad trūkti elektros energijos.
projektai neatsiejami, rodo faktas,
Anot R. Juozaičio, šiuo metu Lie
jog 10 metų elektros tiltas nepajudėjo tuvai yra trys pagrindiniai ener
iš mirties taško", — sakė bendrovės getikos projektai — atominė jėgainė,
„Polskie Sieci Elektroenergetyczne" elektros jungtis su Lenkija ir jungtis
(PSE) prezidentas Jacekas Socha.
su Švedija. „Viskas siejasi — neatme
Pasak „Lietuvos energijos" vado tamas variantas, kad ateityje švedų
vo Rymanto Juozaičio, prie atominės kompanijos gali dalyvauti projekte",
elektrinės projekto prisijungus Len — sakė R. Juozaitis.

Paminėtas K. Griniaus jubiliejus
Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) —
Istorinėje Kauno prezidentūroje sek
madienį paminėtos prezidento Kazio
Griniaus 140-ųjų gimimo metinių
minėjimas.
K. Grinių, jo šeimą artimai paži
nojęs ir su juo iki pat mirties 1950
metais bendravęs prezidentas Valdas
Adamkus pripažino, kad K. Grinius
formavo ir jo pasaulėžiūrą apie gyve
nimo vertybes, laisvę, demokratiją.
„šių principų stengiuosi laikytis
ir šiandien", — sakė Lietuvos vado
vas.
V Adamkus vadino K. Grinių
ryškia asmenybe, padariusią didžiulę
įtaką valstybės gyvenime.
„Jis buvo valstybininkas, turėjęs
tvirtus įsitikinimus, dėl kurių nie
kam nenusileido, jo nepalaužė daug
kartiniai įkalinimai, okupacija", —
pabrėžė prezidentas.
Anot V Adamkaus, K. Griniaus
skelbiamos idėjos turėjo įtakos visai
žmonių kartai, kuri padėjo išlaikyti
Lietuvos nepriklausomybės gyvastį
per ilgus okupacijos dešimtmečius.
„Išpažįstamų minčių brandumu
ir visuma, tikėjimu demokratijos ga
liomis, K. Grinius ėjo tų laikų ir viI suomenės priešakyje", — sakė V
Adamkus.
Apsilankęs Kauno Kazio Gri
niaus vidurinėje mokykloje, prezi
dentas paragino mokytojus jaunajai
kartai skleisti tuos idealus, kuriais,
pasak šalies vadovo, gyveno dvasios
milžinas, ugdęs ir stiprinęs laisvės
mintį nepriklausomoje valstybėje.
V Adamkus priminė žodžius iš

K. Griniaus paskutinio kreipimosi į
visuomenę: „Paskelbkime lietuviai
vieni kitiems amnestiją".
„Šiandien tai — svarbūs ir be ga-

Kazys Grinius
Seimo nuotr.

lo didelę reikšmę turintys žodžiai",
— pažymėjo V Adamkus.
Jubiliejaus proga istorinėje Pre
zidentūroje atidaryta memorialinė
paroda, kurioje pristatomi kai kurie
K. Griniaus asmeniniai daiktai, jo
paties rašyti, redaguoti a r publikuoti
leidiniai, taip pat fotografijos, ats
pindinčios K. Griniaus politinę ir vi
suomeninę veiklą, taip pat jo šeimos
istoriją. Atskiras stendas paskirtas
1926-ųjų gruodžio valstybės pervers
mui.
K. Grinius Lietuvos prezidentu
buvo išrinktas 1926 metų birželio 7
v

dieną. Šiose pareigose jis išbuvo tik
kelis mėnesius — iki gruodžio 17 die
nos perversmo.

K. Prunskienė tebenori tapti
Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) —
Nors prezidento rinkimai Lietuvoje
turėtų įvykti tik 2009-ųjų vasarą,
Valstiečių
liaudininkų
partijos
vadovė, žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė ketina vėl siekti šalies
vadovo posto.
Apie šiuos planus ji prasitarė te
levizijos žurnalistams viešėdama
Norvegijoje, rašo dienraštis „Lietu
vos rytas".
Per 2004 metų birželį vykusius
prezidento rinkimus K. Prunskienė
nuo Valdo Adamkaus atsiliko 5.23

proc. Vos 73,000 Lietuvos piliečių bal
sų tuomet lėmė, kad šalies vadovu
buvo išrinkta ne ji, o V Adamkus.
63 metų K. Prunskienė svarstė,
kad laimėti rinkimus jai galbūt su
trukdė tariamai glaudūs jos ryšiai su
Rusija ir vis dar besivelkantis KGB
šleifas. Vis dėlto politikė įsitikinusi,
jog per kitus rinkimus, kuriuose ne
dalyvaus V Adamkus, jos galimybės
laimėti bus kur kas didesnės.
Į Lietuvą grįžusi ministrė jau bu
vo ne tokia atvira. Ji neigė apsispren
dusi kovoti dėl prezidento posto.
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Pasaulio

naujienos

(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

R, Gatės vadovavaus sudėtingu laikotarpiu
VARŠUVA
Vienas lenkas, jei jam būtų pasi
sekusi jo operacija, akies mirksniu
būtų tapęs milijonieriumi, tačiau pla
nas neišdegė — Švedijos pasieniečiai
Malmėje surado jo kelių techninės
pagalbos automobilyje paslėptus 25
kg amfetamino. Švedijos pareigūnai
sulaikė automobilį ir bandė išsiaiš
kinti jo atvykimo priežastis, tačiau
švediškai nekalbantis jo vairuotojas
niekaip nesugebėjo paaiškinti atvyki
mo priežasčių. Švedai nusprendė au
tomobilį nuodugniai patikrinti ir ne
t r u k u s paaiškėjo, jog po automobiliu
yra dvi jokios funkcijos neatliekančios sijos. Jas prapjovus pabiro gelto
ni milteliai.
Iš kairės: atsistatydinęs
y - &J * v bos seKreton
Bush ir naujasis sekretorius R. Gatės.
Atkelta i š 1 psl.
R. Gatės, kurio paskyrimas gyny
bos sekretoriumi gruodžio 7 dieną Se
nate buvo patvirtintas balsų santykiu
95:2, tikriausiai dalyvaus rengiant
šią naują strategiją, tačiau kokiu ma
stu, kol kas neaišku.
Tarp svarstomų galimybių, kaip
pranešama, yra Irake dislokuotų JAV
karių skaičiaus didinimas 20-50-čia
tūkstančių, nuosaikių Irako šiitų ir
sunitų susivienijimas paaukojant
abiejų stovyklų radikaliuosius ar net
bendradarbiavimas vien su Irako gy
ventojų daugumą sudarančiais ši
itais.
Buvęs Stabų vadų komiteto pir
mininkas Colin Powell, kuris JAV įsi
veržimo į Iraką metu buvo valstybės
sekretorius, sakė, kad amerikiečiai
pralaimi karą, nes JAV pajėgos nesu
geba nuslopinti sukilimo ir atitolinti
tarpkonfesinio smurto.
Be to, planus nusiųsti į Iraką
daugiau karių jis pavadino nerealis
tiškais, nes „Amerikos armija per
maža saugumui Baghdad užtikrinti".
Senato demokratų vadovas Harry Reid savo ruožtu užsiminė, kad
norėtų remti pajėgų didinimą tik
kaip laikiną priemonę, susietą su pro-
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gramą išvesti amerikiečius iki kitų
metų pabaigos.
Tuo tarpu kai kurie nevyriausy
biniai politikos žinovai priėjo prie iš
vados, kad Jungtinės Valstijos dabar
tiesiog nebeturi gerų galimybių.
„JAV politika Irake turi susi
grumti su dviem realiais dalykais:
kad Irake vyksta pilietinis karas ir
kad Irakas yra žlugusi valstybė", —
anksčiau šį mėnesį rašė Carlos Pascual ir Kenneth Pollack iš Brookings
instituto.
Kita vertus, ekspertai Washington mano, kad iš naujojo Pentagono
vadovo pirmiausia reikia tikėtis prin
cipingo sprendimo dėl Gynybos de
partamento žvalgybos programų.
D. Rumsfeld davė kiek daugiau
laisvės Pentagonui dėl žvalgybinių
operacijų vykdymo, o tai erzino žval
gybininkus, konkrečiai — CZV, kur R.
Gatės dirbo beveik tris dešimtmečius.
R. Gatės ketina perduoti kai ku
riuos Pentagono įgaliojimus žvalgy
bos srityje Nacionalinės žvalgybos di
rektoriui John Negroponte. Negana
to, pažymi ekspertai, R. Gatės tik
riausiai gali apriboti Pentagono gali
mybes rinkti žvalgybos duomenis
taktiniams sprendimams priimti.

Policija suėmė įtariamą prostitučių žudiką
L o n d o n a s , gruodžio 18 d.
(,,Reuters"/BNS) — Britų policija
pirmadienį suėmė 37 metų vyrą, įta
riamą nužudžius penkias prostitutes,
per spaudos konferenciją paskelbė
policijos pareigūnai.
Penkios nuogai išrengtos ir nu
žudytos Ipsvvich miesto Rytų Ang
lijoje prostitutės buvo surastos per 11
šio mėnesio dienų.
Policijos vyriausiasis inspekto
rius Stewart Guli sakė, kad įtariama
sis pirmadienį buvo suimtas savo na
muose netoli Felixstowe uostamies
čio, esančio į pietryčius nuo Ipswich.
„Jis suimtas įtarus jį visų penkių
moterų nužudymu, — sakė S. Guli.
— Tas vyras šiuo metu laikomas vie
noje policijos nuovadoje, kur šiandien
bus apklaustas".
Dėl šių penkių prostitučių nužu
dymo buvo pradėtas didžiausias pas
tarųjų metų tyrimas, kuriame daly
vauja šimtai pareigūnų, tikrinančių
daugybę potencialių įkalčių.
Daugiau informacijos apie šį
areštą policija neskelbia.
Si byla atgaivino prisiminimus

apie „Yorkshire skerdiką" Peter Sutcliffe, kuris buvo nuteistas už 13-os
moterų nužudymą 1975 — 1980 me
tais, bei „Jack the Ripper", kuris
1888 metais nužudė penkias prosti
tutes.
Tyrimas buvo pradėtas gruodžio
2 dieną, kai upelyje buvo aptiktas 25
metų G. Adams kūnas. Gruodžio 8
dieną tame pačiame upelyje policija
rado 19 metų T. Nicol lavoną.
24 metų A. Alderton, kuri buvo
trečią mėnesį nėščia, buvo pasmaug
ta, o 24 metų P Clennell mirė nuo
„kaklo suspaudimo", nurodė policija.
29 metų A. Nicholls tapo penktąja žu
diko auka.
Didžiojoje Britanijoje prostitucija
yra legali, tačiau įstatymai draudžia
seksualines paslaugas reklamuoti,
vaikštinėti gatvėmis ieškant klientų,
steigti viešnamius ar lėtai važinėjant
automobiliu po rajoną teirautis pros
titučių.
Si byla paskatino raginimus už
tikrinti prostitučių apsaugą ar legali
zuoti viešnamius, kad prostitutėms
nereikėtų ieškoti klientų gatvėse.

MILANAS
Buvęs Italijos premjeras Silvio
Berlusconi, kuriam praėjusį mėnesį
buvo sutrikęs širdies darbas, sekma
dienį buvo atvykęs į JAV pasitikrinti
sveikatos. Vienas artimas politinis
sąjungininkas anksčiau sakė, kad 70
metų S. Berlusconi JAV bus atlikta
operacija. Italijos žiniasklaida spėlio
jo, kad buvusiam premjerui, kuris
praėjusio mėnesio pabaigoje per vie
ną mitingą susmuko ir paskui tris
dienas gulėjo ligoninėje, gali reikėti
širdies stimuliatoriaus.
LIUBLIANA
Slovėnai skuba į bankus pirkti
pirmųjų slovėniškų euro monetų, ku
rios pasirodė likus dviem savaitėms
iki oficialaus šalies įstojimo į euro zo
ną sausio 1 dieną. „Noriu padovanoti
monetas per Kalėdas tėvams", — tei
gia 35 metų Mirjama, už 3,000 Slo
vėnijos tolarų (12.52 euro, 16.38 JAV
dolerio) įsigijusi 44 monetų rinkinį.
Dėl didelio susidomėjimo bankai kol
kas leidžia savo klientams įsigyti tik
po vieną rinkinį.

JAV
WASHINGTON, DC
I r a n a s sukūrė šiitų „valstybę
valstybėje" Irake, remdamas šiitų or

ganizacijas ir ginkluotas grupuotes
ginklais ir lėšomis, pirmadienį rašo
laikraštis „The Washington Times",
remdamasis pranešimu, kurį paren
gė Saudo Arabijos specialiosios tar
nybos. Pagrindine jėga, įgyvendinan
čia Irano politika, pranešimo autoriai
nurodo organizaciją 'Badr' — Irako
šiitų partijos ginkluotą sparną. Ten,
kur amerikiečiai patyrė nesėkmę,
juos pakeitė iraniečiai", — rašo laik
raštis, cituodamas 40 puslapių pra
nešimą. Jame taip pat sakoma, kad
„Saudo Arabijai tenka ypatinga at
sakomybė už sunitų gerovės ir sau
gumo užtikrinimą Irake".

KARIBAI
HAVANA
Kubos vadovas Fidel Castro ne
serga vėžiu, ir jis būtinai grįš į savo
valstybines ir partines pareigas, pa
reiškė Kubos valdžia apsilankiusiai
šioje šalyje JAV Kongreso narių dele
gacijai. Toks JAV įstatymų leidėjų —
4 respublikonų ir 6 demokratų — vi
zitas įvyko pirmąjį kartą per pasta
ruosius 45 metus. Kubos vadovo pa
reigas einantis Raul Castro svečių
nepriėmė, nors jie ir prašė šio susiti
kimo.
r
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JAKARTA
Indonezijos Sumatros salą pir
madienį sukrėtus trims vidutinio
stiprumo žemės drebėjimams, t a m e
pačiame rajone žuvo keturi žmonės ir
kilo purvo nuošliaužos. Pirmasis že
mės drebėjimas, kurio stiprumas sie
kė 5.8 balo, įvyko 4 vai. 10 min. vie
tos laiku. Jo epicentras buvo jūroje.
Antrasis 5.7 balo stiprumo žemės
drebėjimas salą sukrėtė maždaug po
pusvalandžio. Jo epicentras buvo
žemėje. Trečiasis 5.5 balo stiprumo
žemės drebėjimas šiaurinę Sumatros
dalį sukrėtė 8 vai. 24 min. ryto.
BEIJING
Beijing atnaujintos svarbios šešiašalės derybos, kurių tikslas yra įti
kinti Siaurės Korėją atsisakyti bran
duolinės programos ir kurios pratęs
tos du mėnesiai po šios valstybės pir
mojo branduolinio bandymo. Kinijos,
abiejų Korėjų, JAV, Japonijos ir Ru
sijos pasiuntiniai pradėdami derybas
pasakė 10 minučių kalbas.
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O KĄ MES, VARGŠAI,
TURIME DARYTI?
Gerb. Žalianykšti! Skaitau Jūsų su augalų auginimu.
patarimus — praryju kaip saldai
Visų p i r m a , J ū s pati esate di
niuką, deja, jie man sukelia ne tik džiausias augalų priešas, t.y., J ū s ų
susidomėjimą, bet ir pasipiktinimą. įsitikinimas, k a d joks augalas ilgai
Taip, pasipiktinimą!
J ū s ų b u t e neišgyvens. Iš esmės
Bepig žmonėms auginti eg augalai, k a i p ir kiekvienas gyvas
zotiškus ir nelabai egzotiškus au daiktas, nori gyventi ir stengiasi
galus — tiek lauke augančius, tiek pakęsti n e t labai nepalankias augi
kambarinius. Atrodo, kad jiems tas mo sąlygas, k a d tik išliktų. Aš neži
auginimas lengvai pavyksta, o ko nau, a r a u g a l a i ką jaučia, bet toji
nežino, Žalianykščio paklausia... Bet Jūsų neigiama nuotaika, kad augalas
ką mes, vargšai, turime daryti, jeigu p a s m e r k t a s sunykti, tikrai nieko
NIEKAS NEAUGA?
nepadeda. Ypač J u m s pačiai. Siūlau
Aš esu viena tų nelaimingųjų... visuomet galvoti pozityviai.
Nusiperku gražų, rodos sveiką au
P r i e š įsigyjant naują augalą,
galą, parsinešu namo, stengiuosi pagrindinis reiklavimas y r a papras
viską padaryti, ką pataria gėlinin t a s „sveikas protas", angį. vadina
kas arba raštelis, įsmeigtas į va mas „common sense". Visų augalų,
zoną, bet visas mano pastangas „šuo n e p a i s a n t , kokie bebūtų, reikmės
a n t uodegos nusineša". Praeina yra labai panašios:
kelios dienos, kartais ir ilgiau, žiū
1. šviesa;
rėk, augalas pradeda „sirgti" ir
2. vanduo;
ilgainiui išnyksta. Nuspendžiau, kad
3. žemė;
esu' viena iš tų, kurie „pasmerkti
4. švara;
gyventi be augalų".
5. trąšos;
Kaip manote, ar yra kokių vil
6. a p s a u g a nuo kenkėjų.
čių? Ateina Nauji metai, tai norėčiau
Atkreipkime dėmesį į kiekvieną
d a r k a r t ą pabandyti. Ar v e r t a ? šių reikmių atskirai.
Tikėkite, nusivylimas, kai augalas
Š v i e s a reikalinga kiekvienai
„nugaišta", yra didelis. Tas labai gyvybei. Beveik — kiekvienai, nes
kenkia mano savigarbai ir žadina šiuo atveju y r a išimčių, bet, kadangi
menkavertiškumo jausmą.
čia kalbame apie augalus, ne apie
Įsivaizduokite, mano vardas Rū vandenynų gelmėse besiveisiančią
ta, tai, atrodo, viskas turėtų augti, florą ir fauną, tai j i e m s visiems
nes rūtos yra gajus augalas, net reikia šviesos, nes jie fotosintezės
žiemą žaliuoja. Deja, ne man...
būdu auga, žydi, minta, dauginasi...
Žinome, k a d eiliniai butai ne
Pradėkime nuo A, B, C
pasižymi šviesumu. Tiesa, visi kam
bariai t u r i l a n g u s , bet pro juos
Gerb. Rūta, kaip tame populia įeinanti Šviesa yra ribota ir ap
riame filme, kai auklė mėgino vai šviečia t i k dalį k a m b a r i o . Todėl,
kus išmokyti dainuoti, p a t a r ė renkantis augalą, visų p i r m a reikia
pradėti iš pradžios: skaitant, nuo a, sužinoti, kiek j a m reikia šviesos.
b, c, dainuojant — nuo do, re, mi...
Vieni augalai reikalauja tiesio
Niekas manęs neįtikins, kad yra ginių saulės spindulių bent 4 - 6 vai.
žmonių, kuriems būtent „niekas per dieną, kitų lapai „nudega", jeigu
neauga". Tai grynas mitas, sugal juos paliečia saulės spinduliai; dar
votas, kad pateisintų nepasisekimus kiti gali augti toliau nuo šviesos šalw
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tinio, net apytamsėje kambario kios sąlygos Jūsų bute: ar daug švie
kertėje. Be abejo, visiems žydin- sos, ar mažai; ar labai sausas oras ir
tiems augalams būtinai reikia sau pan. Klausykite patarimų, nors pa
lės, kitaip jie nesukrauna pumpurų siūlytas augalas ir nelabai patiks.
Geriau pradėti nuo augalų, kurie
ir nežydi.
bute įsitvirtina ir auga, nei nuo kaž
V a n d u o reikalingas visų gyvų
sutvėrimų gyvybei palaikyti. Skir kokio egzotiško, kuris po kelių dienų
t u m a s tik toks, kad kai kurie auga nunyks.
Augalai nemėgsta skersvėjų.
lai gali pakęsti sausrą (pvz., kak
tusai), kiti išgarina tiek daug van Nelaikykite netoli išlaukinių durų,
dens, kad būtina laistyti kone kas n e s žiemą, jas atidarius, ūžtelės
dien. Paprastai atogrąžų ar džiung šalto oro srovė ir nušaldys augalą.
lių augalai, o taip pat bet kuris
Tuo pačiu nestatyti augalo prie
augalas su žaliais, dideliais, mėsin šildymo įrangų — krosnelių, radia
gais lapais, reikalauja daugiau van torių, karšto oro angų. Visa tai jį
dens.
sunaikins.
Žinokite, kad kambariniai au
Laistyti reikia tuomet, kai že
mės paviršius atrodo sausas (pa galai, prieš patekdami į parduotuvę,
lieskite pirštais ir patikrinkite). buvo auginami šiltadaržiuose, k u r
Geriausia augalus laistyti iš apa jie turėjo pačias geriausias sąlygas:
čios, t.y., pilti vandenį ant žemės tinkamą temperatūrą, drėgmę, švie
vazone, ne ant lapų. Vanduo turi bū są ir t.t. Retas galime tikėtis, kad
ti kambario temperatūros. Jeigu savo bute augalui sudarysime tokias
vartojate vandenį iš čiaupo, leiskite p a t palankias sąlygas. Be abejo,
j a m atvirame inde pastovėti bent 24 parsinešus augalą, reikės laiko, kol
vai., prieš laistant kambarinius jis prisitaikys prie naujos aplinkos.
augalus, kad išsigaruotų chloras ir Pradžioje gali net keli lapai nuvysti
kiti chemikalai, kuriais valomas a r žiedų pumpurai nubirti, bet, jeigu
turėsite kantrybės, augalas apsipras
vanduo.
Žiemą, kai kambariai kūrena ir pradės tarpti.
Beje, nepirkite augalų šaltą
mi ir oras juose labai sausas, lapuo
t u s augalus reikia bent kartą per žiemos dieną — kol grįšite į namus,
savaitę apipurkšti drungnu vande šaltis jam gali labai pakenkti, net
niu (iš viršaus ir apačios), kad neat jeigu augalas bus suvyniotas į
sirastų kenkėjų ir augalas turėtų popierinię ar plastmasinę dangą.
Palaukite šiltesnių dienų arba
pakankamai drėgmės.
Žemė. Nepersodinkite augalo į pavasario. Tuo metų laiku kam
žemę, atsineštą iš kiemo ar darželio. bariniais augalai greičiau prisitaiko
Joje gali būti ne tik piktžolių sėklų prie buto sąlygų ir „neišgyvena
sukrėtimo" dėl vietos pakeitimo.
ar šaknelių, bet ir kenkėjų, ar jų
kiaušinėlių. Geriausia nusipirkti
Kalbant apie tinkamą vietą:
maišelį žemės, tinkamos kambari jeigu augalas kurioje kambario vie
niams augalams, pritaikant ją pa toje gerai auga, neperneškite jo
sirinktam augalui. Pvz., kaktusai kitur, nes vėl truks laiko, kol prisi
ir įvairūs storalapiai (succulents) taikys prie naujos vietos. Kai kurie
mėgsta smėlėtą žemę, kitiems la augalai apskritai nemėgsta, kai jie
biau patinka geras juodžemis, bet perkeliami kitur.
visa žemė turi lengvai praleisti van
Tikėkite, augalai sugeba „pa
denį, kad augalo šaknys nesupūtų.
sakyti", ko jiems reikia, tik būtina
Kai augalas „išauga savo va išmokti į tą jų „nebylią kalbą" įsi
zoną", būtina persodinti į didesnį. klausyti. Kaip ir kiekvienas gyvas
daiktas, augalas reikalauja prie
Persodinimą atlikti anksti pavasarį
arba rudeniop. Persodinant pasi žiūros ir dėmesio. Kai kas tvirtina,
stengti, kad kuo mažiau sujudintu kad su augalais „reikia kalbėtis,
mėte šaknis, bet jas reikia truputį tuomet jie gerai auga". Galima iš
pirštais praskėsti, jeigu suaugusios į tokių pasakėlių ir pasišaipyti, bet
žmonės, kurie į savo augalus kreipia
kietą gniužulą.
Visada sodinti į labai švarų arba dėmesį, geriau juos prižiūri, todėl
naują vazoną ir po to gerai pa augalai ir tarpsta.
Artėjant šv. Kalėdoms, linkiu
laistyti.
Jums,
Rūta, bei visiems savo skaity
Švara. Be abejo, savo namuose
dažnai valote dulkes nuo baldų, bet tojams kuo gražiausių švenčių ir
laimingų Naujųjų metų! Lai visi
pamirštate, kad ir ant augalo lapų
gula tos pačios dulkės. Kadangi au J ū s ų daržai ir darželiai gražiai
galas kvėpuoja per lapus, dulkės jam auga, skaisčiai žydi ir veda gausius
trukdo atlikti šią svarbią funkciją ir vaisius, o kambriniai augalai lapoja
augalas pradeda nykti. Tad retkar ir džiugina.
čiais pakiškite nelabai didelius
augalus po drungnu dušu, o didelių
PIRKSIU
lapus nuvalykite šlapiu popieriniu
rankšluostėliu.
Pirksiu gerai veikiančią
Trąšos. Augalus tręšti būtina
rašomąją mašinėlę
pavasarį ir vasarą — augimo laiko
tarpiu. Per daug ir per dažnai tręšti
lietuviškais rašmenimis.
nereikia, nes trąšų chemikalai il
Tel. 773-476-7089
gainiui susikaupia vazone ir augalas
nyksta. Kai augalas auga lauke, šios
problemos nėra, nes trąšos išsiskirs
PASLAUGOS
to po aplinką. Vazone vieta ribota,
todėl chemikalai susikaupia žemėje
STATE FARM
ir ilgainiui užuot padėję, augalui
INSURANCE
kenkia.
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
Keli patarimai
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Augalus visuomet pirkti iš
patikimos parduotuvės — daržininko, gėlininko. Augintojai paprastai
savo augalus gerai prižiūri, nes nuo
to priklauso jų pajamos. Prieš pa
sirenkant augalą, pasikalbėkite su
savininku arba pardavėju, kuris
augalus pažįsta. Papasakokite, ko

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
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AR GYDYTOJAI YRA
DAKTARAI?
ALEKSAS VITKUS
Kai autorius nori p r i t r a u k t i
skaitytojo dėmesį prie savo straips
nio, jis pasirenka neblogai šokiruo
jančią antraštę, ir, žiūrėk, laikraštį
tik šiaip sau vartęs, skaitytojas ner
vingai pasimaivo savo krėsle, ir su
bamba: „Na, kas čia taip vapalioja?
Vos ne blevyzga pavadinčiau. Ar
gydytojai nėra daktarai? Tai kas tu
manai tau sveikatą atstato?"
Tokią neįprastą antraštę prieš
keletą m e t ų pasirinko ir vienas
„Wall Street" straipsnio autorius,
kurį prisiminiau, kai spaudoje vėl
dažniau pradėjo pasirodyti dr. Rice
pavardė. Tai prezidento Bush Vals
tybės sekretorė (suprask: Amerikos
užsienio reikalų ministrė) Condoleezza Rice, kuri vis tik liko savo
pareigose net ir po neseniai įvykusių
respublikonams nesėkmingų rinki
mų, kas nelabai pavyko gynybos sek
retoriui Rumsfeld.
Žiniasklaida pamėgo vadinti
daktare ne tik Condoleezza Rice.
Panašiai kažkodėl būdavo, ir dar
yra, su prezidento Nixon Valstybės
sekretoriumi dr. Henry A. Kissinger,
kuriam Harvard University 1954 m.
suteikė P h D laipsnį, nors nesu tik
ras, ar tai nebuvo tik garbės (honoris
causa) doktoratas. Bet štai, Hovvard
Dean, buvęs Vermont valstijos gu
bernatorius, (ir 2004 m. buvęs de
mokratų partijos vienu preziden
tinių kandidatų, tikras medicinos
gydytojas - MD, ir kažkodėl beveik
niekas jo nevadina daktaru! Sunku
suprasti, kodėl. Ar vien todėl, kad
išėjo į politiką? Jei taip, tai kodėl į
politiką išėjęs Bobelis vis dar liko dr.
Bobeliu?
Jei tikrai taip yra, tai kodėl
spaudoje matome minint Martin
Luther King, beveik be išimties su
„Dr." titulu priešaky? Gal todėl, kad
jis baptistų pastorius (jau net nuo 18
metų amžiaus!) parašęs tezę apie
sistematinę teologiją. 1955 m. gavo
PhD laipsnį iš neprestižinio (?)
Boston University? O čia DePaul
University prof. Ida B. Wells-Barnett ir kiti dar tvirtina, kad King
savo daktaro disertacijoje ištisais
sakiniais ir net paragrafais nuplagi
javęs kitų teologų mintis. Taip, nu
plagijavo, bet daug kas jam tai atlei
džia, nes, kad gautų PhD laipsnį,
jam būtinai reikėjo rašyti disertaci
ją, dėl kurios medikams nereikia
vargintis, nebent ir jie, gavę savo
profesinį MD titulą, susigundytų
siekti akademinio MS arba PhD
laipsnio.
Šitaip įklimpęs į mąstymus apie
gydytojus-daktarus, prisiminiau tą
seną „Wall Street Journal" straipsnį.
Nelengva buvo klaidžioti po senus
archyvus, bet - atradau. Pasirodė,
kad tai ne tik straipsnis, bet ir iš
traukos iš kelių tos dienos laidos
skaitytojų laiškų redakcijai. Susi
pažinkime.
Tuos skaitytojų laiškus iššaukė
to paties „WSJ" gegužės 4 dienos ve
damasis „Is There a Doctor in the
House?", kur redaktorius Christopher Caldwell skundėsi, kad per
daug akademikų nori būti vadinami
daktarais, kai, jo nuomone, tas titu
las turėtų priklausyti tik gydyto
jams. Gal ir teisybė, ypač kai kokia
me laikraštyje pamatai tokią karika
tūrą: lėktuve keleivis staiga suserga
aiškiu infarktu, ir pilotas per gar

siakalbį skubiai skelbia t a r p ke
leivių ieškąs daktaro. Atsikelia žmo
gelis, ir prisipažįsta esąs ortopedas
(kojų pėdų) gydytojas. Ką darysi, vis
geriau, negu jei t a m vargšui ligoniui
būtų atsiliepęs koks d a k t a r a s Kis
singer, ar ne?
„Chicago Tribūne" bendradarbis
Eric Zorn klausia: „Ar teisingai da
rome, kai a k a d e m i n i u o s e sluoks
niuose kalbame apie negydytojus, ir
vadiname juos d a k t a r a i s ? " Taip,
Rice turi PhD laipsnį, kurį ji, baigusi
studijas apie t a r p t a u t i n i u s santy
kius, gavo 1981 m. iš University of
Denver. Zorn nuomone, įprastas žur
nalistikoje priimtas įprotis ir pa
prastas kasdieninis vartojimas j a u
vien aiškumo dėlei rodytų, kad ne
medikai, tokie kaip Rice, neturėtų
naudoti savo „Dr" titulų. Tuo klau
simu susidomėjęs, jis net pravedė sa
vo skaitytojų neoficialią apklausą, ir
atrado, jog 67 proc. skaitytojų sutiko
su jo nuomone.
Atrodo, su Zorn sutiko ir Uni
versity of Chicago sociologas bei ži
nomas WGN radijo komentatorius
Milt Rosenberg, p a r e i š k ę s , kad
„tuos, kurie nėra MD's, bet vartoja
'Dr' titulą, galima būtų vadinti pre
tenzingais". J i s n e t tvirtina, kad
prestižiniuose u n i v e r s i t e t u o s e tą
„Dr" vardą minėti esą vengiama.
Viena moteris, matyt, daktaro žmo
na, skundėsi, jog per daug akade
mikų puošiasi daktaro laipsniais. Ji
žinanti, kad Amerikoje universitetai
kasmet išleidžia apie 50,000 jaunų,
kartais ir nelabai j a u n ų , akademikų
su PhD laipsniais. O kiek dar „pri
kepama" ir garbes daktarų!
Užsiminus apie garbės doktora
tus, reikia pasakyti, k a d garsusis
Amerikos aktorius ir komikas Bob
Hope per savo ilgą gyvenimą' buvo
surinkęs net keletą tuzinų garbės
doktoratų. Ta proga linkėčiau ir Lie
tuvos prezidentui Valdui Adamkui
surinkti tiek pat garbės doktoratų ir
tokio paties ilgo amžiaus, kaip su
laukė Bob Hope, a t š v e n t ę s savo
100—ąjį gimtadienį, ir po to miręs už
dviejų mėnesių.
O ką kiti to „WSJ" laiškų rašyto
jai turėjo pasakyti apie tai? J a u nuo
Romos laikų iki vidurinių amžių, net
iki XVIII a. d a k t a r a i s vadino tik
tikrai didelio mokslingumo pasieku
sius žmones, pvz., kaip V ar VI am
žiaus garsiuosius Bažnyčios dak
tarus, šventuosius Ambraziejų, Jero
nimą, Augustiną ir Grigalių Didijį.
Reformacijos laikais XV amžiuje jo
pasekėjai, ir net priešininkai, Marty
ną Liuterį (ne Martin Luther King,
Jr.) pripažino giliu mąstytoju ir
vadino daktaru.
Nors gydytojai (MD) tvirtina,
kad tapti tikru d a k t a r u jiems už
trunka nemažai metų, literatūros,
istorijos ar filosofijos Ph.D. laipsnį
pasiekę keli h u m a n i t a r a i savo laiš
kuose aiškino, jog jiems tą laipsnį
pasiekti užtruko dar ilgiau. Jei dar
tik siekdamas to Ph.D. laipsnio stu
dentas kartais pasivadintų daktaru,
jo profesoriai jį dėl to tikrai sukri
tikuotų, tuo tarpu, kai medicinos
studentas jau iš anksto dažnai yra
raginamas pacientams prisistatyti
kaip „Dr. Jonės". H u m a n i t a r a i aiški
nasi, nors tuo gal ne vienas mūsų ir
abejotų, kad jų mokslo kelyje reikia
daug daugiau originalaus mąstymo
negu gal gerokai daugiau prozaiškų
Taktų turintiems medikams. Huma-

Akių ligų specialistai

I

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1600
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

Vidaus ligos
EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C
VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W . Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9 5 2 5 S.79 t h A v e . , H i c k o r y Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAJOOLCKAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAIUĖ SABALIAUSKAS, M. D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W . 127 th SL Ste 2 0 0
Lemont IL 60439

630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TCRR1 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: 847-289-8822
M c H e n r v : 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

EUGENE C DECKER DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL

55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
n i t a r a i tvirtino, k a d svajoti apie
gydytojų atlyginimus ar jų aukštai
iškeltą socialinę padėtį būtų tikrai
nerealu, bet jie vis tiek pasirinko
mokslininko ar akademinio mokymo
karjerą.
Pavydėdami tiems mokslo žmo
nėms teikiamų daktarų titulų, XVIII
amžiuje kai kurios medicinos mo
kyklos, kaip, pvz., Edinborough,
Škotijoje, savo absolventams pradėjo
teikti daktaro laipsnį. Kadangi tie
medikai dažniausiai jau būdavo
įsigiję bakalaurą, medicinos mokyk
lų vadovai argumentavo, kad jų ab
solventai buvo irgi verti garbingo
daktaro vardo, taip, kaip ir univer
sitetų kitų disciplinų mokslo žmo
nės.
Iš PhD laipsnio kandidatų reika
laujama paruošti originalią tezę ar
teoriją, kitaip sakant, pralaužti nau
ją žinojimo kelią, ir jį apginti prieš jo
būsimų kolegų konsorciumą. Iš nau
jai tik ką „iškeptų" medikų to ne
reikalaujama. Jie turi tik pasisavin
ti labai daug žinių, kurias naudo
j a n t , galėtų tinkamai praktikuoti
gydymo meną. Tačiau tai nereiškia,
k a d nėra gydytojų, kurie veikia tik
rai naujose, dar neištirtose moks
linės medicinos sferose. Jų yra, ir ne
mažai, bet didžioji dauguma gydyto
jų yra, nors labai reikalingi ir svar
būs, tik medicinos praktikuotojai, o
ne mokslininkai.
Dar kitą laišką rašiusi moteris
aiškino, kad lotyniškas žodis „docere" reiškia „mokyti", ir todėl žodis
„doctor" turėtų reikšti mokytoją arba
net šiaip sau mokytą žmogų (scholar, maestro, ar pan., bet ne gydyto
ją). „Kiek prisimenu, Italijoje bet
kurį universitetą baigusį žmogų
vadindavo 'dottore"', - rašė ji. ir to
liau tęsė, kad „ir Amerikos telefonų
knygose, jei. ieškodamas gydytojo,
atsiversi Doctors' puslapį, tai ten daž
nai atrasi nuorodą, siunčiančią tave
į 'Physicians, MD and DO' puslapi".
Ta amerikietė neminėjo Lietu

Skelbimų skyriaus
m.

1-775-585^9500

vos, kur j a u ir sovietinių laikų moks
lo kandidatų nebeliko, ir šiandien
vos ne visi akademikai yra t a p ę ne
tik daktarais, bet net ir habilituo
tais. Kas tie „habilituoti", negaliu
tiksliai paaiškinti, nors manau, kad
jie daktaro disertaciją apgina net du
kartus. Gal juos galima vadinti „dak
tarais kvadrate?" Tiek to su t a habi
litacija, grįžkime prie „tikrųjų" dak
tarų.
Turbūt ne vienas skaitytojas pa
stebėjo, kad, kai gydytojai rašo laiš
kus kokiai laikraščio redakcijai, jie
dažniausiai pasirašo savo pavarde,
po kurios paprastai prideda profe
sines raides MD. Betgi pačiame laiš
ke jie patys save vadina ne dakta
rais, o tik gydytojais. Taip pat įdomu
pastebėti, kad beveik visose Vakarų
kultūros kalbose yra daromas skir
tumas t a r p gydytojo ir daktaro. Lie
tuviškas gydytojas angliškai vadi
nasi „physician", vokiškai „Arzt",
prancūziškai „medecin", ispaniškai
ir itališkai „medico", rusiškai „vrač",
lenkiškai „liekarz", ir t.t. Japonijoje
sužinojau, kad šios profesijos atsto
vai vadinami „o-ishasan".
Po Pirmojo pasaulinio karo Lie
tuvai a t g a v u s nepriklausomybę,
1919 m. Kaune įsikūrė Kauno medi
cinos draugija, kuri liko pati reikš
mingiausia medicinos gydytojų (nesivadino - daktarų!) organizacija ne
priklausomoje Lietuvoje. Atsirado ir
akių gydytojų, chirurgų ir kitokių
specialybių gydytojų draugijos, ku
rios 1924 m. susijungė į bendrą Lie
tuvos gydytojų draugijų sąjungą.
Užsienyje 1912 m. Čikagoje susikūrė
Amerikos lietuvių daktarų draugija,
kuri po II pasaulinio karo persitvar
kė,, pagal mažiau pretenzingus, dar
iš Lietuvos atsivežtus draugijų pava
dinimus, į Amerikos lietuvių gydyto
jų sąjungą.
„Gydytojas ar daktaras" tema to
vardu pavadinto straipsnelio auto
rius prof. Juozas Meškauskas savo
knygoje
N u k e l t a į 11 p s l .
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Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė"
Nuo pirmųjų Lietuvos okupaci
jos dienų užsienyje gyvenantys lietu
viai rūpinosi Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymu. Pasauliui pripaži
nus Lietuvos nepriklausomybę, nuo
1991 metų dėmesys buvo skiriamas
visokeriopos paramos telkimui, kad
būtų panaikinta 50 metų okupacijos
padaryta žala.
Tuometinis Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas Bronius
Nainys teigė, kad Lietuvoje labiau
siai paramos reikia "grįžtantiems po
litiniams kaliniams, ligoninėms, par
tizanams, seneliams, vaikams, mo
kykloms.
Nors Rumunijos našlaičių namų
vaizdai pasauliui kėlė pasibaisė
jimą, Lietuvos vaikais, išskyrus pa
vienius idealistus, mažai kas rūpi
nosi. Tad Broniui Nainiui ir dr. Pet
rui Kisieliui pasiūlius ir sausio mė
nesį Indrei Tijūnėlienei Lietuvoje
aplankius daugiau nei 50 įvairių vai
kų globos namų ir vaikus globojančių
šeimų, 1993 metų kovo mėnesį buvo
įkurtas PLB komitetas — Vaikų glo
bos būrelis „Saulutė".
„Saulutės" tikslas buvo kuo grei-

kų. Tačiau b e n d r a s „Saulutės" re
miamų vaikų skaičius siekia gal apie
1,000, nes y r a remiamos šeimos ir
vaikai dienos centruose, bei studen
tai, kurie neįskaičiuojami į Konkre
taus vaiko rėmimo programą.
„Saulutė" r ė m ė vaikų maitinimą
mokyklose, labdaros valgyklas ir yra
pirkusi bent tris autobusėlius vežti
vaikus į mokyklas, pvz., Šiluvos vi
durinei mokyklai.
„Saulutė" s u r e n k a lėšų ne tik
prašydama aukų, bet ir dalyvauda
ma mugėse ir ruošdama įvairius ren
ginius. „Atviro žodžio" forume pas
kaitas yra skaitę Antanas Grina,
Julius Šmulkštys, Vytautas Dudė
nas, Remigijus Gaška, Tomas Remeikis ir t.t. Buvo suruošta autogra
fų popietė su Chicago „Bulis" krep
šininku Wil Perdue.
Ruošiami labdaros koncertai.
Juose esame girdėję Raimundą Ka
tilių, Leonidą Dorfmaną, Vilniaus
Styginių kvartetą, Virgilijų Noreiką,
Povilą Jaraminą, Virginiją Kochanskytę, Ritą Preikšaitę, Melitiną Diamandidi, Rasos Kauneckaitės „Ro—
ko-ko", Eglę ir Vytautą Juozapai-

Organizacijos ..Vaiko vartai i moksia' narės — skanių tortų gamintojos PLC mugėje.

eilė šeimyninių namų, Kybartų vai
kų globos namai, Kančėnų mokykla,
Pažaislio Šv. Kazimiero seselių vai
kų stovyklos, Jėzuitų gimnazija Vil
niuje ir t.t.
„Saulutės" Florida skyriui vado
vauja Birutė Kožicienė. Skyrius yra
parėmęs vaikus Kybartuose, Dau
guose, Naujajame Daugėliškyje, Ma
rijampolėje, teikia stipendijas stu
dentams, parūpina remontus bei
priemones užsiėmimams Vilniaus
psichiatrinei ligoninei.
Per „Saulutės" Rytinio JAV pa
kraščio atstovus Robert Dūda ir Ginger Houghton daug įrangos (pvz.
kraujo apytakos aparatų) yra susi
laukę Kauno universitetinių klinikų
kardiochirurgijos (dr. A. Dumčius,
dr. R. Benetis) bei ortopedijos (dr.
Gudas ir dr. Škikas) skyriai. Para
mos gavo Alytaus ir Marijampolės li
goninės, Simono ir Pagynės vaikų
globos namai.
Be to, Dūdos ir Houghton dėka
Lietuvoje lankėsi įvairių sričių gydy
tojai, kurie atliko operacijas ir aprū
pino ligonines moderniomis techno
logijomis, o Lietuvos gydytojai staža
vosi JAV. 2000 metais Karmėlavos
oro uoste nusileido C-130 lėktuvas
„Saulutės" savanorė Onutė Šulaitienė (antra iš kairės) kasmet praleidžia pora.
su „109th Medican Sąuadron of the
mėnesių Alvite su klebono Vytauto Kajoko globojamais vaikais.
New York Air National Guard", tu
čiau ir kuo plačiau pradėti remti var čius, Liną Sidabraitę, Uliją Reka rėdamas tikslą surengti tuomet di
gingai gyvenančius vaikus Lietuvoje. šiūtę, Laimą Lapkauskaitę, Neringą džiausias Lietuvos ir JAV medikų
Taip pat skatinti šeimas, paėmusias Nekrašiūtę, Audronę Gaižiūnienę, pratybas. Jie dirbo su Lietuvos kari
vaikus iš internatų įforminti globą, Ričardo Šoko moterų ansamblį, Da nėmis pajėgomis — surengė pirmo
pritaikyti transportą neįgaliems ir riaus Polikaičio „Dainavos" ansam sios pagalbos, intervencines medici
juos integruoti į visuomenę. Buvo su blį, Robertą Mockų, Neriją Linke nos bei savižudybės prevencijos pro
kurtas veiklos planas — teikti finan vičiūtę, Manigirdą Motekaitį, Audrę gramų apmokymus. Buvo atskrai
sinę paramą šeimoms, suaukotų Budrytę, Nijolę Martinaitytę.
dinta daugiau nei 500,000 dol. vertės
daiktų siuntiniais remti vaikų globos
Sėkmingai praėjo popietė su medicinos reikmenų, 65 kompiute
namus ir dienos centrus, bei Li-etu- mylimu ir gerbiamu poetu Bernardu riai, 35 dėžės mokymo priemonių
vos vaikams užsakyti 19 JAV lei Brazdžioniu bei Balio Sruogos minė mokykloms, stomatologijos kabineto
džiamo vaikiško žurnalo „Eglutė" jimas dalyvaujant jo dukrai Daliai įranga ir lova nevaikštančiam ligo
prenumeratų.
niui. Kelionės išlaidas apmokėjo
Sruogaitei.
Siuntiniai buvo siunčiami per
2006 m. lapkričio 18 dieną lab JAV aviacija.
„Lithuanian Mercy Lift" gaunamais daringai koncertavo šiaulietis pia
Per „Saulutę" buvo sukurti ir
talpintuvais, už kurių persiuntimą nistas Rimantas Vingras su violon kiti paramos fondai Lietuvai. Per
užmokėdavo „Christian Relier. Ra čelininku David Low iš Omahos, Ne- „Saulutę" anonimiškai rėmęs kelis
mintai Marchertienei vadovaujant, braska. „Saulutė" n e tik prašo lėšų, vaikus mecenatas, paaukodamas
buvo išsiunčiama apie 2,000 siun bet suteikia visuomenei ir dvasines 50,000 dol. įkūrė Dieviško Kryžiaus
tinių per metus. Siuntinių programa vaišes.
Lietuvos benamių paramos fondą,
pasibaigė 2004 metais.
Per „Saulutę" lėšų gavo jų labda kuriam vadovauti ėmėsi Indrė TijūNuo įsikūrimo „Saulutė" turi rai paremti seselė dr. A. Pajarskai nėlienė Jungtinėse Valstijose ir kar
Konkretaus vaiko rėmimo progra tė, kun. P. Linkevičius, mons. V. dinolas Audrys Juozas Bačkis Lietu
mą. Rėmėjas, aukojantis 20 dol. per Kazlauskas, klebonas kun. V. Kajo voje.
mėnesį (t.y. 240 dol. per metus), ga kas, „Vilniaus šeimyna", neįgalie
Vėliau tas pats mecenatas paau
lėjo remti konkretų vaiką. Dolerio siems D. Migaliava, G. Landsber kojo 55,000 dol. Dieviško Kryžiaus
kursui mažėjant, rėmimo auka pa gienė, kun. R. R a m a š a u s k a s , Šilalės fondo įkūrimui Kaune, vadovauti
kelta iki 30 dol. per mėnesį (t.y. 360 „Caritas", Kauno vaikų fondas, Tra paskirdamas kun. Robertą Grigą ir
dol. per metus). Rėmėjas gauna vai kų vaikų globos namai, Švenčionė vyskupą Sigitą Tamkevičių. 2006 m.
ko nuotrauką, aprašymą, adresą ir lių internatinė mokykla, Kauno „Ca rudenį tas pats mecenatas įkūrė
jei nori gali palaikyti asmeninius ry ritas", Alytaus „Caritas", „SOS vai fondą vėl paaukodamas 55,000 dol.,
šius. Ši programa tebesitęsia ir per kai" Panevėžyje, kun. J. Varanecko siekdamas padėti Vilkaviškio, Mari
ją paramos susilaukia apie 300 Vai Visų Šventųjų parapijiniai namai, jampolės ir Lazdijų vargdieniams-*

per vyskupą R. Norvilą.
2006 metų rudenį viena ameri
kietė paaukojo 10,000 dol., norėda
ma paremti Kauno „Carito" Kris
tinos Mišinienės vadovaujamą pro
gramą, nukreiptą prieš žmonių pre
kybą.
„Saulutė" yra susilaukusi aukų
iš Zbigniew Brezinski, NBA krep
šinio trenerio Phil Jackson. Su „Sau-,
lute" yra bendradarbiavę Šarūnas
Marčiulionis, Arvydas Sabonis, Žy
drūnas Ilgauskas. Aukos gaunamos
ne tik iš pavienių asmenų, bet ir iš
firmų.
„Saulutės" būrelio veikloje daly
vauja visų „bangų" lietuviai bei
amerikiečiai, prisidėdami ne tik au
komis, bet ir darbu renkant, rūšiuo
jant, pakuojant ir k r a u n a n t siun
tinius.
Gruodžio 2 dieną Audrius Gudanavičius ir Giedrius Memenąs
suruošė labdaros renginį Čikagoje
Andriaus Bučo r e s t o r a n e „Kuni
gaikščių užeiga" ir surinko daugiau
nei 6,000 dol. bei rado rėmėjus (po
360 dol. metams) šešiems vaikams.
„Saulutės" veikla yra savanoriš
ka — joje nėra apmokamų tarnauto
jų. Organizacijai vadovauja Indrė
Tijūnėlienė, 12 metų iždą tvarko Ra
munė Račkauskienė, 11 metų sekre
toriavo Aušra Šaulienė, o dabar jau
pusantrų metų sekretoriauja Laima
Braune ir Birutė Nalienė.
„Saulutės" narės dažnai važiuoja
į Lietuvą, aplanko ir bendrauja su
remiamais žmonėmis. Visas kelionių
išlaidas jos padengia „iš savo kiše
nės", o ne iš „Saulutės" iždo. Lietu
voje dirba „Saulutės" patikėtiniai,
kurie pateikia sąžiningas ataskaitas.
Lietuvos vaikų globos būrelis
„Saulutė" remia našlaičius, beglo
bius ir invalidus vaikus, daugiavai
kes šeimas bei studentus Lietuvoje.
Geraširdžių aukotojų dėka per „Sau
lutę" į Lietuvą k a s m e t p a t e n k a
100,000-150,000 dol. Per 2006 me
tus iki gruodžio pradžios Lietuvai
„Saulutė" paaukojo 142,000 dol.
2006 metų pavasarį „Saulutė"
ėmė ruoštis atsiskyrimui nuo Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės ir 2007
metais pradės savarankišką veiklą.
„Saulutės" vadovai ir nariai dėkoja
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei už
šios organizacijos įsteigimą 1993 me
tų pavasarį ir suteiktą progą paro
dyti meilę „Savo artimui".

Indrė T i j ū n ė l i e n ė
Lietuvos vaikų globos būrelio
„Saulutė" pirmininkė

DRAUGAS, 2006 m. gruodžio 19 d., antradienis

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2006 m. liepos, rugpjūčio ir rug
sėjo mėn. Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka,
LF kapitalas padidėjo $152,676.99 suma! Maloniai kviečia
me visus lietuvius remti Lietuvių Fondą. Mūsų tauta mūsų ateitis.
LF vadovybė
Sutrumpinimai: atm. | n . - atminimo įnašas, vard. įn. vardinis įnašas, prog.
įn. - proginis įnašas; pavardė po dvitaškio - aukotojas; suma po pavardės
skliausteliuose - viso įnešta į LF.
$10 Alšėnas, Estera, OH ($180); Balzekas, Stanley III ir Sigita, IL ($1,235); Bliudžiuvienė, a.a. Stasė atm. įn.: Smalinskienė, Stasė, MI, ir Kvietys, B.; Donauskas, Paulius, LA ($10); Kizlauskas, Kazys ir Liolė, MI ($70); Melinis , a.a.
Vladas atm. įn.: Melinis, Valentinas, NJ ($300); Motiejūnas, Virginija, OH
($30);
$20 Bagdonas, Arvydas, IL ($40); Brazis, Zigmas, IL ($445); Derenčius, Arūnas, IL
($220); Maleckaitė, Vaida, IL ($75); Maurukas, Darius, IL ($20); UgianskisWisniewski šeimų atm. įn.: Ugianskis, Juozas ir Ann, MI ($690); Urbanas,
William P, MD($140);
$25 Glavinskas, Tadas, IL ($165); Gražys, Jonas, IL ($125); Kučiūnas, Jūra, IL
($800); Markulis, a.a. Eduardas atm. įn.: Markulis, Maria ,IL ($125); Rudaitis,
Teodoras ir Ritonė, IL ($1,135); Tomkutė, Milda, CA($325);
$30 Petroliūnas, Thomas ir Laima, IL ($430);
$40 Engels, Ron, IL($40); Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL ($2,540); Petroliūnas, Vik
toras, IL ($70);
$50 Bunting, Stephen, IL($50); Cwayna, Phyllis Ann , MI ($50); Farley, Gavan, IL
($50); Karolis, Grigas, IL ($100); Korzonas, Raimundas, IL ($890); Nemickas,
Dr. Vidas, IL ($490); Patbury, Guy ir Barbara ($100); Radzevičienė, Dr. Snie
guolė, IN ($125); Remeikaitė, Julija, Wash. D.C. ($75); Bergas, a.a. Elena atm.
įn.: Condon, John ir Barbara, OH;
$75 Cyvas, a.a. Genė atm. įn. (laidotuvių auko)s: Corliss, Chris ir Sabrina, CO; Gusaras, Irene; Paul šeima;
$100 Astrauskas, Ramūnas, IL ($400); Balzekas Motors Inc. (Mardosz, Rūta, IL var
du); Budrys, Jūratė, IL (Bunting, Ian, IL vardu); Černius, Rimas, IL ($3,400);
Čyvas, Kun. Matthew, FL ($3,100); Daukša, Linas ir Asta, CA ($200); Donauskienė, Regina, LA ($100); Garūnienė, Dr. Ona, IL ($1,700); Gasperavičiūtė,
Irena, Lenk. ($100); Giedraitienė, Sandra, IL ($100); Glavinskas, Tomas, FL
($140); Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($300); Hofman, Christopher, IL
($100); JAV LB Michigano Apygarda ($100); Jonušonytė, Jolanta, Lenk.($100);
Kaulinienė, a.a. Bronė atm. įn. ir Majauskienė, a.a. Julija atm. įn.: Majauskas,
Juozas ir Marija, NJ ($100); Kindrat, Regina, NY ($100); Kriačiūnas, Marius ir
Mary ($400); Liubinskas, Juozas Jr. ir Daila (965); Majauskienė, a.a. Elena atm.
įn.: JAV LB Baltimorės apyl. (100); Makauskas, Bronius, Lenk. ($100); Mak
simavičius, Petras, Lenk. ($100); Mažeika, Vaclovas ir Vanda, IL ($1,300); Piestys, Valdas, MI ($100); Pranckevičius,a.a. Edvardas atm. įn.: Kamantas, Vytau
tas ir Gražina, MI ($100); Siaurusaitis, John J , MD ($400); Siliūnas, dr. Do
natas ir Daina, IL ($1,630); Sodeika, Leonas ir Irena, FL ($800); Mokykla
„Žyburys" Seinuose: Vaiciekauskas, Algis, Lenk. ($100); Stankaitis, dr. Jonas,
OH ($1,365); Stoncius, Pijus, IL($6,150); Svazas, Vitalis, WA ($550); Underys,
Algirdas, IL ($300);
$125 Pusdešrienė, a.a. Izabelė atm. įn.: Babonas, Alfonsas, MI ($100); Zaparackas,
Algis ir Jolanda, MI ($25);
$150 Jablonskis, dr. Konstantinas, IL ($6,150)
$200 Gedgaudas, a.a. Vytautas ir Stefa, OH ($200);
$250 Povilaitienė, a.a. Jadvyga, atm. įn. (laidotuvių aukos): Agurkis, Joe, NE ($20);
Aras, Rama, NE ($25); Cigleris, Anatole, NE ($10); Gradovvski, Richard, NE
($10); Jankevičius, Teresė, NE ($10); Jonyka, J , NE ($10); Mackevičius, Vy
tautas, NE ($5); O'Daniel Toberer, Maureen, NE ($30); Murauskas, Gediminas,
NE ($20); Petrulis, Ona, NE ($10); Petrulis, p. ir. p., NE ($10); Šulskis, D., NE
($20); Totilas, Algimantas, NE ($25); kiti asmenys ($45);
$275 Liktorius, a.a. Ferdinandas atm. įn.: Barsky, Morrey ir Shirley, NY ($200);
Danklefs, p. ir p. Ronald ($75);
$450 Barų, a.a. Stasio ir Elenos Stipendijų Fondas($20,650): Razma, dr. Antanas ir
Alė, IL ($100); Sutkus, Ada, IN ($100); Žemaitis, Akaris ir Ramoną, IL ($100);
Žemaitis, amb. Algirdas ir Vanda, Ital. ($100); Todd, Janine Ruibis, IL ($50);
$500 Tijūnėlis, dr. Marius, CA ($500);
$700 Melinis, a.a. Veronica atm. įn. (laidotuvių aukos): Melinis, Valentinas ir Regina,
NJ ($30); Galiūnas, Ray ir Vera, NJ ($40); Kuzemchak, Bill ir Mary Ann, NJ
($40); Didzbalis, Ramutis ir Danguolė, NJ ($50); Didzbalis, Angelė, FL ($50);
Didzbalis, Alan ir Ilona, IL ($75); Šlepetys, Richard ir Regina, NJ ($40);
Skripata, Bernard ir Viola, NJ ($50); Jakusovas, Vilius ir Veronica, FL ($50);
Bankauskas, Almantas ir Vilma ($100); Lukauskas Saulius ir Žaneta, NJ ($50);
Baltus, Valius ir Rita, NJ ($50); Jokūbaitis, Viktoras ir Alfa, NJ ($50); Audėnas,
Vladas ir Nijolė, NJ ($25);
$1000 XXX, FL ($2,370);
$1,17489 Skaisgirys, Kazimieras -Testamentinis palikimas
$1,504 Bigelis, a a. Vincas atm. įn. (laidotuvių aukos): Prackaila, Nijolė, IL ($100); Prackaila, Aldona, IL ($100); Prackaila, Mindaugas, IL ($100); Vasiliauskas, Jus
tinas ir Edita, IL ($20); Karalius, Vincas, IL ($25); Karalius, Vyto, IL ($25); Ka
ralius, Margot, IL ($25); Radvilienė, Eleonora, IL ($20); Vasiliauskas, Wilma, IL
($20); Matas, Casimir, IL ($20); Zubinas, Jonas ir Jolanta, IL ($20); Yuska,
Robert ir Judita, IL ($20); Dovilas, Bruno ir Jūratė, ($100); Reitneris, Vytas ir
Asta, IL ($25); Baltramonaitė, Zita; Albrechtas, Regina, MI ($20); Motušis, Victoras, IL ($20); Sims, Judy, IL ($25); Schlesser, Ronni ir David, IL ($30); Zolenc,
Micki, IL ($50); Bigelis, Ramūnas, NY ($200); Silverman, Charles ir Jūratė, WI
($100); Silverman, Robert, IL ($25); Dean, Larry ir Eileen ($50); McCullough,
Ingrid, CT ($100); Etzwiler, David, WI ($25) Arstikys, Marija, IL ($20); Cibas,
Sophia, MI ($40); Natūrai Products Group-Wyeth Research, NY ($54);
$4363.10 Baras, a.a. Stasys atm. įn. (laidotuvių aukos): Sakus, Gedas, Can. ($868.10);
Mickevičienė Lina, CA; Mickus, Tadas ir Meilė, VA; Mickus, Stasys ir Elena;
Mickus, Andrius ir Sharon, CA; Ward, Gražina ir Jerry, IL; Mickus, Vytas ir
Tony, WA ($100); Kilius, Povilas ir Rūta, IL ($100); Vaznelis, Sigitas ir Rūta
($100); Griškelis, Rimantas ir Regina ($100); Momkus, Vaclovas ir Margarita,
IL ($100); Darakjian, David ir Virginia, IL ($75); Reavley, Jane ir J.B., IL ($25);
Ross, Ann, IL ($50); Slivka, Vladimir ir Donna ($25); Adamus, Irene, IL ($20);
Buivių šeima, MD ($100); Petrus, Eric, Can. ($100); Mommsen, Ann, IL ($50);
Kokot-Hart, Margaret, IL ($25); Ambrozaitis, dr. Kazys, IN ($100); Kamantas,
Vytautas ir Gražina, MI ($100); Cechanavičius, Vytautas ir Rita, IL ($100);
Nemickas, dr. Vidas ir Mary , IL ($100); Vygantas, dr. Mindaugas ir Austė, IL
($100); Čikagos Lietuvių Golfo Klubas ($100); Domanskis, Van, FL ($100);
Zaparackas, dr. Žibutė, IL ($100); Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL ($100); Petkus,
Gytis ir Grasilda, IL ($100); Birutis, Algirdas ir Jolita, IL ($100); Šmulkštienė,
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AR GYDYTOJAI YRA DAKTARAI?
Atkelta iš 9 psl. „Lietuvos medi
cinos istorija" taip rašo: „V. D. uni
versiteto Medicinos fakultetas išduo
davo gydytojo diplomą ir dantų gy
dytojo diplomą. Daktaras yra tarp
tautinis žodis ir reiškia mokslo laip
snį". Toliau prof. Meškauskas paste
bi, kad „Lietuvoje kažkodėl medici
nos ar dantų gydytojus dažnai va
dindavo daktarais, dėl ko turintieji
tikrą mokslo laipsnį (medicinos ar
kitų sričių), pradėjo reikšti nepa
sitenkinimą. Vienam akademinio
mokslo laipsnio neturinčiam gydyto
jui už vartojimą „Dr" buvo net iš
kelta byla. Neaišku, ar tas ieškovas
buvo susirūpinęs neprarasti pacien
tų „Dr" laipsnį vartojusiam gydymui,
ar tik nepakęsdamas svetimomis
plunksnomis pasipuošusio gydytojo.
Sveikatos departamentas kelis kar
tus bandė tą, daug kartumo ir ne
susipratimų kėlusį, klausimą iš
spręsti, bet tokios diskusijos baigėsi
tik karo metu, ypač po 1944 metų.
Ta proga reikėtų pastebėti, kad per
1922-1944 metų laikotarpį iš šimtų
Lietuvoje Medicinos fukultetą bai
gusių absolventų akademinis dak
taro laipsnis buvo suteiktas tik 26
gydytojams, kurie visi buvo parašę
originalias disertacijas.
Iš to darosi aišku, kad Lietuvoje
ne visi gydytojai turėjo teisę vadintis
daktarais. Bet ką daryti su medici
nos mokslus studijuoti baigusiais
Vokietijoje, ar kituose Europos kraš
tuose? Ar jie visi tada įsigydavo dok
toratus? Gal kiek kitaip yra Ame
rikoje, kur, baigęs medicinos moks
lus, jaunas gydytojas gauna profe
sinį, bet ne akademinį MD laipsnį,
kur tos raidės reiškia „medical doctor". Po to jis gali siekti akademinių
MS arba PhD laipsnių iš tokių sričių
kaip, pvz., anatomijos, histologijos
ar „Public health". Dauguma naujų
gydytojų šiandien specializuojasi
įvairiose medicinos praktikos sri
tyse, ir tik retas kuris pasiryžta siek
ti akademinio MS ar PhD laipsnio.
Kažką analogiško galima pasa
kyti ir apie nemedikus. Pvz., išradė
jai, kaip Thomas Edison, Werner
Siemens ar James Watt, kai kurie
net be bakalauro laipsnio, kartais ir
su tūkstančiais jiems išduotų paten

tų, nėra mokslininkai to žodžio tik
rąja prasme, nors jų įnašas mokslui
tikrai ne mažesnis negu gydytojų ir
jų daktarais niekas nevadina. Tikrai
žymūs tyrinėtojai ir mąstytojai, ku
rie atidengė, suprato ir mums iš
aiškino pagrindinius gamtos dės
nius, yra tikrieji mokslo vyrai. Štai
keli pavyzdžiai: Isaac Newton, Nicolaus Copernicus, Michael Faraday,
James Maxwell, Marie Curie, Albert
Einstein. Enrico Fermi ir daug kitų.
Visi jie žymūs mokslininkai, bet dak
tarais jie savęs neskubėdavę vadinti.
Nesivadino daktarais ne po kelis
PhD ar panašius laipsnius turėjęs
popiežius Jonas Paulius II, nei da
bartinis popiežius Benediktas XVI.
Kaip ten bebūtų, noriu tikėti,
kad skaitytojui čia buvo reta proga
susipažinti ir su kitaip galvojančių
nuomone. Skirtumai visuomet įdo
mūs bet kokioje diskusijoje, nors ne
manau, kad būtinai reikia prieiti
prie sutarimo. Sutikime su vienu
faktu, kad mums reikia ir gydytojų,
ir santechnikų, inžinierių, humani
tarų ir net advokatų. Jų didžioji
vertė ne jų mokslo laipsnio gradaci
jos aukštumose, bet kaip jie savo ži
niomis ir patyrimu gali"patarnauti ir
tarnauja, mums asmeniškai, ir visai
žmonijai. O jei gydytojai nori, kad
juos vadintume daktarais, tebūnie
taip, ypač diskutuojant medicininius
reikalus. Gal neignoruokime ir žur
nalisto Eric Zorn pravestos apklau
sos, kur net du trečdaliai ameri
kiečių pasisakė, jog nemedikai „Dr."
titulo, jau viendėlei aiškumo dėliai,
turėtų vengti naudoti. Tikiu, kad nei
mano gausūs draugai gydytojaidaktarai, nei dar gausesni jų pacien
tai, nei PhD laipsnį turintieji profe
sionalai, perskaitę šį rašinėlį, nepa
sipiktins. Taip, kaip pavyzdžiui, ir
koks diplomuotas ekonomistas ar
inžinierius turbūt neįsižeidžia, jei jį
pavadintum tik eiliniu ekonomistu
ar inžinieriumi, ar ir JD laipsnio
savininką - tik advokatu. Juk ir į
dvasininkus, kad ir turinčius PhD ar
dar kokį kitokį laipsnį, kreipiamės,
mano nuomone, gal ir ne tiksles
niu, bet tikrai daugiau pasakančiu:
kunige, kapelione, tėve ar klebo
ne.

Aldona, IL ($100); Januškis, Vytautas ir Dalia, IL ($200); Rimkus, Raimundas
ir Genė, IL ($50); Bulota, Birutė A., IL ($50); Butikas, Vytautas ir Aušra, IL
($50); Stoncius, Izabelė, IL ($50); Meilė, Walter ir Irena, IL ($50); Kaunas, Dr.
Ferdinandas ir Vanda, IL ($50); Tauras, Dr. Arvydas ir Dalia, IL ($50); Ostis,
Algirdas ir Regina ($50); Daugirdas, Irene, IL ($50); Danta, Julia, PA ($50);
Valavičius, Antanas ir Viktorija, IL ($50); Končius, Juozas ir Tberesa, IL ($30);
Sell, Rima, IL ($30); Metheny, Leonard ir Janet, IL ($50); Ven, Myrarita, IL
($25); Underienė, Aldona, IL ($25); Gylys, Linas ir Dana, IL ($25); Tamošiū
nas, Algis, IL ($25); Naris, Pranas ir Gintra, IL ($25); Ringus, Dr. Julius ir
Lydia ($25); Janušaitis, Veronica, IL ($20); Ruzgą, Walter ir Marie, IL ($20);
Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL ($20); Jesmantas, Aldona, IL ($20); Nalis, John ir
Janina, IL ($35); Kučiūnienė, Jūra, IL ($25); Juodka, Vytautas, IL ($50);
Rimas, Ramunė, MA ($100); Grybauskas, Vytautas ($25);
$9,000 Pišnys, Petras, FL ($10,000)
S128J500 Eringis, Bronė-Testamentinis palikimas
•
•
•
•

įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvio Fondo narius.
Pažymėkite svarbias progas Fondo įnašais - gimimus, krikštynas,
gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,
Fed. ID# 36-6118312

Priimame kreditines korteles

LIETUVIŲ FONDAS - LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 127TH ST„ LEM0NT, IL 60439, USA
Tel. 630-257-1616 Fax.630-257-1647 admin@lithfund.org
www.iittifund.org
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ČIKAGOJE

IR

• Gruodžio 26 ir 27 dienomis
„Draugo" dienraštis neišeis. Redakci
ja mieliems skaitytojams linki ramių
Kūčių ir linksmų Sv. Kalėdų.
•Mieliems skaitytojams prane
šame, kad „Draugo" administracijoje
galite nusipirkti Kalėdaičių. Tel. pa
siteiravimui: 773-585-9500.
•Gruodžio 20 dieną 2 vai. p.p.
vyresniųjų lietuvių centre „Sekly
čia" tradicinio pabendravimo metu
Kalėdines dainas atliks muzikas Algi
mantas Barniškis. Tai bus paskutinis
susibūrimas šiais metais, todėl ska
niai pietaudami linkėsime vieni ki
tiems laimingų Naujųjų metų.

APYLINKĖSE

•Gruodžio 2 7 - 2 8 dienomis Atei
tininkų namuose Lemonte vyks Bib
lijinę stovykla. Norintys sužinoti pla
čiau, kreipkitės į ses. Laimutę ar ses.
Prancišką tel. 630-243-1070 arba
elektroniniu paštu: lemontoseseles
@yahoo.com
•Gruodžio 29 d. 2 vai. p. p. LB
Lemonto apylinkės socialinis skyrius
kviečia visus, mėgstančius dainuoti ir
tuos, kurie mėgsta klausytis dainų, į
PLC Bočių menę maloniai popietei.
Stasė Jagminienė pritars akordeonu,
vaišinsimės kava, sumuštiniais ir py
ragais. Visi kviečiami dalyvauti, už
baigti 2006 metus ir laukti Naujųjų
2007 metų.

•Ziono lietuvių liuteronų baž
nyčioje gruodžio 20 d., trečiadienį, 4
vai. p. p. vyks darželio „Spindulėlis"
vaikų kalėdinė programa ir vaišės.
Gruodžio 22 d., penktadienį, 4 vai. p.
p. bus Kalėdinės pamaldos vaikų dar
želio „Spindulėlis" vaikams ir tė
vams. Adresas: 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-4221433.

• L B Lemonto apylinkės valdyba
gruodžio mėn. 31 d. Pasaulio lietuvių
centre didžiojoje salėje ruošia Naujų
jų metų sutikimą. Kviečiame visus
atvykti ir gražioje lietuviškoje aplin
koje, linksmai skambant „Kauko"
ansamblio muzikai, palydėti senuo
sius ir sutikti ateinančiuosius 2007uosius metus. Programoje taip pat
dalyvaus pramoginių šokių grupė
„Baltija". Užsakymai priimami tel.
•Vyresniųjų lietuvių centro lan 630-257-8787 arba 708-974-0591.
kytojai ir rėmėjai gruodžio 22 d. 2 vai.
p.p. „Seklyčioje" rengia Kūčias. Visi • Sv. M. Marijos Gimimo parapi
maloniai kviečiami dalyvauti ir pa joje (69th St. ir Washtenaw Ave.,
bendrauti. Registruotis tel. 773-476- Marąuette Park apylinkėje) sekma
2655 (pirmadienį - ketvirtadienį nuo dieniais vėl aukojamos dvejos šv. Mi
9 vai. r. iki 4 vai. p.p.) arba skambi šios. Lietuvių kalba: 7:30 ir 10:30
nant Laimai Vaičiūnienei 773-925- vai. ryte. Anglų kalba: 9 vai. r. ir
3168. Auka -12 dol.
12:15 vai. p.p.
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Kristaus Gimimo šventės proga sveikiname ,,Draugo" skaitytojus ir
visus tautiečius. Tegul Kūdikėlio Jėzaus palaima atneša {Jūsų namus ramy
bės ir džiaugsmo, telydi sėkmė visus per ateinančius Naujuosius metus.
Sveikina Cicero Šv. Antano parapijos sekmadienio kavinės lankyto
jai ir skiria ,,Draugui" 100 dol. auką.
***

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais, 2007-aisiais metais „Draugo" vyr.
redaktorę ir visą kūrybini kolektyvą sveikina LB Lemonto apylinkės valdy
bos vardu pirmininkė Irena Vilimienė.
***

Linkiu, kad gyvenimo tempas nevargintų jus — mano draugus —
Švenčių laikotarpiu. Malonių šventų Kalėdų.
Irena Kriaučeliūnienė
***

Sveikinu su šv. Kalėdomis mielus savo gimines, draugus ir pažįstamus,
ir linkiu visiems sveikų, laimingų ateinančių Naujųjų metų.
Petras Jadviršis
mmm

Mieli giminės, draugai ir pažįstami, tegul šv. Kalėdos suteikia daug
džiaugsmo ir pasitikėjimo rytojaus diena.
Pranas ir Aldona Totoraičiai

Popietė LB Lemonto apylinkėje

KALĖDŲ ŠVENTĖS PAMALDOS ČIKAGOS
LIETUVIŲ APYLINKĖSE
Šv. Antano parapijoje (Cicero)
1510 South 49th Court, Cicero, IL; Tel. 708-652-0231
Gruodžio 25 d.
9 v. ryto - Kalėdų dienos šv. Mišios

švę. M. Marijos <5imjm9 parapii9fe CVtergŲettę ParK)
6858 South Washtenaw Avenue, Chicago, IL; Tel. 773-776-4600
Gruodžio 24 d.
12 v. vidurnaktį - Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišios
Gruodžio 25 d.
8 ir 10:30 v. ryto - Kalėdų dienos šv. Mišios
Mariios Nekaltojo Prasidėjimo parapijote (Briohton Park)
2745 West 44th Street, Chicago, IL; Tel. 773-523-1402
Gruodžio 24 d.
10 v. vakaro - Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišios
%
Gruodžio 25 d.
10 v. ryto - Kalėdų dienos šv. Mišios
Palaimintojo Juraio Matulaičio misiioie (Lemont)
14915 127th Street, Lemont, IL; Tel. 630-257-5613
Gruodžio 22 d.
6 v. vakaro - Adventinio susitaikymo pamaldos
Gruodžio 24 d.
5 v. vakaro - Kūčių vakaro šv. Mišios jaunoms šeimoms su vaikais
11 v. vakaro - Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišios
Gruodžio 25 d.
9 ir 11 v. ryto, 7 v. vakaro - Kalėdų dienos šv. Mišios
TŠYU jgyj&j kwlufl9fc (Jaunimo s a l a i
2345 West 56th Street, Chicago, IL; TeL 773-737-8400
Gruodžio 24 d.
5 v. vakaro - Kalėdų nakties Piemenėlių Šv. Mišios
Gruodžio 25 d.
10:30 v. ryto - Kalėdų dienos šv. Mišios
ŠY, Onos - KOPŲ parartfete (Beariu Stores)
433 E Golfwood Road, Beverly Shores, IN; Tel. 219-879-7565
Kiekvieno mėnesio trečią sekmadieni
1 v. popiet - Sekmadienio šv. Mišios
Paruošė Nerijus Šmerauskas
tel. 773-875-8847

Lapkričio 26 d. po šv. Mišių susitikome su viešnia Egle Stafnioniene, jos vyru Gintautu (kairėje) ir profesoriumi Ken Crilly iš Yale uni
versiteto (dešinėje). Eglė yra pakviesta stažuotis Yale universitete
muzikos bibliotekos skyriuje. Jdomu buvo išgirsti apie jos darbą Lie
tuvoje, Vilniaus viešosios bibliotekos muzikos skyriuje. Sąlygos nėra
idealiausios, bet darbas vyksta, renkama medžiaga, Įrašai ir natos,
kuriais gali visi naudotis. Malonu buvo išgirsti jos pranešimą. Gintau
tas Stalnionis dirba spaudos atstovu Teisingumo ministerijoje, Kalė
jimų departamente, {domiai pasakojo apie Lietuvos kalėjimų padėti ir
susilaukė daug klausimų. Šia popiete rūpinosi LB Lemonto apylinkė —
visus skaniai pavaišino, o pirmininkė Irena Vilimienė padėkojo visiems
dalyvaujantiems ir remiantiems bendruomenės veiklą Lemonte.
B. Kronlenė

Joseph Bernot, Union, NJ, pasirūpino, kad „Draugas" dar vienus
metus jį lankytų, taip pat pridėjo 60 dol. auką. Linkėdami ilgiausių metų
ir sėkmes, sakome ačiū.

Patricia A. Kamar, Palos Heights, IL, ne tik pratęsė „Draugo"
prenumeratą, bet ir atsiuntė labai dosnią 100 dol. auką. Džiugiamės, kad
skaito mūsų dienraštį ir dėkojame ui geraširdiškumą.

Adv. Daina Kojelytė, Willa Park, IL, pratęsdama „Draugo" prenu
meratą, pridėjo 50 dol. auką. Linkime ir toliau sėkmės profesiniame bei
lietuviškame darbe. Dėkui už paramą ,,Draugo" leidybai.

Remklte Ir pfattoicite katalikiški! spauda
THt

U T M U A N I A N

W O R L O - W I D C

DAILY

www.draucjas.org
m.', ,',,.a,.,.iii ,. , n u .

1

•

...

1.1

•

