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Lietuva turi užmiršti gintarą ir naftą 

Vygaudas Ušackas 

V. Ušacko 
paskaitą 
sudrumstė 
protestas 

Washington, DC, vasario 9 d. 
(BNS) — Michigan universitete įvy
kusi amerikiečių studentų protesto 
akcija, kurios metu buvo sudeginta 
JAV vėliava, nebuvo nukreipta prieš 
mokslo įstaigos renginyje dalyvavusį 
Lietuvos diplomatą. 

Tai sakė Lietuvos ambasadorius 
Didžiojoje Britanijoje Vygaudas 
Ušackas, šią savaitę JAV skaitęs pa
skaitą. 

Trečiadienį Michigan universi
tete buvęs Lietuvos ambasadorius 
JAV rengėsi pasakyti kalbą apie de
mokratijos padėtį ir perspektyvas 
Baltarusijoje, tačiau prieš pat prasi
dedant forumui, keli radikaliai nusi
teikę jaunuoliai sudegino JAV vėlia
vą. 

„Tai buvo ne prieš mane nu
kreipta, o jų politinė demonstracija, 
buvo labiau prieš patį renginį. Jie — 
kitaip mąstantys kairieji radikalai". 
— pasakojo ambasadorius. 

•Iš ateitininku veiklos. 
•Būtina užtverti kelią 
gandams. 
•Kaip pagerinti savo 
gyvenimą. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Girtas nesėsk už vairo. 
•Mūsų šeimose. 
•Kaip išvengti įtampos 
globojant ligonį ar 
senei}. 
•Nuostabūs Turkijos 
slėpiniai. 
•Gimtadienio dovana. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.65 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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Vilnius, vasario 9 d. (ELTA) — 
Žvelgiant į ateitį, ekonomines bei 
energetines grėsmes, Lietuvai reikia 
užmiršti gintarą ir naftą, o galvoti 
apie pažangiausias mokslo techno
logijas, nes pasaulis pereina prie ži
nių revoliucijos. 

Būtent ekonominės ir politinės 
įtakos kare po 10-30 metų svarbiausi 
bus ne gamtos, o žmogiškieji žinių iš
tekliai. Be to, globalizaciją Lietuva 
neturėtų traktuoti vien tik kaip grės
mę. Globalizaciją reikėtų vertinti ir 
kaip galimybę, todėl šaliai labai svar
bu pamatyti, ką ji gali pakeisti. 

Tokią nuomonę penktadienį Vil
niuje vykusioje konferencijoje „Eko
nominio saugumo ir grėsmių kaina" 
pareiškė svečias iš Venesuelos, Jung
tinių Tautų universiteto „The Mil
lenium Project" direktorius Jose 
Luis Cordeiro. Jis atkreipė dėmesį, 
kad pasaulio suvokimas ir ekonomi
nio veiksmingumo ašis sparčiai kei
čiasi, o šiame amžiuje vyrauja Azija. 
Anot jo, dabar nerimą Lietuvai reikia 
justi dėl Kinijos, kurios bendrasis 
vidaus produktas labai sparčiai auga, 
taip pat Indijos, Japonijos. 

Ateitis priklauso bioenergijai, in
formacinėms ir neurotechnologi-
jomsf klonavimui, kosmoso progra
moms. 

Pasak Venesuelos mokslininko, 
rašytojo ir tyrinėtojo, jau arti rea
lybė žmogaus smegenis prijungti 
prie kompiuterio, įmontuoti implan-
tantus į juos, 9 japonai 2018 metais 
jau planuoja sukurti pačius smege
nis, JAV irgi dirbama šioje srityje. 

Svečias iškalbingai klausė, kas 

LLRI prezidentas Remigijus Šimašius (d) ir užsienio reikalų ministerijos Eko
nominio saugumo politikos departamento direktorius Deividas Matulionis. 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Lietuvoje daroma šiose srityse, nes 
ne šalies dydis lemia proto galias. 
„Ateities imperija — bus proto im
perija", — konstatavo jis. 

Lietuvos pranešėjai ir ekspertai 
konferencijoje kalbėjo apie žemiškes-
nius bei vidaus ekonominio saugumo 
dalykus, analizavo, kokias grėsmes 
kelia užsienio kapitalo investicijos, 
ypač energetikos ir transporto sekto
riuje, taip pat ko galima tikėtis iš Ru
sijos ateityje. 

Anot politologo Antano Kuli
kausko, teisinga energetinio saugu
mo strategija Lietuvai — tai įsijungi
mas į Europos Sąjungos erd'tię. Apie 
tai kalbėjo ir europarlamentaras Eu
genijus Maldeikis. 

Ekonomikos analitikas Raimon
das Kuodis didžiausias vidaus ener
getikos grėsmes įžvelgė elektros 
energijos rinkos reguliavimo neskai-
drume. Anot jo, jei elektra dėl įsta
tymų pakeitimų brangtų beveik du 
kartus, tai ekonominio augimo 
Lietuvoje praktiškai neliktų. 

Analitiko nuomone, „Mažeikių 
naftos" įtaka ūkio plėtrai susieta su 
mitais ir pernelyg vertinama, o elek
tros skirstomųjų tinklų, kurių pelnai 
paslepiami per amortizacinius at
skaitymus, sąmoningai nutylima. 
Galimą pavojų jis įžvelgė ir dėl „Rytų 
skirstomųjų tinklų" privatizavimo, 
esant dabartiniam elektros kainų ir 
rinkos reguliavimo režimui. 

Nauja mokslo atašė Europos Sąjungoje 

Karina Firkavičiūtė 
Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 9 d. (ELTA) — 
Švietimo ir mokslo ministerijos Tarp
tautinių mokslo programų skyriaus 
vedėja Karina Firkavičiūtė paskirta 
Lietuvos Respublikos mokslo atašė 
Europos Sąjungoje (ES). 

Šiame poste ji pakeis Neringą 
Kranauskienę, kurios kadencija bai
gėsi 2007 metų sausio 3 dieną. 

K. Firkavičiūtė atstovaus Lietu
vos mokslininkų interesams ES insti

tucijose, dalyvaus priimant pagrindi
nius ES mokslinių tyrimų ir eksperi
mentinės plėtros teisės aktus, padės 
kaupti bei Lietuvoje skleisti informa
ciją apie ES iniciatyvas, pasiūlymus 

v 

bei nuostatas Švietimo ir mokslo mi
nisterijos kompetencijai priskirtais 
klausimais. 

Pasak K. Firkavičiūtės, šios nau
jos pareigos — tai nuoseklus darbo, 
kurį ji dirbo Lietuvoje, koordinuo
dama tarptautines mokslo progra
mas, tęsinys. 

„Tikiuosi ir toliau gebėti sekti 
Lietuvos mokslinių tyrimų srities gy
venimą bei Lietuvai deramai pra
nešti šios srities ES naujienas", — 
teigė ji. 

Muzikologė K. Firkavičiūtė nuo 
2002 m. vadovavo Lietuvos institu
tui. Nuo 2006 m. balandžio dirbo 
Tarptautinių mokslo programų sky
riaus vedėja. 

Žinomos Lietuvoje muzikos ty
rinėtojos mokslinių interesų sritis — 
senoji, Rytų tradicijų muzika, taip 
pat Lietuvos karaimų muzikinis pali
kimas. 

> N 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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Iš Ateitininkų gyveninio 
Medžiagą siųsti: Vidai Kupryte i c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • el-paštas: draugas@ateitis.org 
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Žiemos kursai: kur kylančioji generacija kyla 

Žiemos kursuose: Siga Poskodmaitė, Daiva Gylytė, Aleksa Lukasevvitz, Lina jarašiutė, Vytas Reivydas, Giedrutė Urbaitytė, Aista Kazlauskaitė ir Algis Grybauskas. 

Vita Reivydaitė 

oksleivių ateitininkų są
jungos ideologiniai Žiemos 
kursai įvyko Dainavoje nuo 
2006 m. gruodžio 26 d. iki 
Naujųjų Metų pirmos die

nos. Ši savaitė skiriama moksleivių 
ateitininkų susipažinimui su ateiti
ninkų pasaulėžiūra ir kaip ateitinin
kų principus pritaikyti kasdienybėje. 
Kursuose kasdien vykdavo paskaitos, 
pašnekesiai ir pasilinksminimai. Pas
kaitoms yra kviečiami svečiai, savo 
sričių žinovai, sugebantys j a u n u s 
žmones sudominti gana abstrakčio

mis sąvokomis. Tačiau ne vien vyres
nieji kalba — yra daug progų ir pa
tiems moksleiviams pasireikšti. Kur
sų metu kiekvienas nepirmokas kur
santas turėjo paruošti ,,prakalbą" sa
vo pasirinkta tema. Tai yra jau seniai 
nusistovėjęs pratimas Žiemos kur
suose — subrandinti savo mintis ir 
viešai jas išdėstyti savo bendraam
žiams klausytojams. Taip pat kas va
karą vyko diskusijos mažuose būre
liuose kar tu su vadovu aptariant tą 
dieną iškilusius klausimus. Mokslei
viai aktyviai dalyvavo ir vadovai ste
bėjosi kursantų subrendimu, reikšda
mi jų mintis ir nuomones. Dienos bu
vo pilnos ir smagių momentų: buvo 

Moksleivių ratelyje Žiemos kursuose Natali ja Vaznelytė, Aleksa Mišk inytė, Sau
lė Grybauskaitė, Aleksa Lukasievvicz Ieva Misiūnaitė, Paulius Razgaitis, Julius Lie
tuvninkas ir Paulius Kuprys. Visos nuot raukos Svajos Mikul ionytės 

/ / DRĄSOS! TAI ASl" 

jaunimo rekolekcijos 
Dainavoje kovo 16-18 

Kviečiamas jaunimas nuo 14 iki 
21 mėty pabūti Kristuje su drau
gais, atsitraukti nuo kasdieninio 
gyvenimo ir triukšmo, rimtai pa
mąstyti ir pasidžiaugti. 

Rekolekcijas praves Prel. Edis 
Putrimas ir Birutė Bublienė 

Registruokitės iki kovo 10 d. 
rašydami Linai Bublytei ei. paštu 

jaunimorekolekcijos@comcast.net 
arba tel: 248-538-4025 

Kaina 75 JAV dol. Čekius rašyti 
Religious Aid - Youth Ministry 

Siuskite 4415 Oak Grove, 
Bloomfield Hills, Ml 48302 

Rekolekcijos 
Ateitininkų namuose 

Lemonte vasario 24 d. 
Ateitininkų namų valdyba kvie

čia visus dalyvauti gavėnios rekolek
cijose, šeštadienį, vasario 24 d. Reko
lekcijas praves kun. Kęstutis Keva
las, Nekalto Prasidėjimo vargdienių 
seselių kapelionas iš Putnam, CT. 

Rekolekcijų programa: Registra
cija 9:00 vai. ryto. Iš ryto konferenci
jos, popiet išpažintys ir 4:00 vai. šv. 
Mišios. 

Registruotis pas Ireną Polikaitie-
nę tel: 630-257-2022 arba ei. paštu: 
jpol ikait is@aol .com. Kaina 15 dol. 

Dainai paskaitykite 
www.ateitis.org 

galima laisvalaikiu pajuo
kauti, gryname ore padūkti, 
o vakarinių programų metu 
parodyti savo kūrybinius 
sugebėjimus. Žiemos kur
suose užsimezga draugys
tės, lavinami protai, ir visa 
tai vyksta su katalikiška 
nuotaika. 

Šiais metais Į mokslei
vius prabilo aštuoni paskai
tininkai. Pirmas buvo Sau
lius Kliorys. Jis, būdamas ir 
vienas iš kursų organizato
rių, pristatė kursų temą: 
„Praeities pėdsakai ateities 
- žingsniai". Saulius papasakojo apie 
Žiemos kursų įsteigimą, kaip kun. 
Stasys Yla norėjo moksleiviams įdieg
ti savo lietuviškų ir ateitininkiškų 
šaknų supratimą gyvenant toli nuo 
tėvynės, Amerikoje. Anot kun. Ylos, 
ateitininkų paskirtis yra ugdyti tau
tos elitą — krikščioniškai mąstančius 
visuomenės vadovus. Saulius davė 
mums iššūkį, kad mes dėtumėm pas
tangas mokytis ir suvokti savo pasau
lėžiūrą, būti drąsiais ir noriai priimti 
atsakomybę tapti vadais. 

Tos dienos popietę kalbėjo Viktu
tė Sušinskaitė tema „Įžymybės", 
apibūdindama kas tai yra „garsi", 
„žinoma" ar „puiki" asmenybė. J i 
kreipėsi į moksleivius, klausdama, 
kokios asmens savybės atkreipia jų 
dėmesį ir kodėl. Kurios savybės pra
turtina žmoniją ir kurios kenkia? Po 
paskaitos vadovė Rita Bradūnaitė 
surengė užsiėmimą „Žymių žmonių 
stotis", per kurį kursantai susipažino 
su pasaulinio masto žymūnais, kaip 
antai, Sv. Pauliumi, Motina Terese, 
Aristoteliu, Darwin, ir pan., turėju
siais daug įtakos mūsų kultūrai. 

Per vakarinę programą kursantai 
susipažino su kitomis įžymybėmis ir 
suvaidino, koks pasaulis būtų be jų 
pasiekimų ir kūrybinės drąsos. Moks
leiviai per vaidinimus suprato, kaip 
vieno žmogaus veiksmai gali nulemti 
viso pasaulio istoriją. 

Kitą dieną kun. Arvydas Žygas 
aptarė inteligentiškumą ir katalikiš
kumą savo paskaitoje: „Pamąstymas 
apie ateitininkų istoriją ir ideologiją: 
kryptis šiandienos pasaulyje ir mano 
gyvenime". Jo paskaita buvo padalin
ta į tris dalis: pamąstymai, analizė ir 
ateities veiksmai. Kunigas prašė, kad 
moksleiviai apmąstytų nūdienos įvy
kius ir įvertintų pagal krikščionišką 
gyvenimo sampratą. 

Kita tos dienos paskaitininke 
Laima Garbonkienė savo paskaitoje 
„Mūsų pasaulis" paaiškino skirtumus 
tarp „organizacijos" ir „sąjūdžio". 

Nukelta j lOpsl. 

Mons. Gintaras Grušas ir MAS CV p i rm. Dainė 
Quinn Žiemos kursuose. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN YVORLD WIDE DAILY 

Published daiiy except Suncays and Mondays, 
legal Hoiidays, the Tuesdays fofcming Monday 
observance of iegal Hoi'days as well a5 Dec 
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JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metu. S65.00 

• 3 mėn.$^5.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsST35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

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

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

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant j Lietuvą: 

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

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

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

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

administracija@draugas org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 8.30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:jaunimorekolekcijos@comcast.net
mailto:jpolikaitis@aol.com
http://www.ateitis.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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KAIP PAGERINTI 
SAVO GYVENIMĄ 

Iš Lietuvos į Lietuvą 

SES. ONA MIKAILAITĖ 

2007 metų pradžioje vienas po
puliarus JAV žinių žurnalas išspaus
dino 50 pasiūlymų, kaip žmonės gali 
pagerinti savo gyvenimą. Tie patari
mai duoda geros medžiagos naujame
tiniams pasiryžimams, apimantiems 
fizinę bei dvasinę sveikatą, protinį 
lavinimąsi, šeimos ir bendruomenės 
gyvenimą, technikos naudojimą ir 
atsipalaidavimą nuo jos, gera darymą 
kitiems ir t.t. 

Pats pirmasis ir svarbiausias pa
siūlymas toks: „Tapk laimingu, ilgiau 
gyvensi!" Tai pastaruoju dešimtme
čiu iškilusios pozityvios psichologijos 
pamatinis principas. Mums, lietu
viams, gali nuskambėti keistokai, nes 
mūsų sampratoje laimė nepasigami
nama — jos siekiama, apie ją svajoja
ma, jos ieškoma ir ilgimasi, kaip pas
laptingo, neapčiuopiamo dalyko. Lai
mės įvaizdis išreiškiamas Biliūno ale
gorijoje „Laimės žiburys" arba Čiur
lionio paveiksle, vaizduojančiame 
žmonių virtinę, vingiuotu taku ko
piančią į aukštą kalną, kurio viršūnę 
debesys dengia. Kad žmogus gali pats 
sau susikurti laimę, mums gali būti 
nauja ir neįprasta mintis. Vadinamoji 
pozityvi psichologija skelbia, jog lai
mę pasirenkame, ją sau kuriame tei
giamais veiksmais, teigiamomis min
timis. 

Vienas šios naujosios psichologi
jos kūrėjų, Martin Seligman, šiuo me
tu vadovauja pozityvios psichologijos 
departamentui Pennsylvania univer
sitete. Čia vyksta teigiamų emocijų 

tyrimai: pvz., lai
mingumo jaus
mas, malonumo 
ir geros savijau
tos išgyvenimas. 
Kaip anksčiau 
buvo studijuoja
ma, kas sukelia 
depresiją ir kaip 
ji žmoguje pasi
reiškia, taip da-

Martin Seligman b a r t i r i a m a ko_ 
kiu būdu asmuo išgyvena pasitenki
nimą, laimingumą. Pozityvi psicho
logija siekia padėti žmonėms padidin
ti asmeninį laimingumo jausmą, 
stiprinant dvasinius ryšius, viltį, da-
linimąsi meile su kitais. Pasak Selig
man, laimė nėra atsitiktinis dalykas, 
kuris staiga iškrinta iš dangaus. Jis 
mėgsta cituoti graikų filosofo Aris
totelio žodžius: „Dorybė nėra dorybė 
be laisvo pasirinkimo". 

Daugmaž prieš dešimtį metų Se
ligman buvo išgarsėjęs depresijos stu
dijomis, buvo išrinktas pirmininkauti 
JAV psichologų asociacijai. Tuomet, 
būdamas 54-erių metų, jis išgyveno 
stiprų vidinį sukrėtimą. Įvyko taip: 
mokslininko penkiametė dukrytė jį 
subarė, kodėl jis negali nustoti būti 
irzlus ir piktas namuose, kai ji nega
lėjo nustoti verkšlenti, jam sukri
tikavus jos elgesį. Pasak Seligman, 
tai jam buvo tikras apšvietimo mo
mentas („epifanija"). 2002 m. jis išlei
do knygą „Tikrasis laimingumas" 
(„Authentic Happiness"), kurioje iš
dėstė pozityvios psichologijos pama
tinius principus. Veikalas jau yra su
silaukęs 20 vertimų į įvairias kalbas. 
2006 m. pavasarį įvykęs pozityvios 
psichologijos šalininkų suvažiavimas 
JAV sostinėje sutraukė šimtus aka
demikų, dirbančių šioje srityje ar ja 
besidominčių. 

Savo programiniame veikale Se

ligman išvardina tam tikras praty
bas, sukeliančias asmeninį pasiten
kinimą ir vedančias į pastovų laimin
gumą. Jos yra penkios. 

Kas vakarą perbėgti mintimis 
savo dieną ir įsidėmėti — galima ir 
surašyti — tr is teigiamus dalykus ar 
įvykius bei kodėl jie pradžiugino. 
Padaryti vadinamą „dėkingumo vizi
tą", būtent aplankyti mums padėjusį 
asmenį, ku r i am nesame t inkamai 
padėkoję už jo pagalbą. Anot Selig
man, tai sukuria abipusius laimingu
mo jausmus. Pasigėrėti gražia diena; 
pasiskyrus laiko, daryti ką nors ma
lonaus ir sąmoningai, neskubant tuo 
pasidžiaugti. Atrasti sau būdingas 
teigiamas ir stiprias puses bei jas 
panaudoti gerinant ryšius su kitais ir 
gilinant asmeninį laimingumą. Prak
tikuoti aktyvų draugiškumą ir meilę 
kitiems. Atsižvelgiant į tai, kad pagal 
paskutines statistikas 77 proc. dir
bančių žmonių prisipažįsta išgyvenę 
stiprią įtampą ar net išsisėmimą, 
Seligman pasiūlymai pasirodo veiks
mingesni nei raminantys vaistai. 

Nuosekliai atliekant šias praty
bas, pasak Seligman, patiriamas lai
mingumo jausmas, kuris ilgainiui įsi
šaknija ir tampa pastovus. Seligman 
skelbia, jog „teigiamų asmeninių pa
tirčių mokslas, teigiamos asmens 
savybės ir teigiamos institucijos pa
gerina gyvenimo kokybę... Susitel
kimas ties patologija, kuris vyravo 
mūsų srityje, (t.y. psichologijoje), 
veda į modelį asmens be teigiamų 
savybių, duodančių vertę gyveni
mui". 

Šiuo metu daugiau nei 200 JAV 
aukštųjų mokyklų dėsto pozityvios 
psichologijos kursus. 2006 m. Har-
vard universitete Tai Ben-Shaner 
dėstomas kursas sutraukė 855 stu
dentus, norinčius sužinoti, kaip tapti 
laimingais. 

Daugmaž tuo pat metu, kai Se
ligman paskelbė savo knygą apie tik
rąjį laimingumą, dr. David Snovvdon, 
per 15 metų vykdęs Alzheimer ligos 
vystymosi studiją (1956-2001), išleido 
knygą „Aging with Grace". Stebėjęs 
678 Notre Dame kongregacijos vie
nuolių protinį bei fizinį vystymąsi 
senatvėje, neurologas dr. Snovvdon 
atrado ryšį tarp depresijos, širdies 
ligų ir Alzheimerio ligos. Studija pa
rodė, jog 25 proc. labiausiai teigiamai 
nusiteikusių seserų išgyveno bent 85-
erius metus. Ilgiausiai gyvenusios se
serys pasižymėjo proto žvalumu, net 
sulaukusios 80 ar daugiau metų, ir 
turėjo teigiamas asmenines savybes, 
pvz.: sąmojį, darbštumą, dėmesį ir 
tarnavimą kitiems bei kalbinius su
gebėjimus. 

Neseniai išėjusi evangelisto Billy 
Graham knyga „Mano kelionė" („My 
Journey") teigia, jog „gyvenimas 
trumpas. Galime geriau jį praleisti". 
Sis visame pasaulyje žinomas tikėji
mo skelbėjas jau yra sulaukęs 88-erių 
metų ir kenčia nuo įvairių ligų, ta
čiau atsisako nusiminti. Jis sako, jog 
besilaikydamas tam tikrų principų, 
rado palaimą. Vienas pagrindinių jo 
gyvenimo siekių: gyventi taikoje su 
Dievu ir su kitais žmonėmis. Malda ir 
Biblijos skaitymas jam padėjo įgy
vendinti taiką ir ramybę. Darymas 
gera kitiems, neša ramybę. Melstis ne 
vien už draugus, bet ir už priešus, 
įgyvendina auksinę taisyklę, kilusią 
iš Kris taus pamokslo nuo kalno. 
Gerus tarpusavio ryšius dažnai pa
gadina liežuvis; reikia vengti piktų 

Kelionė yra ir ilga, ir trumpa. Tik 
ne laiko masteliais matuojama. Tik
riausiai ji — tiesiog Patirtis. Patirtis, 
dedikuota kitiems — keliavusiems, 
keliaujantiems, keliausiantiems tuo 
pačiu maršutu — lietuviams. 

17 Jungtines Amerikas Valstijas 
„išbraidžiusių" lietuvaičių pirmąkart 
— 2006 metų rugpjūtį — susitiko 
Vilniuj, labai lietuviškam „Čili Kai
me". Tąkart susitikę žinojo — nebeiš-
siskirs. Ne tik dėl draugystės, bet ir 
dėl noro kartu imtis veiklos. O pra
sidėję vardo ir misijos formulavimo 
paieškos 2006 m. vasario 1 d. visus 
bendraminčius atvedė į Steigiamąjį 
lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuo
meninės organizacijos (LGAVO) „Su
grįžus" susirinkimą. 

Asociacijos misija — vienyti 
Amerikoje gyvenusius lietuvius, grį
žusiems padėti iš naujo integruotis į 
visuomenę, išgyventi prisitaikymo 
procesus. Pagrindiniai asociacijos tik
slai: skatinti lietuvius iš užsienio sug
rįžti į Lietuvą, dalintis naudinga pa
tirtimi, rengti kultūrinius, visuome
ninius ir savišvietos projektus, daly
vauti bendruose projektuose su kito
mis organizacijomis, Lietuvos valsty
binėmis institucijomis bei užsienio 
organizacijomis, skatinti verslą bei 
investicijas į Lietuvą, ugdyti visuo
menės verslumą ir tautiškumą, per
teikiant Vakaruose įgytą patirtį, or
ganizuoti paramos ir labdaros akcijas 
įvairioms organizacijoms, mokyk
loms, vaikų namams ir t.t., ugdyti 
esamų asociacijos narių suinteresuo
tumą skleisti ir populiarinti iškeltus 
tikslus, skatinti prisijungti naujus, 
kryptingai aktyviai veikti nusiteiku
sius, tarptautine patirtimi ir pras
mingomis idėjomis pasidalinti no
rinčius narius. 

Naujai įkurta asociacija vienija 
38 narius. Jos veiklą koordinuoja 
visuotinis narių susirinkimas bei jo 
išrinkta 7 narių valdyba. Valdybos 
pirmininkas — Vilniaus Biotech
nologijos instituto biotermodinami-

kos ir vaistų tyrimo laboratorijos 
vadovas, instituto tarybos narys dr. 
Daumantas Matulis. 

Daugelis organizacijos narių ne 
tik darbo, bet ir mokslinės patirties 
sėmėsi Lietuvoje ir užsienio aukšto
siose mokyklose. Asociacijos nariai — 
valstybinių įstaigų, tarptautinių, pri
vataus verslo bendrovių darbuotojai. 
Vieni grįžę į gimtinę anksčiau, kiti — 
vėliau. Tačiau prasmingiausia tai, 
kad bendra idėja apsikrėtę, LGAVO 
„Sugrįžus" nariai pasiryžę padėti 
sugrįžti kitiems. Sugrįžti į kokybišką, 
kūrybišką, prasmingą ir gerą gyveni
mą Lietuvoje. 

Neįmanoma už kitus priimti 
sprendimo, bet galima padėti išdrįsti 
tą sprendimą priimti, o dar labiau — 
padėti sprendimą priėmusiems jį 
įgyvendinti - konsultuojant, infor
muojant, patariant. 

Juk ir patys šios organizacijos 
sumanytojai dar tebegyveno JAV, 
kuomet pamanė, jog tokios organi
zacijos reiktų. Šaunu, jei kas nors 
padeda grįžti... Ypač grįžtant į gim
tinę po 12 svetur praleistų metų. 

Emigracija — šiuo metu itin 
aktuali tema. Besisteigiant įvairiems 
lietuvių informavimo-konsultavimo 
centrams ir organizacijoms užsienio 
šalyse, tikrai pats laikas kalbėti apie 
grįžti į Lietuvą ketinančių, norinčių, 
bet abejojančių skatinimą, informa
vimą ir švietimą. 

Kita vertus, nereikia smerkti 
išvykstančių iš Lietuvos ir giedoti 
šlovės himnų grįžtantiems. Visi mes 
tur im savas žmogiškas apsispren
dimų priežastis. Svarbiausia juk — 
rasti savą vietą — prasmingai gyven
ti, daugiausia nuveikti ir jaustis 
laimingais. 

LGAVO „Sugrįžus" kontaktinė 
informacija: 

Darkiemio 3, Vilnius, Lietuva, 
tel.: +370 616 45677, 
ei. paštas: matulis@ibt.lt, 
gruodzio_ieva@yahoo.com 
Ruošiamas internetinis puslapis. 

Pirma eilė iš kairės: Jurgita Dapkute. Juozas Žagelis, Eimantas Matulis, 
Dalia Grobovaitė. Jolita Zabarauskaitė. Aiina Milašiūtė; antra eilė: 
Marijus Petrušonis, Mindaugas Kazlauskas Odėjos autorius), Dauman
tas Matulis, Giedrė Šipailaitė, Andrius Mikėnas, Simonas Girdzijauskas, 
Ugnius Valiauga, Aurelija Žulkutė, Inga Čeledinaitė. 

kalbų. Praeities pakeisti negalime. 
Kerštas atneša tik bloga, skriaudų 
nepanaikina. „Visada stengiaus ką 
nors gera išmokti iš įvairių sutiktų 
žmonių, net ir iš savo kritikų", — 
prisipažįsta Billy Graham. Ir, galop, 
reikia visiems atleisti, nes atlaidumas 
yra galinga jėga. Tai jis ir patarė bu
vusio prezidento Clinton žmonai. O ji 

apie Billy Graham teigiamai atsi
liepė, pavadindama jį vienu dvasin
giausių žmonių, kuris visą gyvenimą 
neprarado vaikiško džiaugsmo gyve
nimu, dėkingumo už visa gera, ką 
gauna, mokėjimą džiaugtis gamtos 
grožiu. Jam gera būti gyvam ir jis 
spindi ramybe, kuri užkrečia su juo 
bendraujančius. 

mailto:matulis@ibt.lt
mailto:gruodzio_ieva@yahoo.com
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

VEIKLI LB PIRMININKE 
Kiekvieno žmogaus gyvenimo is

torija — tai slapta istorija. Viskas pri
klauso nuo asmens, kaip tas dienas 
gyvena. Tekantis laikas, tarsi upės 
vanduo, nuplukdo užmarštin daug 
veidų, datų, įvykių. Tačiau yra asme
nų, kurie, kaip negęstančios žarijos, 
spinduliuoja. Tokia negęstanti ugnelė 
yra Brighton Park (Čikagoje) Lietu
vių Bendruomenės pirmininkė Salo
mėja Daulienė. Jaučiau būtinybę pas
kubėti ir prakalbinti darbščią bitelę 
Salomėją. 

Salomėja Daulienė 

Salomėja Daulienė-Zdancevičiūtė 
gimė Lietuvoje, Marijampolės apskri
tyje, Liudvinavo valsčiuje, Gulbiniš
kiu kaime. Pradžios mokyklą lankė 
savo kaime, gimnaziją pradėjo Mari
jampolėje, tęsė Vokietijoje Rebdorfo 
stovyklos lietuvių gimnazijoje ir bai

gė Čikagos Šv. Kazimiero akademijo
je. Magistro diplomą įgijo Maryvvood 
kolegijoje (Marvvood College), Scran-
ton, PA. 1959 m. ištekėjo už Kazio 
Daulio, užaugino dukrą Loretą ir sū
nų Vitą, kuris su Audra Kubiliūte 
jiems padovanojo tris „dauliukus": 
Gintarę, Daivą ir Arą. 

Salomėja Daulienė, augindama 
lietuvišką šeimą, kartu dirbo — mo
kytojavo Čikagos arkidiecezijos kata
likiškose mokyklose net 33 metus. 
Daug metų ji atidavė mokyklai ir mo
kiniams, tačiau tas kasdieninis bėgi
mas paskui įsipareigojimus, anaiptol 
nepakirto norų žvelgti į kitus gyveni
mo klodus bei svarbias lietuvybei pa
reigas. Salomėja įsijungė į Brighton 
Parko LB apylinkės veiklą. 1982 me
tais Salomėja Daulienė buvo išrinkta 
tos LB apylinkės pirmininke ir pir
mininkauja iki šių dienų. 

Vadovaudama LB apylinkei, Sa
lomėja atliko daug svarbių darbų. Pa
klausta, kuris darbas jai buvo sun
kiausias, atsakė, kad sunkių darbų 
nėra, bet yra svarbių darbų. Vienu 
svarbiausių darbų ji laiko 1987 m. 
suruoštą Lietuvos Krikščionybės 600 
metų jubiliejaus šventę, kuri įvyko 
Svč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje. Ta proga buvo prie 
klebonijos pastatytas, skulptoriaus 
Jurgio Daugėlos padarytas, lietu
viškais motyvais papuoštas kryžius, 
jo žodžiais tariant, kad „paliktume 
ženklą, jog čia būta lietuvių". Kry
žiaus šventinimo dieną tūkstantinė 
lietuvių minia su organizacijų vėlia
vomis žygiavo gatvėmis, giedodama 
lietuviškas giesmes. Šv. Mišios vyko 
lauke, prie bažnyčios. Altorius, kry

žius ir aplinka skendo gėlėse. Mišiose 
dalyvavo vietos vyskupas A. Abra-
movicz, 18 kunigų, seselių ir daugybė 
lietuvių iš kitų parapijų. Po visų iš
kilmių įvyko vaišės. Žmonės džiaugė
si, sakydami, kad „nesame matę to
kios didingos šventės nuo laisvos Lie
tuvos laikų. Salomėjos Daulienės rū
pesčiu įvyko iškilmės ir buvo surink
ta 7,000 dol. kryžiaus bei kiemelio su
tvarkymui. Aukojo visos Brighton 
Park lietuvių organizacijos ir pavie
niai asmenys. 

Antras visuomenei svarbus ren
ginys įvyko 2005 m., pasitelkus į 
pagalbą Lietuvos Vyčių 36-osios kuo
pos valdybą: surengtas iškilmingas 
„Pagerbimas Lietuvai" penkiolikos 
metų atkurtos nepriklausomybės, 
vienerių metų Siaurės Atlanto orga
nizacijoje (NATO) ir vienerių metų 
narystės Europos Sąjungoje proga. 
Iškilmėse dalyvavo Lietuvos ambasa
dorius Vygantas Ušackas, gen. kon
sulas Arvydas Daunoravičius ir kiti, 
retai Brighton Park apylinkėje mato
mi svečiai. 

Salomėjos Daulienės asmenyje 
LB apylinkė klesti. Nuolat jai kyla 
naujos idėjos, naujos formos bei nau
jos veiklos kryptys. Per 25-erius me
tus Brighton Parko apylinkėje daug 
kas pasikeitė, bet neišnyko geri dar
bai. Salomėja nugali laiką, meta 
žvilgsnį į ateitį ir numato veiklos pla
nus. Tačiau kukli Salomėja nepriski
ria sau nuopelnų dėl sėkmingos veik
los. Ji džiaugiasi, kad per 25 vadova
vimo metus sugebėjo bendrauti ir 
įtraukti į LB veiklą naujuosius imi
grantus. Jos valdyboje iš 16 narių 8 
yra neseniai į JAV atvykę ir visi vie
ningai dirba. Salomėja nėra iš tų pir
mininkų tik vadovauti ir įsakinėti, ji 
virtuvėje prie keptuvės, o po vaišių ji 
yra indų plovėja. Ji yra pirmininkė, 
kuri viską mato, viską girdi, kas vyk
sta aplink, ir būna ten, kur ko nors 
trūksta — kultūros ir šviesos skleidė
ja savo apylinkėje. 

Salia ilgamečio darbo Lietuvių 
Bendruomenėje, Salomėja Daulienė 
dalyvauja ir kitose organizacijose: 
sekretorė Amerikos Lietuvių tarybos 
valdyboje, radijo „Margutis II" valdy
bos narė, Lietuvos Vyčių 36-os kuo

pos valdyboje taut iniams kultūros 
reikalams, Amerikos Lietuvių kata
likių moterų 20-osios kuopos narė, 
Lietuvos Vyčių Vidurio Amerikos 
apygardos choro narė ir buvusi 18 
metų „Dainavos" ansamblio narė. 
Salomėja dirba ne dėl to, kad, būda
ma mokytoja iš profesijos, turi pašau
kimą visuomeniniam darbui, bet la
biau iš pareigos jausmo, kuris skatina 
ją visais įmanomais būdais tarnauti 
savai parapijai, savo tautiečiams. 

Už savo rūpestingą mokytojos 
pedagoginį darbą buvo pažymėta 
Englevvood rajono St. Justin mokyk
los „1989 metų mokytoja". JAV LB 
Socialinių reikalų taryba 2002 m. 
paskyrė metų premiją iš prelato dr. 
Juozo Prunskio „Vyresniųjų lietuvių 
fondo" už krikščioniškos lietuvybės 
išlaikymo darbą išeivijoje. 2002 m. 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikių 
moterų sąjunga įteikė žymenį už 
„ilgametį, nenuilstantį darbą" 20-oje 
kuopoje. 

Lietuvių Bendruomenėje jos var
das gerai žinomas: į JAV LB tarybą 
buvo išrinkta 6 kartus (viena kaden
cija yra 3 metai), o į PLB seimą — 2 
kartus. Dienų kasdienybėje pasken
dusi, rūpesčių ir džiaugsmų apsupta, 
tikriausiai nė nepastebėjo, kad į duris 
beldžiasi pensininkės dienos. Tačiau 
būdama pensininkė ji tik atsikvepia 
ir a t randa laiko paimti į rankas 
laikraštį ar knygą vėlai vakare. 
Salomėja paliks pėdsakus ne tik 
Brighton Park LB apylinkėje, bet ir 
pačioje JAV Lietuvių Bendruomenėje. 

Iš kur neaukšto ūgio bitelė Salo
mėja ima jėgų? Pavydėtinai darbšti: 
jos rankose darbas liejasi savaime. 
Nėra abejonės, kad LB apylinkės 
pirmininkė/as yra mūsų visuomenės 
pagrindinė ašis, per kurią teka lietu
viška gyvybė. Konstruktyvus ir pras
mingas darbas yra kapitalas, pradė
tas kaupti jaunystėje, Lietuvoje, 
gražioje ir sveikoje šeimoje. Salomėja 
Daulienė sugebėjo susikurti tvirtą 
pasaulėvoką, surado savo vietą išeivi
joje. Už viską, ką ji suteikė mūsų 
lietuviškai visuomenei, kas žmoguje 
ugdo vertę — tariame jai nuoširdų 
ačiū. 

Marija Remienė 

GIRTAS NESĖSK PRIE VAIRO 
VIKTORAS IAUTOKAS 

Skaitome laikraščiuose, girdime 
per radiją, matome televizoriuje apie 
kelyje įvykusias automobilių avarijas, 
per kurias nukenčia ir žmonės, ir 
automobiliai. Metinė statistika paro
do, kad apie 40 procentų šias nelai
mes sukelia neblaivūs, girti ar kvai-
šalais apsisvaiginę vairuotojai. Koki 
kieki žmogus kvaišalų paėmęs, sunku 
susekti, bet nustatyti girtumą yra 
tam tikras prietaisas, su kuriuo šia
me straipsnyje supažindinsiu. 

Girtumo nustatymas 

Policija tiria kiekvieną įvykusią 
avariją, kad nustatytų jos priežastį. 
Avariją tiriantis policininkas, pajutęs 
iš vairuotojo burnos sklindanti alko
holio kvapą, privalo patikrinti jo gir
tumo laipsnį. Tam .naudojamas ne
didelis alkoholio matuoklis (toliau: 
alkomatuoklis; angliškai — „breatha-
lyzer"). Jei policininkas prie savęs 
neturi šio instrumento, tada išgėręs 
vairuotojas tuojau pat nuvežamas 
patikrinimui į artimiausią policijos 
nuovadą. Tikrinimo prietaisas turi 
vamzdeli ir langeli. Vairuotojas i 
vamzdelį pučia burnos kvapą, kur 

langelyje skaitmeniniu būdu pasirodo 
kraujyje esančio alkoholio procentas. 
JAV nustatyta kraujyje alkoholio 
kiekio girtumo riba yra 0.08 ar dau
giau procento. Jei aparatas rodo šį, ar 
dar didesnį procentą, tuojau pat nu
statoma, jog vairuotojas per daug iš
gėręs. Tada surašoma bauda ir be 
atodairos patraukiamas teisman. 

Alkomatuoklio išradimas 

Šio instrumento išradėjas yra dr. 
Robert Barkenstein, buvęs Indiana 
valstijos policijos kapitonas, vėliau 
tapęs šios valstijos universiteto profe
sorium. Barkenstein 1954 m. paga-

Dabar naudojamas alkomatuoklis. 

mino prietaisą, kuris cheminės oksi
dacijos ir fotometrijos būdu iš burnos 
kvapo nustatė alkoholio kieki, esanti 
žmogaus kraujyje. Tai parodo tik 
apytikrį alkoholio kieki kraujyje; tik
sliam nustatymui reikia atlikti krau
jo analizę. Sis išradimas buvo priim
tas ir pradėtas naudoti girtumo 
laipsniui nustatyti. Po kurio laiko 
darytas išvada; jei kvapas parodo 
0.08 procento alkoholio kiekį, žmogus 
yra išgėręs. Dabar beveik kiekvienas 
patruliuojantis policininkas prie sa
vęs turi alkomatuokli, kuriuo patikri
namas kelyje pastebėtas keistai vai
ruojantis automobilį, pažeidęs eismo 
taisykles ar į avariją patekęs žmogus. 

Naujas alkomatuoklis 

Dažnai teisme atsiranda teisybės 
beieškančių ginčų. To viso išvengi
mui „Drager" bendrovė patobulino ir 
pagamino naują alkomatuokli, su
sidedanti iš dviejų skirtingų tech
nologijų: viena naudoja infraraudoną 
spektroskopijos, o kita elektroche
minės ląstelės technologiją. Abi tech
nologijos, paėmusios tą pati žmogaus 
burnos kvapą, atskirai ji išanalizuoja. 
Abu rezultatai turi atitikti vienas 
kitą, kitaip tariant, turi būti vienodi. 

* 

T\ 

Naujasis alkomatuokHs. 

Anksčiau girtumo laipsnio rezultatus 
policininkas privalėjo nurašyti, bet 
naujasis alkomatuoklis visą pagei
dautą informaciją automatiškai iš
spausdinta ant popieriaus juostelės 
Policininkui dabar daug lengviau, ne.-
turi tik įrašyti žmogaus vardą, pa 
varde, gimimo ir Įvykio datas; nerei
kia nurašyti bet kokio girtumo laips
nio. Nukelta i 9 psl 
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LIETUVIŲ KALBOS MOKOMASI NE TIK AUDITORIJOSE 
„Dažnai atvyksta amerikiečiai 

teigiantys, kad turi lietuviško kraujo, 
tačiau būna ir labai daug tokių, ku
riuos sudomino lietuvių kalba, uni
versitetas Lietuvoje ar gražuolė mer
gina" - taip apie Lietuvių kalbos ir 
kultūros vasaros kursų Vytauto Di
džiojo universitete studentus atsilie
pė viena iš kursų koordinatorių 
Žydrūnė Žemai ty tė 

- Nuo k a d a VDU organizuoja
mi l ietuvių kalbos kursa i užsie
niečiams? Ar n u o t a d a a t s i r ado 
kokiu nors naujovių? 

- Lietuvių kalbos ir kultūros 
vasaros kursai užsieniečiams Vytauto 
Didžiojo universitete rengiami nuo 
1999 metų. Kiekvienais metais daly
vių skaičius nuolat augdavo, tačiau 
praėjusią vasarą buvo sulauktas re
kordinis skaičius: daugiau nei pen
kiasdešimt studentų iš viso pasaulio. 
Pernai mėnesį trunkančių kursų 
dalyviais tapo svečiai iš kone visų 
Europos Sąjungos valstybių, Jung
tinių Amerikos Valstijų, Kanados, 
Brazilijos, Australijos, Japonijos, Pie
tų Korėjos. 

Kursai truputėlį keičiasi kiek
vienais metais, kadangi kiekvienas 
studentas suteikia dėstytojui Įvairia
pusiškos patirties. Kursų kokybė nuo 
to tik gerėja. Prasiplėtė šalių, iš kurių 
atvyksta studentai sąrašas. Rengia
ma vis daugiau popietinių paskaitų, 
per kurias studentai supažindinami 
su Lietuvos istorija, kultūros pavel
du, politine situacija ir kt. Rodomi 
naujausi lietuvių kino filmai. Lietu
vių kalbos ir kultūros kursai yra pats 
geriausias būdas pažinti Lietuvą, 
išmokti kalbą, sužinoti istoriją ir pa
bendrauti su žmonėmis. Kiekvieną 
savaitgali yra rengiamos išvykos j 
gražiausias šalies vietas. Pernai va
saros kursų dalyviai lankėsi Anykš
čiuose, Vilniuje, Trakuose, Palangoje 

ir kt. 
- Ar be vasa ros ku r sų s iūlote 

d a r kokius n o r s ku r sus užsie
n ieč iams? J e i t a i p , kokius? 

- Vytauto Didžiojo universitetas 
taip pat organizuoja semestro truk
mės lietuvių kalbos kursus užsie
niečiams. Sių kursų metu kalbos mo
komasi 3-4 kartus, per savaitę. Pir
mosios paskaitos sutampa su Vytauto 
Didžiojo universiteto semestro pra
džia 'rugsėjis - gruodis, vasaris -
gegužė) ir sudaro 90 valandų per se
mestrą. 

- Ar l ie tuvių kalbos kursa i 
vis d a r y r a popu l i a rūs t a r p užsie
n ieč ių? Iš kokių šalių a tvažiuoja 
daug iaus ia? 

- Kiekvienais metais vis daugėja 
užsieniečių, norinčių išmokti lietuvių 
kalbos. Klausiami, kodėl susidomėjo 
šia kalba, dažniausiai studentai mo
tyvuoja tuo, kad jų pačių kilmė yra 
lietuviška, tačiau anksčiau šios kal
bos mokytis jie neturėjo galimybių. 
Daugelis teigia, kad juos sudomino 
lietuvių kalbos archajiškumas. Taip 
pat i vasaros kursus atvyksta daug 
jaunuolių iš viso pasaulio, kurie keti
na mokytis ar jau studijuoja Lietu
voje. Kiti yra sukūrę ar ruošiasi kurti 
šeimas su lietuviais. Jaunimas mėgi
na praleisti atostogas ne tik linksmai, 
bet ir efektyviai - mokydamiesi kal
bos. Tam puikiai tinka Lietuvių kal
bos ir kultūros vasaros kursai Kaune. 

- Kaip ap ie J u s sužino? 
- Dažnai atvykstantieji teigia 

apie kursus sužinoję iš anksčiau juose 
dalyvavusių draugų ar pažįstamų. Su 
kursų organizavimu supažindiname 
ambasadas, lietuvių bendruomenes 
užsienyje, per internetą, partnerių 
universitetus. Daugiau informacijos 
apie kursus susidomėjusieji gali rasti 
internetinėje svetainėje: www.vdu. 
l t /LTcourses. 

- Ar d a u g su l auk i a t e iš Ame-

Išvykos ir pažintis su Lietuvos liaudies tradicijomis yra svarbi VDU Lietuvių 
kalbos ir kultūros vasaros kursų programos dalis. 

r ikos? Kok ie ž m o n ė s ( a m ž i u s , 
profesi ja i r p a n . ) d a ž n i a u s i a i 
atvažiuoja moky t i s l i e t u v i ų ka l 
bos? 

- Kiekvienais metais sulaukiame 
nemažai atvykstančiųjų iš Jungt inių 
Amerikos Valstijų. Mokytis atvažiuo
ja labai įvairaus amžiaus žmonės: 
nuo jaunimo iki solidesnio amžiaus 
įvairių profesijų žmonių. Dažnai 
atvyksta amerikiečiai, teigiantys, kad 
turi lietuviško kraujo, tačiau būna ir 
labai daug tokių, kuriuos sudomino 
lietuvių kalba, universitetas Lietu
voje ar gražuolė mergina. 

- Ar buvo tokių s t u d e n t ų , 
kurie pabėgo po kel ių d i e n ų ar 
savaitės? 

- Pernai po poros savaičių studi
jų buvo atvejis, kai studentas prisi
pažino, kad lietuvių kalba j am yra 
per sunki ir jis nebenori mokytis. J is 
rado daug linksmesnių užsiėmimų 
Kaune, tačiau bent kelis kar tus per 
savaitę lankydavo paskaitas, kaip 
pats teigė, todėl, kad pasiilgdavo ge

ros atmosferos auditorijoje, draugu ir 
dėstytojos. Bendraudamas su lietu
viais, j is pramoko lietuvių kalbą ir 
kursų pabaigoje išlaikė egzaminą. Sis 
pavyzdys rodo, kad Kaune lietuvių 
kalbos mokomasi ne tik auditorijoje. 
bet ir bendraujant su aplinkiniais. 

- Gal j a u ž i n o t e š ios v a s a r o s 
kursų datą ir programą? 

- 2007 metų vasarą kursai vyks 
liepos 23 d. - rugpjūčio 17 d. Detali 
programa dar nėra sudaryta, tačiau 
jau yra numatytos savaitgalio išvykos 
po Lietuvą, tarptaut inis vakarėlis, 
kurio metu atvykę studentai susi
pažįsta ne tik su Lietuvos, bet ir savo 
bendraklasių kultūra. 

Lietuvių kalbos paskaitos vyksta 
kiekvieną savaitės dieną nuo 9.00 iki 
13.00 vai. Geriausi Vytauto Didžiojo 
univers i te to profesoriai surengs 
puikias popietines paskaitas apie 
Lietuvos istoriją, kultūrą, politinę 
situaciją ir kt. 

Kalbino Da l ia C idz ika i t ė 

Vėl buvome aprūpinti kelioms dienoms mais
tu. Bulvių jau pasirūpinome pakankamai, o rie
balų buvo net per daug, nes nebegalėjome valgyti 
dėl sugedusių vidurių. 

Po pietų priėjome miestelį Crivitz, į kurį iš 
kelių pusių plūdo nenutrūkstamos virtinės 

pabėgėlių ir kariuomenės. Buvo aiškiai matoma, 
kad jau esame iš kelių pusių supami, bet nesusi
vokėme, kas ir iš kur mus supa. Kelyje tik sužino
jome, kad rusų kariuomenė užėmė Berlyną, kad 
Hitleris kovoje prie reicho kanceliarijos žuvęs ir 
kad Doenitzas perėmęs valdžią. Kartu buvo pra
nešta, kad vokiečiai kovoja toliau. 

Pro mus važiavo ilgomis padvadomis gen. 
Vlasovo armijos likučiai. Dėl didelio susikimšimo 
turėjome laukti prie miestelio kelias valandas. 
Tuo metu ties miestu vyko oro kautynės. Sąjun
gininkų aviacija jau nebemėtė bombų, tik šaudė iš 
kulkosvaidžių ir patrankėlių. 

Praėjus pavojui, vežimų virtinės vėl pradėjo 
slinkti pirmyn. Čia matėsi bėganti nugalėta armi
ja. Kareiviai traukė daugiausia be ginklų, kiti ir 
be aprangos, pavieniui ir būriais, į šiaurę. Mums 
paklausus, kur link jie eina, nė vienas nežinojo 
savo tikslo, o tik atsakė: 

— Tolyn nuo fronto, nuo rusų. 
Iš ligoninių bėgo sužeistieji su tvarsčiais, 

viena koja su batu, kita su šliure, kiti vien su šliu
rėmis ir net visiškai basi. Pagalvojau sau: „Ar čia 
ta pati garsioji armija, kuri buvo užkariavusi pusę 
pasaulio? Sic transit gloria mundi!" 

Pavakarėj pasileidome j miesteli. Plentuose ir 
gatvėse stovėjo kelios eilės vežimų, vežimėlių ir 
kitų susisiekimo priemonių, kokių tik pastarųjų 
metų laikotarpyje teko matyti. Grioviais, šaligat
viais ir šiaip kur pastebėję plyšį veržėmės pirmyn, 
vis vienas paskui kitą, kaip žąsys. Su sargybiniais 
atsiskyrėme ir vėl susitikome. Raiti vokiečių ka
rininkai jodinėjo iš vieno miesto galo į kitą ir vel
tui stengėsi grąžinti šiokią tokią tvarką. Visur 

NAGŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 
1941-1945 

EONAS CRfGOlAITIS 
Nr.65 

buvo toks susikimšimas, kad nebuvo galima nei į 
vieną, nei į kitą pusę pajudėti. Miestelis buvo 
slėnyje, o iš trijų pusių plūdo pabėgėliai. 

Vargais negalais pasiekėme miesto vidurį, 
kur kirtosi pagrindinės gatvės. Karininkai 

gatvėje tarėsi su policija, bet ir jų veiduose matėsi 
visiška desperacija. Aukšti vokiečių karininkai, 
mintyse paskendę, žiūrėjo į susikimšusią minią. 
Mes taip pat turėjome sustoti ir laukti ties pat 
kryžkele, nes iš dešinės pusės buvo pasileidusi 
nesuskaitoma vežimų srovė. 

Mums belaukiant iš vakarų atskrido sąjun
gininkų lėktuvų eskadrilės, kovos lėktuvai. Mi
nioje pasireiškė didžiausias sujudimas, bet nebu
vo kur sprukti. Rodos, kad žmonės iš didelio susi
jaudinimo net nebėgo į rūsius. Pasidarė be galo 
nejauku pagalvojus, kad dabar, jau kelis kartus 
giltinei iš nagų ištrūkus, dar reikės pagaliau žūti 
griuvėsių krūvoje. Bet, ačiū Dievui, ir šį kartą lėk
tuvai nemėtė bombų, o tik apšaudė miesto apy
linkėje slenkančias plentais virtines. Nebežiū
rėdami nei policijos, nei kariuomenės tvarkdarių, 
sprukome pro kiekvieną tarpą, kad tik greičiau 
išbėgus iš miesto. Skubėjome, kiek jėgos leido. 
Kada pasiekėme miestelio pakraštį, atsidusome, 
susėdome į griovį ir laukėme, kol susirinks mūsų 
draugai. Sėdėjome ir laukėme apie valandą laiko. 

Vis dar atsirado vienas ki tas suimtųjų ir smogikų. 
Jų būrys j au buvo labai sumažėjęs. Mes laikėmės 
kiek t ik galint ka r tu , nes saugiausiai jautėmės, 
nors ir netiesioginėje TRK globoje. 

Pro mus pražygiavo ir kelios mūsiškių kolo
nos. Jos buvo miestelį apėjusios ir keli jų ka

žin ku r pasigavę jautį . Besivedant jaut is pabėgo į 
laukus . Draugai nenorėjo jo paleisti ir išsižadėti 
šviežios mėsos. Būrys suimtųjų vijosi bėgantį jau
tį. Smogikai nieko nebesakė. Su jais jau kalbė
jomės, kaip su saviškiais, ir jie už mus rūpinosi, 
kiek galėjo, žinoma, ne visi. Pasivaikę kurį laiką, 
jaut į vėl pagavo ir nusivedė kar tu . Ar jiems pa
vyko jį nusivesti iki nakvynės vietos, nežinau. 

P len tas buvo lyg apsėtas sudegusiais, dar te
berūks tančia is vežimais, past ipusiais arkliais, 
įvairiausia manta , ypač pūkais. Nemaža lavonų 
gulėjo grioviuose — civilių ir vokiečių karių. Vie
noje vietoje matėme numuštą sąjungininkų lėktu
vą. Iš lėktuvo iššokę lakūnai dar tebegulėjo nepa
laidoti. Vokiečių kar in inkai apžiūrinėjo lavonus. 
Čia pa t matėme ir kelis sąjungininkų lakūnų ka
pus. Ant kapų buvo uždėta lakūno kepurė. 

Žygiuodami miško link, jau turėjome eiti šalia 
plento, nes an t plento gulėjo vienas prie kito su
degę ir sudaužyti automobiliai ir vežimai. Vežimai 
t ik su dideliu vargu galėjo pravažiuoti. Grioviuose 
j au vis t ank iau matėme išmėtytų ginklų ir šaud
menų. Vietomis j au pastebėjome išmėtytų antpe
čių ir kitokių kar iuomenės pasižymėjimo ženklų 
nuo uniformų, ypač smogikų, net uniformų dalių. 

Pamiškėje j au vežimai nebesutilpo ant plento 
ir daug buvo sustoję laukuose. Ūkių kiemai taip 
pat buvo pilni, o paplentėje, prie pat miško, buvo 
p r ika l t a len ta su p laka tu , k u r atvaizduotas 
raudonas smingąs lėktuvas, metąs bombas. Po tuo 
paveikslu parašas : — Pavojus! Čia priešo smin-
gantieji lėktuvai dažnai puola! Nesustoti! Tą 
dieną nė vienas nepaisė tokio įspėjimo. 

B u s daugiau. 

http://www.vdu
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Škotijoje žaidžiantis Edgaras Jankauskas. 

Komanda mait intoja Lie tuva ne Afrika, vis dėlto... 

Pasirodo, jog Lietuva praranda 
ne tik geriausius savo mokslininkus, 
pažangiausius studentus, perspekty
viausius krepšininkus, bet ir Lietu
vos futbolo čempionus. Pasak vieno 
Škotijos futbolo klubo „Tynecastle" 
sirgalio, vietiniams fanams neverta 
pernelyg nusiminti dėl šiuo metu jų 
futbolo komandą persekiojančių ne
sėkmių ir geriau pažiūrėti į Kauno 
FBK „Kaunas" komandą, kuri yra ne 
kas kita. o klubo „Tynecastle" mai
tintoja — Lietuvos .futbolo čempionė 
Škotijai „atidavė" net trylika savo 
geriausių lietuvių futbolininkų! 

Tas pats sirgalius nupiešia tikrai 
širdj verianti vaizdą: Įsivaizduokit, 
jūs esate „Kauno" komandos fanas, 
stebite vienas geriausių savo koman
dos rungtynių prieš Škotijos rinktinę, 
kurias lietuviai triuškinančiu rezul
tatu laimi, o po to matote, kaip po 
rungtynių pusė jūsų numylėtos ko
mandos futbolininkų pasirašo sutar
tis su priešininko — Škotijos — ko
manda. Kas dar begali būti blogiau? 

Nors Lietuva žiemą anaiptol ne
primena Afrikos ar Azijos šiitų kraš
tų, britai savaitgaliais nepatingi iš
siruošti ir | šią Baltijos šąli. Pasak 
Anglijos kelionių agentūros statisti
kos, Lietuva yra tarp dešimties.dau
giausiai savaitgaliais lankomų kraš
tų, tokių kaip Bulgarija, Kipras, Ven
grija ir Slovėnija. Manoma, jog viena 
iš tokio susidomėjimo šiomis šalimis 
priežasčių yra pigūs oro bilietai — iš 
Londono Luton, Stansted ir Gatwick 
oro uostų j kitus Europos kampelius 
oro linijos „Ryanair", „Monarch", 
„easyJet", „Air Berlin" ir „Myar" 
bri tus gali nuskraidinti vos už 10-20 
svarų. 

Lietuviai ir jų s a u g u m a s EU 

Jeigu Europos pagalbos telefono 
asociacijos (European Emergency 
Number Associaton arba KENA) kas 
nors paklaustų, ar lietuviai laiko save 
visateisiais Europos Sąjungos na
riais, neabejojame, jog asociacijos at

sakymas būtų neigiamas. Pasak 
EENA, nors jau ne vieneri metai visų 
27-ių EU narių piliečiai, kilus nenu
matytiems atvejams šiems keliaujant 
EU, gali pasinaudoti vienu, visiems 
Sąjungos nariams skirtu pagalbos te
lefono numeriu — 112, dauguma, 
tarp jų ir lietuviai, nežino, kad toks 
numeris egzistuoja ar koks tas nu
meris yra. Aukščiau minėtas numeris 
sukurtas tam, kad EU piliečiai, ke
liaudami sąjungos ribose, jaustųsi 
saugiai. Iki šiol lietuviai dėl Lietuvoje 
velkančių EU institucijų kaltės šia 
naudinga paslauga nesinaudojo. 

Čikagos skerdyklų pėdomis? 

Lietuviai emigrantai Airijoje su
siduria ne tik su kalbos, kultūros ar 
tradicijų barjeru. Tie, kurie įsikūrė 
Siaurės Airijoje, ypač Tyrone apygar
dos Dungannon apylinkėje; kenčia 
nuo rasistinių vietinių gyventojų iš
puolių. Praėjusiais metais minėtoje 
Racionalistiškai nusiteikusioje apy
linkėje užfiksuoti 64 rasistiniai atve
jai nukreipti prieš lietuvius. Tyrone 
apygarda, įsikūrusi Šiaurės Airijos 
viduryje, garsėja savo mėsos perdir
bimo gamyba. Dauguma emigravusių 
rytų europiečių, tarp jų ir lietuviai, 
čia ir dirba. Nejučia pagalvoji apie Či
kagos skerdyklas XX a. pradžioje, ku
riose lietuviai ne vieną prakaitą nu
braukė. Anais laikais darbo sąlygas 
ben t iš dalies pagerino netikėtai 
skerdyklose išdygęs, o po to knygą 
apie Čikagos skerdyklos džiungles 
parašęs Upton Sinclair. Šiais laikais 
griebiamasi modernesnių priemonių 
— Lietuvos Respublika Dungannon 
apylinkėje atidarė laikiną LR konsu
latą. 

Už paveiks lą — r e k o r d i n ė k a i n a 

Net ilgiausiai meno versle išbuvę 
meno žinovai negalėjo patikėti, jog 
1921 metais Lietuvos žydo Chaim 
Soutine paveikslas „L'Homme au 
foulard rouge" bus parduotas už re

kordinę kainą — 8,76 milijonus svarų 
arba 17.2 milijonus dolerių. Pasako
jama, jog kadaise skurdžiai gyvenęs 
Soutine taip ilgai laikė dvokiančią 
skerdieną vienoje iš savo Paryžiaus 
studijų, jog neapsikentę kaimynai 
kreipėsi i policiją. Į policijos bandymą 
užkirsti kelią sklindančiam blogam 
kvapui dailininkas atsakė, jog menas 
jam yra svarbiau nei higiena. Po Sou
tine mirties tas paveikslas Londone 
buvo parduotas už 7.8 milijonus sva
rų. Kol kas nežinoma, kas vos prieš 
kelias dienas įsigijo garsaus meninin
ko paveikslą „Vyras su raudonu ša
liku", spėjama, jog tai galėjo būti vie
nas iš Rusijos oligarchų, kurie ma
siškai supirkinėja kone visą šiuo me
tu aukcionuose parduodamą meną. 
Žinia, lietuvių meno pirklių, žinovų 
ar šiaip naujalietuvių kišenėse tokių 
pinigų turbūt nesurastume, o gal 
nesurastume, kas Lietuvoje domėtųsi 
šio pasaulyje žinomo litvako kūryba? 

Rusa i a p i e Lie tuvos valdžios 
p a g a r b ą savo pi l ieč iams 

Gana gerai žinomas rusų laik
raštis „Vedomosti" pagyrė Lietuvos 
valdžios žingsnį kompensuoti Lietu
vos piliečių santaupas, laikytas sovie
tinėje taupomojoje kasoje ir praras
tas, subyrėjus Sovietų sąjungai. Pa
sak laikraščio, šioje srityje Lietuva 
pirmauja iš visų buvusių sovietinių 
respublikų. Lietuvos valdžia ne tik 
nepamiršo skolos gyventojams, bet ir 
kompensuoja pinigus geresniu santy
kiu, greitai atsiskaito su gyventojais, 
sugrąžina didesnio dydžio sumas in
dividams. Tokį Lietuvos poelgi rusiš
kas laikraštis Įvardija kaip valdžios 
pagarbą savo piliečiams. Maža to, 
Lietuva tai daro, nepaisydama fakto, 
jog Rusija laiko save vienintele So
vietų sąjungos Įpėdine, taigi, Įsitiki
nęs laikraštis, ji ir esanti vienintelė 
valstybė, kuri ir turėtų vykdyti visus 
buvusios valstybės Įsipareigojimus 
dabar jau buvusiems savo piliečiams 
— grąžinti prarastus indėlius. 

«šw *fe<* %r 5 **?' agresyvumo anatomija 
Vladas Krivickas 

Didžiosios Britanijos spaudoje 
(plg. „The Guardian" straipsni 
,,Lithuania Takes Action After 
Attacks on its Workers in Ulster") pa
sirodė pranešimai, kad nuo airių 
agresijos nukentėjo lietuvių darbinin
kai. Šiuos atsitikimus galima vertinti 
kaip izoliuotą reiškinį, žvilgsnis iš 
arčiau siūlyte siūlo vieną bendrą var
dikli: europietiškojo agresyvumo tra
diciją. 

Kaip rašo „The Guardian", Airi
jos Dungannon miesto per palygint-
trumpą laiką užregistruoti net 64 iš
puoliai prieš lietuvius, daugiausia 
dirbančius vietinėse mėsos fasavimo 
gamyklose. Be kita ko, nuolat pul
dinėjami pigūs viešbučiai, kuriuose 
apsistoja darbo ieškantys atvykėliai iš 
Rytų bei Vidurio Europos. Keletą 
kartų užpuolikai net panaudojo 
sprogmenis. 

Visiškai aiškūs nusikaltėlių mo
tyvai nepateikiami, tačiau nesunku 
atspėti, kad lietuviai atsidūrė vietinių 
riaušininkų taikinyje dėl dviejų per
sipinančių priežasčių: dėl to, kad jie 
yra atvykėliai, neva užimantys airių 

darbo vietas, bei dėl to, kad jie yra ki
tokie, svetimtaučiai. Daugelis nedide
liuose Didžiosios Britanijos bei Ai
rijos miesteliuose dirbančių lietuvių 
menkai tekalba angliškai, nežino vie
tinių papročių. 

Tačiau pagrindinė konflikto prie
žastis greičiausiai ne tokia subtili. 
Kai kurie airiai greičiausia per daug 
nė nesirūpino sužinoti, kas tie lietu
viai ir ką jie žino ar nežino apie Airiją, 
kokį tikrą ar tariama pavojų jie kelia 
ir 1.1. Čia ir visa problema: kai kas Ai
rijoje nenori jokių svetimtaučių at
vykėlių ir linkę griebtis net smurto, 
kad darbo, geresnio gyvenimo ieško
tojai iš Rytų Europos dingų ten, iš 
kur ir atsirado. 

Tiesą sakant, beveik stebina, kad 
tokių išpuolių padaugėjo tik dabar. 
Nedidelė naujiena, kad nemažai mū
sų tautiečių Europoje jau ilgą laiką 
garsėja agresija ir nusikaltimais — 
nuo masinių vagysčių iš parduotuvių 
iki butų apiplėšimų ir žmogžudysčių. 
Nedrįsčiau teigti, kad išpuoliai Ai
rijoje yra tiesioginis kerštas, tačiau 
manau, kad tiek airiai, tiek lietuviai 
yra įklimpę į tą pačią visą Europą 
apėmusios agresijos pelkę. 

Neseniai „Lietuvos ryte" buvo iš
spausdintas straipsnis „Nusikalsti 
linkę lietuviai nekeičia Įpročių ir Ai
rijoje". Jame pasakojami gėdingi tau
tiečių žygiai šioje Europos šalyje. Lie
tuviai, paragavę nusikaltėlių duonos 
savo šalyje, šio „amato" neapleidžia 
ir užsienyje. Juos motyvuoja Lietu
voje, kur teisėsaugos sistema veikia 
toli gražu ne be priekaištų, įgyta 
lengvo gyvenimo patirtis ir didesnio 
grobio Vakarų Europoje pagunda. Ai
rius užpulti niekuo dėtus sunkiai dir
bančius lietuvius motyvuoja tariamas 
tėvynės gynimas nuo neišsiauklėjusių 
„barbarų" iš atsilikusių postsovie
tinių kraštų. 

Ir vienu, ir kitu atveju į akis 
krenta bendrybė: skirtingas pykčio 
priežastis nemažai Europiečių linkę 
paversti fiziniu smurtu. Suprantu, 
kad paremti tolesnėms mano hipote
zėms reikia rimtų mokslinių studijų, 
tačiau vis dėlto ryžtuosi tvirtinti, kad 
kai kuriose Europos valstybėse dėl 
skirtingų istorinių priežasčių klesti 
smurto kultūra. Susipykti, pasikarš
čiuoti yra viena, tačiau į darbą pa
leisti kumščius ar sprogmenis — visai 
kas kita. Jei tikėsime psichologais, 

bendrai šiuolaikinėje Vakarų civili
zacijoje smurtas yra vertinamas kaip 
silpnumo ir neišsilavinimo ženklas. 
Tačiau tai nereiškia, kad jis nebėra 
problema ar kad jo lygis visur vieno
das. 

Į akis krenta tai, kad apie tautie
čių nusikaltimus ar apskritai vienos 
tautos ar vienos etninės grupės 
smurtą prieš kitą dažniau girdime iš 
Europos, nei iš JAV Valstijose gyveni
mas taip pat nėra rožėmis klotas, ta
čiau unikali šios valstybės sandara 
suformavo ne tik visiškai kitokią tei
sinę sistemą, bet ir kitokius žmonių 
tarpusavio santykius. Kai kuriose so
ciologinėse studijose tvirtinama, kad 
asmenų, linkusių į „smulkią agresiją" 
JAV yra dar daugiau nei Europoje. 
Kas jau kas, bet Amerika ne veltui 
pravardžiuojama tautų mišraine — 
čia gyvena pačių įvairiausių tautybių, 
rasių, išsilavinimų žmonės. 

Mokslininkai mano, kad poten
cialūs agresoriai JAV kaip tik ir yra 
naujieji atvykėliai, t.y. pirmosios-
antrosios kartos imigrantai. Tačiau 
psichologų seniai įrodyta, kad agresi
ja ne visuomet yra nepagydoma liga. 
Dažniausiai tai, Nukelta f 7 psl. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

J. Chirac trauksis Iš polit ikos 

Jacąues Chirac. 

Paryžius, vasario 8 d. (AFP/ 
BNS) — Interviu televizijai metu pa
pasakojęs, kaip įsivaizduoja gyveni
mą po politikos, Prancūzijos prezi
dentas Jacąues Chirac pasiuntė kaip 
niekad iki šiol aiškų signalą, jog ge
gužę ketina pasitraukti. 

Nuo 1995 metų prezidento pa
reigas einantis J. Chirac interviu, ku
ris turėtų būti parodytas sekmadienį, 
teigė turįs vilties ir toliau tarnauti 
Prancūzijai, t ik „kitokiu mastu". 

„Žinoma, kad yra gyvenimas po 
politikos. Iki mirties", — gerai žino
mam interviu specialistui Michel 
Drucker sakė J. Chirac. 

„Aš visada bandžiau ta rnau t i 
Prancūzijos žmonėms. Jeigu neturė
siu tokio pobūdžio pareigų, ką gi, tuo
met bandysiu tarnauti Prancūzijai 
kitokiu mastu, — remiantis interviu 
ištraukomis, kurias ketvirtadienį išs
pausdino laikraštis 'Le Parisien', tei
gė J. Chirac. — Juk žinote, aš ne iš 
tų, kurie gyvena praeitimi". 

Į 74 metų J. Chirac pokalbį įsiter
pusi jo žmona Bernadette atvirai pri
sipažino labai pasiilgsianti Eliziejaus 
rūmų, kuriuose pora gyveno pasta
ruosius 12 metų. 

Šaliai vadovaujant dabar kaden
ciją jau baigusiems prezidentams Va-

AFP nuotr. 

lery Giscard d'Estaing ir Francois 
Mitterrand ministro pirmininko pa
reigas ėjęs J. Chirac dar nepaskelbė 
oficialiai, ar dalyvaus balandį ir ge
gužę vyksiančiuose prezidento rinki
muose. 

Sausį Prancūzijos vadovas prasi
tarė svarstantis dar kartą siekti pre
zidento posto ir teigė paskelbsiąs apie 
savo ketinimus vėliau. Jo mandatas 
baigiasi gegužės 16-ąją. 

Tačiau praėjusį mėnesį paskelb
tos visuomenės nuomonės apklausos 
parodė, kad 81 proc. Prancūzijos rin
kėjų nenori, jog J. Chirac siektų tre
čio mandato, nors konstitucijoje ir 
nėra nustatyta jokių prezidento ka
dencijų skaičiaus apribojimų. 

2002 metais J. Chirac buvo per
rinktas į šį postą įveikęs kraštutinių 
dešiniųjų vadovą Jean-Marie Le Pen. 

Naujausios sociologinės apklau
sos rodo, kad dabar prezidento verti
nimas pamažu kyla, nors birželį buvo 
pasiekę rekordiškai žemą 17 proc. ly
gį, kai vyriausybė nesugebėjo susit
varkyti su jaunimo įdarbinimo prob
lema ir jos pasiūlytas įstatymas buvo 
sutiktas visuotiniais protestais. Ta
čiau didelio visuomenės pritarimo J. 
Chirac nusipelnė priešindamasis 
Jungtinių Valstijų karui Irake. 

Europietiškojo agresyvumo anatomija 
Atkelta iš 6 psl. 
ar į nevaldomą pyktį linkęs žmogus 
pratrūks, ar ne, lemia jo paties pas
tangos ir noras valdytis. JAV mo
tyvaciją tokiam susivaldymui su
teikia sudėtinga imigracinė sistema. 
Kartą pagautas net ir už smulkų nu
sikaltimą, imigrantas rizikuoja pra
rasti legalų statusą ar tiesiog turėti 
finansiškai labai nuostolingą malonu
mą bendrauti su teisėdauga. Tad ne
nuostabu, kad net ir agresyvūs atvy
kėliai stengiasi tvardytis. 

Tuo tarpu atviros sienos Euro
poje ypač atvėrė kelius nusikaltė
liams ar potencialiai į nusižengimus 
'inkusiems asmenims keliauti iš vie
nos valstybės į kitą ir užsiimti pana
šiais nešvariais darbeliais. Spaudoje 
netrūksta pavyzdžių, kaip tie patys 
lietuviai, vogę Švedijoje, paspruko į 
Norvegiją, o galiausiai išvengė teisin
gumo Anglijoje ar parbėgę atgal į Lie
tuva. 

EUROPA 

LONDONAS 
Po praėjusios savaitės antitero-

ristinių operacijų Birmingham britų 
kaltintojai dėl tariamo sąmokslo pa
grobti ir nužudyti karį pateikė kal
tinimus vienam asmeniui. Šaltiniai 
saugumo sluoksniuose sakė, kad įta
riamo sąmokslo organizatoriai plana
vo pagrobti ir nužudyti britų karį 
musulmoną, o jo egzekucijos vaizdo 
įrašą paskelbti internete. Policija at
sisakė komentuoti šiuos pranešimus. 
36-erių metų Parviz Khan yra vienas 
iš penkių asmenų, Kuriems praėjusį 
vakarą buvo pateikti kaltinimai pa
gal kovos su terorizmu įstatymus. Iš 
viso per operacijas praėjusią savaitę, 
trečiadienį, buvo sulaikyti devyni 
žmonės. 

VARŠUVA 
Penktadienį atsistatydino Len

kijos policijos vyriausiasis komen
dantas generolas Marekas Bienkows-
kis, pranešė komercinė televizija 
TVN24. Sprendimą žengti šį žingsnį 
generolas aiškino asmeniniais moty
vais. Nauju šalies policijos komen
dantu gali tapti šalies prokuratūros 
kovos su organizuotu nusikalstamu
mu biuro viršininkas Konradas Kor-
natowskis. Pasak pranešimų, vidaus 
reikalų ir administracijos ministras 
Januszas Kaczmarekas, kuris dar 
prieš kelias dienas vadovavo Lenkijos 
prokuratūrai, kandidatą į vyriausiojo 
komendanto postą paskelbs arti
miausiomis dienomis. 

RYGA 
Rygos apygardos teismas penkta

dienį iš dalies patenkino Latvijos te
levizijos žurnalistės Ilzės Jaunalks-
nės ieškinį finansų policijai dėl skan
dalo, kilusio, kai buvo paskelbti jos 
pokalbiai telefonu. Teismas nus
prendė išieškoti I. Jaunalksnės nau
dai 100,000 latų (beveik pusę milijo
no litų) iš Finansų ministerijos ir 
Valstybės pajamų tarnybos (VPT), ki
ta žurnalistės ieškinio dalis buvo at
mesta. Atsakovui taip pat reikia su
mokėti 243 latų teismo išlaidas. Teis
mas pripažino, kad Finansų ministe-

ATLANTIC 
r*>tp 

Teigiama, kad viena dažniausių 
agresijos priežasčių — nesaugumo 
jausmas, atsirandantis save lyginant 
su kitais. Į vakarų Europą atvykę 
tautiečiai jaučiasi nesaugūs svetimoje 
kultūroje, nuolat susidurdami su už 
save turtingesniais ir galbūt arogan
tiškais vietiniais. Tuo tarpu pasta
rieji, neretai paveikti kultūrinių ste
reotipų, ilgai nelaukia paženklindami ! 

naujuosius atvykėlius „barbarais" ir 
„ekonomine šalies rykšte". 

Akivaizdžiausia europietiško na
cionalizmo ir mačistinio nesaugumo 
išraiška — futbolo rungtynių metu ar 
per jų pertraukas vieni kitus iš peties 
pliekiantys sporto sirgaliai. Kas nors 
būtinai turėtų parašyti išsamią kul
tūrinę lyginamąją analizę: kodėl bri
tų, lenkų ar vokiečių aistruoliai tokie 
agresyvūs, o amerikiečiai dažniausiai 
vadovaujasi ant sportinių marški
nėlių užrašytu šūkiu: „Shut up and 
drink your beer". 

rija ir VPT nevykdė savo įgaliojimų, 
todėl buvo pažeistos I.Jaunalksnės 
teisės į asmeninio ir šeimyninio gy
venimo paslaptį. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Tyrimo metu nustatyta, kad 

aukštą postą Pentagone užėmęs 
Douglas Feith, kuris laikomas vienu 
iš JAV vadovaujamos invazijos į Ira
ką architektų, užsiėmė „nederama 
veikla", susijusia su svarbiais žvalgy
bos pranešimais prieš karą, penkta
dienį pranešė įtakingas įstatymų lei
dėjas. Senatorius Carl Levin savo pa
reiškime nurodė, kad įslaptintoje 
Pentagono ataskaitoje griežtai smer
kiama gynybos sekretoriaus biuro, 
kuriam vadovavo D. Feith, veikla. Šis 
biuras atliko vieną svarbiausių vaid
menų telkiant vidaus ir tarptautinę 
politinę paramą 2003-iųjų invazijai į 
Iraką. 

, 

KANADA 
OTTAWA 
Karališkoji Kanados pinigų ka

lykla ketina netrukus pristatyti mili
jono Kanados dolerių (850,000 JAV 
dolerių) vertės auksinę monetą. Ta
čiau moneta nebus paleista į apyvar
tą, pranešė kalyklos atstovė Pam 
Aung Thin. „Abejoju, ar kada rasite 
ją kieno nors piniginėje, ir ji greičiau
siai nebus naudojama atsiskaitymo 
už automobilių statymą automatuo
se", — teigė ji. Pasak kalyklos atsto
vės, „labai didelė moneta" bus skirta 
kolekcininkams ir investuotojams. A. 
Thin teigimu, pinigų kalykla monetą 
ketina pristatyti balandžio mėnesį, 
tačiau jų nebus nukalta daug. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusija nemato objektyvių JAV 

priešraketinės gynybos (PRG) siste
mos dalių dislokavimo Europoje mo
tyvų, bet nestos į naujas ginklavimo
si varžybas , o suras „intelektualų 
atsakymą" į šiuos planus, pareiškė 
Rusijos L'žsienio reikalų ministerijos 
vadovas Sergejus Lavrovas. Jis pažy
mėjo, kad JAV kariuomenė Europoje 
„pirmą kartą istorijoje Įsigyja strate
ginį komponentą". 

1-800-775-SEND 
www,atfanticexpresscofp.com 

/>0eea mmm 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio safis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. mr-

Alr Frelght 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio saiis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

'ŠnklIPacka Trucking 

Smuikiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, !L 604S5 Te/. 1 708599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Te/. 1 800-775-7361 
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Barney Dr., Suite A 
Joliet IL 60435 

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

wwv» .GenterforsurgeryandbreastheaitKca. 

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

Šeimos d a k t a r a i ir ch i ru rga i 
10811 W. 143 r d St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei cnirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha^VVI 53142 
(262} 948-6^90 

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Ambor Telefonas (708)239-0909 
^ * a t t * 1 • Manualinė terapija 
L*witer # chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chi roprak t ikos gydyto ja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

5? 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connectlon 
CHropractk & Rehab d n k 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport. IL 60441 

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

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Cia vieta 
Jūsų 

skelbimui! 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

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

Tel. 773-834-8622 
Valandos paga! susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

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

M A U N A K V. RANA, M D 
Illinois Pain institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 847 -289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

Akių ligu specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hosp i ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Pr i imami MEDICARE pacienta i 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Valandos pagal susitarimą. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 We$t 71 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 476-2655; fax. 773-436-6906 

KAIP IŠVENGTI ĮTAMPOS, 
GLOBOJANT LIGONĮ AR SENYVĄ 

ŽMOGŲ? 
Gyvenimas globos namuose, apie 

kurį neseniai rašyta, visgi nėra nei 
vienintelė, nei daugeliui šeimų pati 
patraukliausia senyvų žmonių globos 
forma. Todėl pagyvenusius žmones jų 
namuose profesionaliai (t.y už atly
ginimą) globojančiųjų skaičius, ypač 
didmiesčiuose, nemažėja, kaip, beje, 
išlieka nemažai ir jaunesnių gimi
naičių, teikiančių tokią globą savo 
artimiesiems. 

Ir vienu, ir kitu atveju visi šie 
žmonės atlieka darbą, reikalaujanti 
ne tik didelių fizinių jėgų, bet ir psi
chologinių išteklių. Neretai yra skau
du matyti vis blogėjančią globotinio 
būklę, ypač jei jis dar ir šeimos narys, 
jaučiama kaltė ir bejėgiškumas, nega
lint realiai padėti. Net ir dirbant už 
gerą atlyginimą, ilgainiui tampa ne
pakeliama gyventi užsidarius su ligo
niu, aplink nuolat matant tik jo kan
čią ir taikstantis su dėl ligos tolydžio 
blogėjančiu jo charakteriu. 

Kita problema yra tai, jog žmo
nės, globojantys kitus, dažnai yra įsi
tikinę, jog jie privalo atsisakyti savo 
Doreikiu. privalo būti tvirti tarsi uola, 
jokiu būdu neparodydami, kaip blo
gai iš tiesų jaučiasi, kad neprarastų 
pasitikėjimo, autoriteto, darbo vietos 
ir pan. Susidoroti su nuolat patiria
ma įtampa nėra lengva, tačiau ir mini
malios pastangos, nukreiptos į savo 
pagrindinių poreikių tenkinimą, gali 
padėti pasijusti geriau. Jei globojate 
senyvą žmogų ar ligoni, psichologai 
pataria laikyti save tarsi mechaniz
mu ar Įrankiu, kurio priežiūra ir tin
kamas veikimas yra būtinas, užtikri
nant jūsų globotinio gerovę. 

Tad i ką svarbiausia kreipti dė
mesį? Pirmiausia, rūpinkitės savo 
sveikata. Nesvarbu, ar aukojatės gi
minaičių labui, ar esate samdomas 
prižiūrėtojas, norėdami kokybiškai 
atlikti jums pavestą darbą, privalote 
patys jaustis gerai. Pagal galimybes, 
stenkitės gerai miegoti ir maitintis, 
venkite alkoholio ar kitų žalingų 
įpročių, kurie dažnai apninka žmo
nes, gyvenančius nuolatinėje įtampos 
būsenoje. Jei dėl ligonio neišsimiega-
te naktį, mėginkite surasti laiko nu
snausti dieną. Išeikite pasivaikščioti. 
Jei jaučiatės tikrai blogai, nedvejoda
mi kreipkitės į gydytoją, nes, galuti
nai susirgę, patys tikrai tuo nepadė
site ligoniui. 

Jei nesusidorojate su visais namų 
apyvokos darbais, privalote paprašyti 
pagalbos. Net ir tuomet, jei j ums mo
kama už darbą, ligonio šeima turėtų 
žinoti, jog, būdami pernelyg apkraut i 
darbais, negalėsite skirti pakankamai 
dėmesio ligoniui — ir nuspręsti, kas 
tokiu atveju būtų geriausia. Galbūt 
kas nors galėtų jums bent retkarčiais 
pagelbėti, tvarkant namus, apmo
kant sąskaitas, nuvežti į parduotuvę 
ar surasti jums reikalingą informaci
ją. Nemažai pagalbos galima gauti iš 
religinių organizacijų - jų savanoriai 
išvežioja pietus, gali nuvežti į reikia
mą vietą ar padėti apsitvarkyti na
muose. Taip pat egzistuoja daugybė 
kitų ne pelno siekiančių organizacijų, 
dirbančių su pagyvenusiais žmonė
mis, kurios teikia panašias paslaugas 

nemokamai arba už minimalu 
mokesti Pagaliau galite pasidomėti 

pagyvenusių žmonių veiklos centrais, 
kuriuose jūsų globotiniai, jei leidžia 
sveikata, kelis kar tus per savaitę 
galėtų pabendrauti su panašaus am
žiaus žmonėmis,.sudalyvauti kultūri
nėje ar užimtumo programoje (įvai
rūs renginiai, būreliai), taip pat pasi
tikrinti sveikatą ar netgi gauti tera
peuto paslaugų. Tokiu būdu jūs turė
tumėte daugiau laiko, kuri galėtu
mėte skirti sau arba atlikti visus už
silikusius darbus. 

Jei esate prižiūrėtojai, pasamdyti 
ligonio šeimos, be abejo, turėsite pa
sitarti su ja dėl įvairių pagalbos gavi
mo būdų bei galimybių, tačiau, kaip 
jau minėta, gero ligoniui trokštantys 
artimieji turėtų leistis lengvai įtiki
nami, jog visa tai, kas padėtų jums 
atlikti savo darbą kokybiškiau, bus 
naudingiausia visiems. 

Nuolat globojant ligonį ar senyvą 
žmogų, be abejo, yra svarbu išlaikyti 
ryšius su kitais žmonėmis, kad netap
tumėte vien uždaros rutinos ir sun
kių minčių ligos akivaizdoje auka. Jei 
globojate giminaitį, susidarykite tvar
karaštį taip. kad globa neužimtų viso 
jūsų laiko - net jei tai reikštų, jog tu
rėsite ieškoti, kas galėtų pabūti su 
ligoniu tas keletą valandų per dieną 
ar vieną dieną per savaitę, kai norė
site išeiti prasiblaškyti su draugais ar 
kitais giminėmis. Jei esate samdomi 
prižiūrėtojai, iš anksto tarkitės su 
darbdaviais dėl išeiginių. Netgi jei 
jums tuo metu aktualiausia užsidirb
ti pinigų ir prarasta už išeiginę dieną 
pinigų suma verčia krūptelėti, apdai
riai pasilikite bent galimybę prašyti 
išeiginės dienos ar atostogų, kai tik
rai prireiks. Atminkite, jog, jei nesi-
skiriate nuo daugumos žmonių, užda
ras gyvenimas ilgainiui vis vien ap
kars ir pinigai tikrai nebus tiek svar
būs. Palaikykite nuolatinius kontak
tus telefonu, ypač su artimiausiais 
giminaičiais, net jei jie yra toli. 

Jei tampa labai sunku, nebijokite 
išsikalbėti su draugais, šeima, tiesiog 
ats i t ikt iniu pažįstamu, prisėdusiu 
greta an t suolelio parke ar psicho
loginės pagalbos linijos darbuotoju. 
Jausmų laikymas savyje ir bandymas 
juos užgniaužti tik dar labiau pagili
na įtampą. Be abejo, laikui bėgant, 
galite vis dažniau jausti pyktį, nepa
sitenkinimą ar beviltiškumą. Pasi
stenkite nesijausti kalti dėl šių jaus
mų, nes kaltės jausmas greitai vėl pe
reina į pyktį. Verčiau pabandykite 
kuriam laikui atsiriboti nuo situaci
jos, sukėlusios jūsų pyktį, tarsi joje 
dalyvautumėte ne jūs, bet pašalinis 
asmuo, ir pagalvokite, kaip geriausia 
būtų į ją reaguoti kitą kartą. Jei kyla 
problemų, bandykite apie jas atvirai 
kalbėtis su kitais ligonio giminaičiais 
(ar savo darbdaviais) ir ieškoti būdų, 
kaip pagerinti situaciją. Jei jums kaž
kas nesiseka, negalvokite nuolatos 
tik apie tai, ko nesugebate - juk tik
rai yra dalykų, kuriais galite didžiuo
tis. Į juos ir sutelkite dėmesį. Ir visa
dos atsiminkite, kad prižiūrėtojo dar
bas, nepaisant sukeliamo streso, vi
suomet teikia ir pripažinimą, kad 
esate reikalingi kitam žmogui. O tai 
nėra mažai. 

Pagal amerikiečių spaudą 
parengė Vaida Maleckaitė 

http://www.illinoispain.com
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GIRTAS NESĖSK PRIE VAIRO Dantų gydytojai 

Atkelta iš 4 psl. 
Tokiu būdu kaltinamasis, atsi

dūręs teisme, negali teisėjui tvirtin
ti, kad jis, vairuodamas automobili, 
niekuomet nebuvo girtas, tik poli
cininkas padaręs klaidą. 

Abejonė i r t ikrovė 

New Jersey yra pirmoji valstija, 
pradėjusi naudoti naująjį alkoma-
tuokli. Žinoma, kai pradedama nau
doti nauja technologija, dažnai atsi
randa abejonių, ar ji yra patikima. 
Taip buvo ir šiuo atveju. Gynybos ad
vokatai bandė visokiais būdais Įro
dyti, kad naujoji technologija nepa
tikima, klaidina žmones. Bet New 
Jersey valstijos apygardos teisėjas, 
atidžiai išnagrinėjęs abiejų pusių pa

teiktus argumentus, nusprendė, kad 
naujoji technologija yra patikima ir 
gali būti panaudota teisme girtumo 
laipsnio Įrodymui. 

Pradėjus naudoti naująji alkoma-
tuokli, per 2001 ir 2002 metus vien 
New Jersey valstijoje policija arešta
vo per 358 girtus vairuotojus. Polici
ninkai teigia, kad ši naują alkoma-
tuokli daug lengviau naudoti, nes 
neįmanoma padaryti klaidų. Atsi
dūrus teisme, išvengiami nepagei
daujami abipusiai ginčai. Kitos valsti
jos planuoja išimti iš apyvartos se
nąjį alkomatuokli ir ji pakeisti nau
juoju. 

Kai girtas žmogus sėdi prie vairo, 
automobilis tampa mirtinu Įrankiu, 
panašiai lyg tai būtų paleistas iš 
patrankos sprogstamas šūvis. 

KRISTUS YRA ŠVIESA, BAŽNYČIA 
JĄ TIK ATSPINDI 

Sausio 6 d. Viešpaties Apsireiš
kimo iškilmės homilijoje popiežius 
Benediktas XVI ragino krikščionis 
nebijoti Kristaus ir jo šviesos. Jis 
citavo savo pirmtako Jono Pauliaus II 
enciklikos „Redemptoris missio" 
minti, jog Bažnyčios misija tik pra
sideda. Benediktas XVI ragino ap
mąstyti visuotinio tautų žygio pas 
Kristų dabartinę fazę: ar pastebima 
šio žygio pažanga, ar priešingai — 
regresas. Popiežius taip pat kvietė 
apmąstyti slėpiningas išminčių fi
gūras, turint omenyje dabartini glo
balizacijos epochos pasauli. Atsaky
mą i šiuos klausimus Benediktas XVI 
susiejo su Vatikano II Susirinkimu, 
pabrėždamas, jog jame išreikštas 
„naujo Kristaus apsireiškimo pa
sauliui" troškimas. 

Atsakydamas i savo iškeltą klau
simą, kas yra šiandienos išminčiai, 
Benediktas XVI priminė Vatikano II 
Susirinkimo 1965 m. paskelbtus žo
džius valdantiesiems ir mokslo pa
saulio atstovams. Pasak popiežiaus, 

tos dvi žmonių kategorijos kažkuria 
prasme gali atstovauti Evangelijoje 
aprašomiems išminčiams. Prie tų 
dviejų jis pasiūlė pridurti trečią 
žmonių kategoriją, kuriai buvo skirta 
Vatikano II Susirinkimo deklaracija 
„Nostra aetate" — nekrikščioniškųjų 
religijų vadovus. 

Pasak Benedikto XVI. Vatikano 
II Susirinkimo žodžiai neprarado 
savo aktualumo. Pavyzdžiui. Susirin
kimo kreipimesi Į valdančiuosius pri
menama, kad Dievas yra-didysis tai
kos ir ramybės žemėje Viešpats. Kal
bėdamas apie kitų religijų vadovais 
Benediktas XVI ragino atskleisti 
jiems Kristaus šviesą. „Jei istorijos 
tėkmėje krikščionys, būdami riboti ir 
nuodėmingi, kartais galėdavo išduoti 
Kristų savo elgesiu, tai tik dar labiau 
pabrėžia, kad šviesa yra Kristus, o 
Bažnyčia atspindi tą šviesą tik tuo
met, kai yra vienybėje su Juo", — 
sakė popiežius. 

Bažnyčios žinios , 
2007 m. Nr. 1 

Kryžiažodžio Draugas Nr. 006 
atsakymai 

Vertikaliai: 
1. Pižama, 2. Levitai. 3. Premija. 5. Auksinė. 6. Veranda. 7. Ilsisi. 8. Pėdas. 

9. Išyra. 10. Žaibo. 11. Slidė. 18. Virš. 19. Nida. 20. Lėtumas. 21. Nykštys. 22. 
Smurtas. 23. Valetas. 24. Jaranga. 25. Smaližė. 27. Opera. 28. 
Ūglis. 33. Graf. 34. Tuja. 39. Užgaida. 40. Aliaska. 42. Kunigas. 43. Lieknas. 
44. Skotai. 45. Aidas. 46. Gairė. 47. Naomi. 48. Skani. 49. Kišasi. 

Horizontal iai : 
1. Palėpė. 4. Šarvai. 8. Pliažas. 12. Žuvienė. 13. Likeris. 14. Dvyniai. 15. 

Mateika. 16. Drignės. 17. Svajonė. 20. Linas. 23. Vėjas. 26. Mūro. 28. Ūdra. 29. 
Tokiu. 30. Špaga. 31. Lerva. 32. Matyt. 33. Greit. Tunai. 36. Akrą. 37. Suma. 
38. Susas. 41. Skalė. 45. Afganas. 50. Triūsia. 54. Neganda. 55. Skėriai. 56. 
Italai. 57. Įsėsti. 

Kryžiažodžio atsakymas: Didžioji ra idė . 

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms j Lietuvą 

1120 State St., Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswlthflowers.com teleflore 
www.alwayswithflowers.net 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
('ikagoje. JAV. Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave . , H icko ry Hi l ls, IL 

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L INA POŠKUS 
D a n t ų gydytoja 

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

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

Dr. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
K a l b a m e l ie tuv iška i 

10 S. 6 4 0 K i n g e r y H ighvvay 
W i l l o w b r o d k , IL 6 0 5 2 7 

Tel. 630-323-2245 
Va landos paga l sus i ta r imą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviška: 
4 6 4 7 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2 4 0 1 , 

Ch icago , IL 
Tel. 708-422-8260 

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

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
pers ikėlė į naują kabinetą 

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

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 

Pilna dantų priežiūra: 
• imp lan ta i 
• t i l ta i , karūnos, p ro teza i 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• ch i rurg i ja 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

Tel. 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

i 
VILNIUS 2007 

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

PIGIA USIOS AKAINOSU! 

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

• 3 turistines keliones į Lietuvą ir Pabaltijį 
* aplankant Dainų ir Šokių šventę. * 
•Dė l informacijos skambinki te Ritai Penčyl ienei* 

• • 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

Žiemos kursai 
Atkelta iš 2 psl. 

Paskaitininke pabrėžė, kad orga
nizacija yra žmonių sukurta pasiekti 
koki tikslą, o sąjūdis yra žmonių, sie
kiančių tų pačių idealų, junginys. Ji 
mums davė ir praktinių patarimų, 
kaip, pvz., jei nori ką pasiekti, būtina 
atsiminti tris įsakymus: „fokusuok, 
užsiangažuok ir Įgyvendink idėją". Tą 
vakarą paskaitininke uždavė moks
leiviams sugalvoti organizaciją su sa
vitais tikslais ir kūrybingai pristatyti 
kursantams. Uždavinys vyko kaip 
konkursas, ir tie, kurie sukūrė veiks
mingiausias organizacijas, laimėjo 
premijas. Ypač pasižymėjo būrelis, iš
galvojęs ,,už gyvybę" organizaciją. Po 
šio konkurso įvyko inteligentų žai
dimo vakaras. 

Monsinjoras Gintaras Grušas 
kalbėjo apie katal ikiškumo šaknų 
ieškojimą, pradėdamas paskaitą nuo 
pat Jėzaus genezės. Si mažai kam ak
tuali evangelijos dalis virto nuosta
biai įdomiu pasakojimu apie to lai
kotarpio gyvenimą. Šios paskaitos 
metu Lukas Laniauskas, SJ, susitiko 
su jaunesniais kursanta is aptar t i 
maldos ir tikybos svarbą. Po pietų visi 
susirinko pasiklausyti mons. Gintaro 
Grušo paskaitos apie Turino drobulę 
ir šv. Mišių prasmę — duonos ir vyno 
pavertimą į Jėzaus kūną ir kraują. 
Jis aiškino, kad turime suprast Dievo 
meilę mums ir įsimylėt Jį ir Jo kūry-

vaidindami Švento 
Rašto keturias at
mint inas evange
lijas. Tamsoje, ap
šviesti tik židinio 
liepsna, klausėmės 
kursantų ir vadovų 
pasakojimų, kaip 
Jėzus veikė jų gyve
nimuose, kursantai 
perskaitė laiškus, 
gautus iš vadovų, 
bendravom su Jė
zumi ir išklausėme 
šv. Mišias. Buvo gra
žus ir ramus vaka
ras. 

Kita diena buvo 
skir ta išnagrinėti tautos sąvokai. 
Kęstutis Aukštuolis surengė pokalbį: 
„Inteligentiškas tautiškumas". Jis 
išaiškino, kaip patriotizmas ir nacio-

Dalis Žiemos kursų vadovų: Algis Kasniūnas, Milda Chmie 
kistinietis, Viktutė Sušinskaitė, Laura (o gal dvynukė Rima 
Mikulionytės 

iauskaitė, Rita Bradunaitė, svečias pa-
?) Šeštokaitė. Visos nuotraukos Svajos 

interneto galingumas: kiek jis nau
dingas ir kiek žalos daro. Po pietų 
vyko moksleivių ateitininkų suvažia
vimas. MAS CV pirmininkė Dainė 

nalizmas skiriasi nuo tautiškumo, ir Quinn perskaitė centro valdybos 
kaip abu skirtingai paveikia žmogaus darbų pranešimą: pasirašyta peticija 
pasaulėžiūrą. Popiet vyko simpoziu- dėl sovietų archyvų uždarymo buvo 
mas, kuriame dalyvavo du svečiai — nusiųsta Lietuvos Respublikos Sei-
pakistanietis ir filipinietė; abu papa
sakojo apie savo tautų ypatybes. Žiū
rėjom ir dvi vaizdajuostes apie indus 
gimnazistus ir vieną studentę žydę, 
kurie irgi apibūdino savo kultūras ir 
gyvenimo būdus. Vakarinė programa 
buvo tarptautinis vakaras. Kursantai 
keliavo per pasaulį ir išmoko kaip 

mui ir priimta, įžodžio programa su
tvarkyta (galima rasti internete, pasi
žiūrėjus www.mesmas.org), rudenį 
suruošti studentų vadovų kursai ir 
kuopų globėjų sąskrydis, paskelbtos 
vasaros stovyklos Dainavoje datos — 
liepos 15 d. iki liepos 28 d. Suvažiavi
me buvo supažindinta su „Ateities" 
žurnalu. Suvažiavimą sveikino SAS, 
ASS, ŠAAT ir Lietuvos Ateitininkų 
Federacijos valdybos. Mons. Grušas 
perskaitė Rimos Kuprytės aprašymą 
apie pereitos vasaros Ateitininkų 
kongresą ir tuo pačiu parodė jos 
padarytas nuotraukas. Suvažiavi
mas užbaigtas Ateitininkų Credo ir 
ateitininkų himnu. 

Po iškilmingos vakarienės, vyko 
žiemos kursų oficialus uždarymas. 
Kursų komendante, Viktutė Sušins
kaitė atsisiveikinimo žodyje apibendri
no visos savaitės mintis ir jausmus, 
sakydama — „susipažinome su savo 
pamatu, savo pėdsakais, ir išmoko
me ką dabar reikia su jais daryti — 
žengti pirmyn, naudodami įrankius ir 

Trys draugai Žiemos kursuose: Aleksas Siliūnas, Mykolas Daugirdas ir Kristijonas teigiamai veikdami savo pasaulį". 
Vaitkus. 

bą. Mons. Grušas pasakė, kad „reikia 
priimti Jo meilę ir tada tą meilę 
atiduoti Jam" . Šita paskaita atvėrė 
visų širdis į Dievo meilę ir gailes
tingumą. Vakare buvo susikaupimas, 
kuriame vadovai apibūdino Jėzaus 
dalyvavimą žmonių gyvenimuose, su-

žaist, dainuot, šokt ir bendrai pasi
džiaugt kitų kraštų papročiais. 

Paskutinė paskaita buvo Linos 
Šeštokaitės apie „Technologiją". Ji 
analizavo pasaulio padėtį ir kiek tai 
priklauso nuo technologijos vysty
mosi. Ypač gyvas diskusijas sukėlė 

Po to vyko padėkos žodžiai — pir
ma padėkota virtuvės štabui: vyriau
siam šeimininkui Jonui Korsakui, jo 
padėjėjams Linai Aukštuolytei, Lau
rai Karvelytei, Juliui Kasniūnui, 
Kristinai Quinn ir ūkvedžiui Tomui 
Quinn. Padėkota visiems vadovams: 

Algiui Aukštuoliui, Kęstučiui Aukš
tuoliui, Ritai Bradūnaitei, Mildai 
Chmieliauskaitei, Matui Cyvui, And
riui Giedraičiui, Arijai Kasputytei, 
Vaivai Laniauskaitei, Gyčiui Mikulio-
niui, Svajai Mikulionytei, Vitai Reivy-
daitei, Laurai Seštokaitei, Rimai 
Seštokaitei, Gajai Sidrytei ir Rimui 
Sidriui. Komendantei Viktutei Su-
šinskaitei buvo padėkota plojimu. Visi 
vadovai padėkojo ir pasveikino Dainę 
Quinn, programos koordinatorę ir 
globėją. 

Po visų padėkų įvyko kursantų 
apdovanojimai. Už geriausias prakal
bas apdovanoti Liana Bandžiulytė, 
Algis Grybauskas, Daiva Gylytė, Lu
kas Petraitis ir Viktoras Sadauskas. 
Už gražiai vedamus užrašus — Dai
nius Kazlauskas ir Karina Puškoriū-
tė. Pavyzdingiausi kursantai — Mo
nika Mikulionytė ir Raimis Kazlaus
kas, o nuotaikingiausi — Vytas Rei-
vydas, Nida Vidutytė, Vytas Idzelis ir 
Andrėja Siliūnaitė. Visi jie buvo 
apdovanoti pusmečio „Ateities" žur
nalo prenumerata. Po to vyko staig
mena — buvo pristatytas Žiemos 
kursų metraštis, pilnas nuotraukų, 
adresų, stovyklos atsiminimų. Kur
sai tada buvo oficialiai uždaryti. 

Prasidėjo Naujųjų metų šokiai. 
Nuskaičiavus iki vidurnakčio visas 
kambarys prisipildė džiaugsmo, ba
lionais ir gerais linkėjimais. Vėlyvas 
vakaras buvo užbaigtas su nuostabiu 
Žiemos kursų nuotraukų montažu. 

Nors laikas praleistas Dainavoje 
jau praeityje, Žiemos kursai dar labai 
gyvi kursantų mintyse. Su kuo iš buvu
sių kursantų nepasikalbu visi prisi
mena tas nuostabias dienas Dainavoje, 
kupinas draugų ir Jėzaus meilės. 

2006 2007 m. Moksleiviu atei t in inkų sąjungos Žiemos kursų dalyviai. 

http://www.mesmas.org
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VALE IR JONAS PLEIKIAI 
Skaitantieji laikraščius, a r tai 

būtų lietuvių, ar kitataučių, galėjo 
pastebėti, kad pasaulyje įsivyravo 
šeimų suirutė. Tai pastebima ypač 
jaunimo tarpe, bet neatsilieka ir vy
resnieji, ieškodami „žalesnių lankų", 
tuomi sugriaudami nusistovėjusį ve
dybinį gyvenimą. Džiugu, kad lietu
vių visuomenėje šis paprotys dar nėra 
Įsišaknijęs. Džiaugsmas ima, kada 
skaitai pranešimus apie šeimas, šven
čiančias 30, 40, 50 ir net 60 metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejus. 

teigė, kad jie daugiau pergyveno dėl 
šių „vedybų" negu įvykusių Muen-
cheno stovyklos koplyčioje. Po pamal
dų svečiai buvo pakviesti į „Seklyčią" 
pasisvečiavimui. 

Valerija Vėlavičiūtė, baigusi Kre
tingos gimnaziją, atsirado Vokietijo
je ir, karui pasibaigus, apsigyveno 
Muencheno pabėgėlių stovykloje. J i 
tuojau įsijungė į lietuvišką veiklą. 

Jonas Pleirys, beeinant iš Kauno 
gimnazijos, vokiečių buvo suimtas, 
nes tuo metu jaunus vyrus vežė karo 

•VS: 

- n, t. 
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Jonas ir Valė Pleiriai uždega vedybų jubi!iejaus žvakę stebint Šv. M. Marijos 
Gimimo parapijos vikarui kun. Arvydui Žygui. 

2007 m. sausio 7 dieną Valė ir 
Jonas Pleiriai. Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos Dievo namuose 
(dar vadinamoje „lietuvių baziliko
je") atšventė 60 metų vedybinio gy
venimo jubiliejų. Po 10:30 vai. r. šv. 
Mišių jų vedybinį gyvenimą dar kartą 
palaimino kun. dr. Arvydas Žygas, 
stebint gausiam būriui Valės ir Jono 
artimųjų ir pamaldų lankytojų. Dar 
kartą buvo uždegta „Jaunųjų" vedy
binė žvakė, išreiškianti jų meilę vie
nas kitam. Valė ir Jonas Pleiriai 

darbams į Vokietiją. Perėjęs didžiau
sius vargus, atsidūrė Muencheno 
pabėgėlių stovykloje, šitoje stovyklo
je jau klestėjo sportinis gy\ enimas, į 
kurį įsijungė ir Jonas. Valė Vėlavi
čiūtė taip pat buvo aktyvi sporti
ninkė. Abudu besportuodami susipa
žino ir jaunų žmonių draugystė bai
gėsi vedybomis. Gyvenant stovykloje, 
po dvejų vedybinio gyvenimo metą 
gimė pirmoji dukrelė Virginija. Gavę' 
iškvietimą, atsidūrė išsvajotoje Ame
rikoje. Pradžia buvo sunki bet vyrui 

i 
m 
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Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos pirm. Petras Buchas ir ALT Čika
gos skyriaus pirm. Matilda Marcinkienė visus lietuvius ragina daly
vauti Ameriklos Lietuvių tarybos (ALTo) rengiamame Nepriklauso
mybės šventės paminėjime šj sekmadieni, vasario 11 d. Maria gim
nazijos auditorijoje. 

Sukaktuvininkai Jonas ir Vaiė Pleiriai su dukromis, iš kairės: Aldona Bra-
kauskienė, Virginija Jokubauskienė, Vida Bartašienė, Julija Kasniūnienė. 

Jonui gavus gerą darbą, gyvenimas 
gerėjo. Amerikoje gimė dar trys duk
ros. Mergaitės baigė Maria vienuolių 
kazimieriečių globojamą gimnaziją ir 
universitetus, įgydamos mokslinius 
laipsnius, ir dabar dirba pagal savo 
pasirinktas profesijas. 

Valės ir Jono dukros paaugusios 
įsijungė į lietuvišką veiklą ir lankė 
lituanistines mokyklas, dalyvavo tau
tinių šokių grupėse, veiklios lietuvių 
skaučių veikloje, dalyvaudavo skautų 
vasaros stovykloje Rakė, kuri šiais 
metais atšventė 50 metų jubiliejų. 

Valė ir Jonas Pleiriai yra labai 
laimingi, kad jų dukros gyvenimui 
išsirinko lietuvius vyrus, kas ne vi
soms šeimoms pasiseka, nes sunku 
Įsakyti jaunoms širdims, ką jos turi 
mylėti. Tėvai džiaugiasi, kad ir jų 
anūkai dalyvauja lietuviškoje veiklo-

Švęsdami 60-ties metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejų, Valė ir Jonas yra 

dėkingi Dievui už suteiktą globą žen
giant per gyvenimą, dukroms, jų 
vyrams ir devyniems anūkams už 
parodytą meilę tėvams bei seneliams. 

„Jaunavedžiai" yra pasakę, kad 
gyvenimas nėra nuobodus išleidus 
savąjį prieauglį į pasaulio platybes, 
nes abudu nesėdi be užsiėmimo. Jo
nas yra pamėgęs rankų darbą, droži
nėdamas ir pjaustydamas meniškus 
dirbinius, kuriuos jau buvo pamėgęs 
jaunystėje, bet neturėjęs laiko dirbti 
šio meno srityje. Tik išėjus į pensiją, 
atsirado galimybė. Su savo meniškais 
dirbiniais dalyvauja ruošiamose mu
gėse. Valė talkina vyrui ir nemažai 
laiko skiria anūkėliams. 

Linkėtina Valei ir Jonui Plei-
riams sulaukti deimantinio vedybinio 
jubiliejaus, parodant, kad lietuviai 
myli ir brangina šeimyninį gyvenimą. 

Paruošė 
Antanas Paužuolis 

60 metų vedybų sukakti švenčiantys J. ir V. Pleiriai su būriu anūkų. Priekyje 
iš kairės: Andrius Bartašius, Krista Brakauskaitė, V. Pleirienė, Lisa Bar-
tašiūtė; II ei!.: Treisy Kasniūnaitė, Lora Jokubauskaitė, Vytas Kasniūnas, 
Erika Lalaitė, J. Pleirys. Viktoras Brakauskas, Justinas Bartašius. 

^3©SidbJ3fJšL»r/ j 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

INDEPENDENT RE ALTO RS 
Reda Blekys 

O F I L L I N O I S I N C . 

Peter Paulius 
708 214 5284 

Aptarnau jame Čikaga i r jos apyl inkes 
daugiau kaip 25 metus 

Mfc; 
f 

<B/acĄ, Kposter fFootf 
įį 'Jjį Fresh rye bread directly from Riga Airport 

www.BIackRoosterFood.cpm 
501-512-3813 , 7 0 3 - 5 9 7 - 4 0 0 2 

Order on Line or Mail Orders to: 
1904 Sword La ne, 

Alexandria, VA 22308 

KELIONES MOKESČIŲ PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
Tg-.-^-. First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

PASKOLOS 
iNTERBANK MORTCAGE COMPANY 

Home loans 
Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 

GEDIMINAS Z A R E M B A 
ceil: 630-915-8865 

office: 847-205-1199 
Illinois Residential Mor tgagc broker/Bank 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa Cons tan t ine Day Spa 
is currently seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Grove and 

136 North Marion, Oak Park. 
Fax resume to 708-233-5944, or 

email spaconstantine@sbcglobal.net 
Ph.: 708-805-2696 

PARDUODA 

OARIEN RAj. PARDUODAMAS 
2 aukštų, 3 mieg., 1 vonios namas. 

Medinės grindys, rūsys. Didelis 
kampinis sklypas. Hinsdale mokyklos. 
Kaina $294,900. Skambinti 630-915-
7902 Inga, 630-915-7903 Kastytis 

P a r d u o d a m a s m ū r i n i s , 3 m i e g . 
1,5 v o n i o s n a m a s B u r b a n k 1L. 

Y r a g a r a ž a s . 
Tel. 3 1 2 - 2 9 6 - 6 3 0 1 

Dana Petkūnas, A m e r i c a n Invsco 

IEŠKO DARBO 

* Medikė, turinti žalią kortelę., vairuojanti, 
anglų kalba buitinė, perka gerai apmokamą 
darbą su gyvenimu. Tel. 630-788-7325. 

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo lietu
vių ar rusakalbių šeimose su gyvenimu ar su 
gręžimu į namus.Gali atlikti įvairius namų 
ūkio darbus, gali pakeisti bet kurią savaitės 
dieną. Turi patirties, automobilį, žalią kortą. 
Tel. 708-499-6032. 

* Muzikantas Steponas Sadauskas, grojan
tis akordeonu, saksofonu, smuiku bei dai
nuojantis ir galintis nuotaikingai pravesti 
įvairias šventes, siūlo savo paslaugas. Tel. 
708-499-6032. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo Tel. 
630-915-3019. 

Oatiuiy, 
21 

Accent 
Homefmders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

„ T I T A N O V A R T A I " 
K e l i o n ė s p o L ie tuvą . 

i r B a l t i j o s š a l i s 
dilka@takas.lt 

w w w . t i t a n o v a r t a i . l t 

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

Oak Lawn, IL 6 0 4 5 3 . 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

Audr ius Mikul is 
I s tČho ice Real Propertys 

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

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas *• 
* Pardavimas ^ 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

S T A T E F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O , 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th S t , 

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

PASLAUGOS 
FOTOGRAFAMS 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., O a k L a w n , I L 

708-423-5900 

n 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzte Chicago, IL 60629 
Prekybą, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
vai. per para, 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

773 7 7 8 4 0 0 7 
773 531 1833 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS rTrrOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

S A N T E C H N I K O S 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 2 4 / 7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

. autotradeusa, com 

Į V A I R U S ' 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

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

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

IEŠKO DARBO 

* Moteris ieško darbo „downtown" su gy
venimu. Tel. 630-915-6062. 

* Moteris ieško darbo po 4 vai.p.p. Tel. 630-
706-1188, Kristina. 

* Moteris ieško darbo antradieniais ir penk
tadieniais. Tel. 630-915-1891. 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su grįžimu 
namo lietuvių šeimoje prižiūrėti pagyvenu
sius žmones ar vaikus. Tel. 773-895-2160. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• L ie tuv i ška d u o n a i r r a g u o l i a i 
• V e s t u v i n i a i i r įva i rus t o r t a i 
• S i u n č i a m e mūsų p r o d u k t u s UPS 
• A t i d a r y t a 7 d ienas p e r sava i tę 
• A p l a n k y k i t e mūsų sveta inę — www.rac inebakery .com 

K A V I N E S 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Ch icago , IL 60610 

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

n u o 
6 :30 v.r. iki 4 :30 v .p .p . 

608 VV. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penk t . nuo 

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

http://www.BIackRoosterFood.cpm
mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
mailto:dilka@takas.lt
http://www.titanovartai.lt
mailto:amikulis@usa.com
http://www.racinebakery.com
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NUOSTABŪS TURKIJOS 
SLĖPINIAI 

Tęsinys iš vasario 3 d. 

RITONE RUDAITIENE 

MIRUSIAME MIESTE 

derliui nuimti vartojamos ilgos laz
dos, kuriomis jie daužo medžių šakas. 
Kalnuose gyvenančių žmonių dienos 
vargingos ir vienišos. Savotiški atsi-

Dvyliktąją atostogų, bet pirmąją skyreliai. 
jachtoje dieną pradėjom plaukdami 
dantuotomis, alyvmedžiais ir laurų 
krūmais apaugusiomis Viduržemio 
jūros pakrantėmis. Maža valtele iš
sikėlę į krantą, užkopėm į čiobreliais 
kvepiantį kalną pasidžiaugti Vidur
žemio jūros įlankų grožiu. Netrukus 
atsisukome veidu į saulės apšviestą, 
baltą, be jokios gyvybės miestą. Tur-

Vienoje Įlankoje laukė staigmena 
— vadinamosios Kleopatros pa
skendusios vonios, kurias, legenda 
sako, jai pastatęs Markus Antonijus. 
Atmintina iškyla buvo sraunia Day-
lan upe į Caunus, gana gerai išsilai
kiusius romėnų statybos griuvėsius. 
Juos pasiekėm eidami pagal didelius 
apelsinų, citrinų ir granatų sodus. 

kams paskelbus nepriklausomybę, Grįždami upe, fotografavom uolėtų 
šimtmečiais čia gyvenę Anatolijos kalnų sienose 2-ame šimtmetyje pr. 
graikai buvo 1926 metais „mainais" Kr. iškaltas puošnias laidotuvių nišas 
sugrąžinti į Graikiją, o Graikijoj gy- — koplyčias. 
venantys turkai, išsiųsti į Turkiją. Nerūpestingai praleistos penkios 
Sugrąžintieji ir vienur, ir kitur nepri- dienos per daug greitai dingo. Susi-
tapo, buvo laikomi išdavikais, daug draugavom, išsikalbėjom su daug kur 
kas nebekalbėjo savo senelių ir pro- keliavusiais, daug ką mačiusiais 
senelių gimtąja kalba. Prievarta per
sodinti, jie buvo politinių įvykių 
tremtiniai. Liūdna ir graudu buvo 
žiūrėti į šį tylų ir tuščią miestą, 
vaikščioti jo gatvėmis ir gatvelėmis, 
kur pro langus ir duris kai kur dar 
buvo matyti melsvai dažytų kamba
rių sienos. Dvi didelės ir kadaise tur
tingai išpuoštos bažnyčios stovėjo 
visiškai išdraskytos, apie jų pirmykštį 
grožį bylojo tik kur ne kur lubose iš
likusios puikios freskos, o grindyse — 
nuostabūs mozaikos raštai. 

Kiekvieną dieną sustodavom vis 
kitoj įlankoj. Mūsų kasdieninės eks
kursijos į krantuose alyvmedžiais ir 
pušimis apaugusius kalnus trukdavo 
apie 2-3 valandas. Kalnuose susitik
davom su varpeliais ant kaklo besi
ganančias ožkas ir alyvų uogas nuo 
alyvmedžių renkančius žmones. Šiam 

bendrakeleiviais. Žaidėm žaidimus, 
sprendėm galvosūkius, svarstėm pa
saulinius įvykius. Egėjo jūros vanduo 
šiltas ir žydras — turkizo (nuo žodžio 
turkas) spalvos. Galima joje mau
dytis įšokus tiesiai iš jachtos. Deja, 
rytoj teks atsisveikinti su mūsų 
gražuole bei jos įgula ir toliau tęsti 
kelionę su nauju vairuotoju bei jo 
transportu. 

Persėdę į miniautobusiuką, iš 
Marmaris uosto pradėjom kelionę 
šiaurėn, link Kusadasi ir Ephesus. 
Penkias valandas pirmyn ir atgal 
zigzaguojant per kalnus ir tarpu
kalnes, matėm ilgas virtines bičių 
avilių, o kiek vėliau — nesibaigian
čius plotus šiltadaržių. Turkai savo 
kulinarijoj vartoja daug medaus (ma
no mėgstamiausias valgis pusryčiams 
buvo jogurtas su medumi ir bana-

Šv. Jono Bazilikos griuvėsiai ir priekyje jų — kapas. 

L-
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nu), o vaisius ir daržoves ekspor
tuoja į užsienį. Daržovių ir mišrainių 
gausumas, o saldumynų skanumas 
bei įvairumas buvo stulbinantis! 
Šiaip turkų virtuvė labai vakarietiš
ka, tik nėra kiaulienos patiekalų. 

Pakelėje sustojam papietauti ir 
aplankyti dar vieną nuostabų Romos 
imperijos statinį — Apolo šventyklą. 
Šalia nepaprastai aukštų ir didingų 
kolonų, žmogus pasijunti tarytum 
maža skruzdėlytė... 

KUSADASI IR EPHESUS 

Pagaliau pasiekiam Kusadasi 
uostamiestį — kurortą, ir apsistojam 
kalno šlaite, soduose bei gėlynuose 
paskendusiame elegantiškame „Kis-
met" viešbutyje. Džiaugiamės neap
sakomai gražiu vaizdu: Egėjo jūros 
įlanka su dideliu „gulėt" jachtų uos
tu, apsup tu Kusadasi miesto. Šią 
gražią vilą po valstybėje įvykusios 
revoliucijos sugrįžusiai iš užsienio 
sultono dukrai princesei padovanojo 
(o gal sugrąžino?) Turkijos valdžia. 
Viešbučio svečių kambario sienas 
puošia daugybė čia apsilankiusių ir 
su jos šeimos nariais nusifotografa
vusių Anglijos, Švedijos, Ispanijos 
karališkųjų šeimų narių, įvairių pa
saulio kraštų aukštų pareigūnų, pre
zidentų nuotraukos. Tarp jų suran
dame ir dviejų paskutiniųjų iš mūsų 
kaimynės Lenkijos. 

Rytojaus dieną aplankome neto
liese esančią istorinę vietovę — 6-
ame šimtmetyje statytos Šv. Jono ba
zilikos griuvėsius ir ten pat palaidoto 
šv. Jono kapą. Netoliese, Koressos 
kalne, yra Švč. Mergelės Marijos 
nedidelis, iš akmens statytas namelis 
— koplyčia. Manoma, kad ten gy
veno, mirė ir į dangų buvo paimta 
Dievo Motina. Netoliese esantis šalti
nis laikomas stebuklingu. Kasmet, 
rugpjūčio 15 d., ši šventovė sutraukia 
tūkstant ines minias, ne tik krikščio
nių, bet ir musulmonų maldininkų. 

Kelionės pabaigai, tarytum ska
nus saldainis, pasiliko visame pa
saulyje išgarsėjęs ir žinomas, geriau
siai iki šių laikų išlikęs, graikų-ro-

. menų senasis Ephesus miestas. Isto
riniai šaltiniai apie šį garsųjį uosta
miestį, vadinamą „vartais iš Vakarų i 
Aziją", siekia 7 šimtmečius prieš 
Kristų. 

Vaikščiojome plačiomis, marmu
ru grįstomis gatvėmis ir gėrėjomės 
abiejose pusėse stovinčių šventyklų 
bei kolonų puošnumu, nuostabaus gro
žio statulomis išpuošta Celsus bib
lioteka, nuostabą keliančiu, 25,000 
sėdimų vietų turinčiu (jame šv. Povi
las sakydavo pamokslus efeziečiams) 
Didžiuoju teatru, imperatoriaus Au
gustino statyta agora, palyginti labai 
gerai išsilaikiusiomis maudynėmis ir 
daugybe kitų svarbių pastatų išliku
siais griuvėsiais, kuriuos suminėti ir 

aprašyti reikėtų ištisos knygos. 

Kas apie Turkiją atsimintina? 

1. Istanbul yra dviejuose konti
nentuose — Europoj ir Azijoj. 

2. Pirmieji sėslūs žmonės apsi
gyveno Konya slėnyje, Turkijoj, 6500 
m. pr. Kr. 

3. Pirmieji pinigai buvo nukal
dinti Lydijos karalystėje, prie Sardis 
7-to šimtmečio pr. Kr. pabaigoje. 

4. Du iš septynių Senojo pasaulio 
stebuklų buvo Artemis šventovė 
(Ephesus) ir Halicarnassus mauzo
liejus (Bodrum), Turkijoje. 

5. Turkijoje gyveno ir apaštalavo 
šventieji Jonas, Petras ir Paulius. 

6. Manoma, kad po Kristaus nu
kryžiavimo, apaštalas šv. Jonas at
vyko su Švč. Mergele Marija, kur ji 
gyveno, mirė ir buvo paimta į dangų. 

7. Uola, kurioje šv. Petras mel
dėsi ir sakė pamokslus Antioch (An-
takya), 1963 m. Vatikano buvo pri
pažinta ir paskelbta kaip pirmoji ka
tedra. 

8. Šv. Nikalojus, dabartinis Ka
lėdų senelis, gimė ir gyveno prie 
Viduržemio jūros Demre (Myra). 

9. Kai kurie archeologai ir S v. 
Rašto tyrinėtojai mano, kad Nojaus 
arka užplaukė ant Ararato kalno, ry
tinėje Turkijoje. 

10. Antalya, Turkijoje, gimė 
daug istorinių asmenybių: poetas 
Homeras, karalius Midas, istorijos 
tėvas Herodotus, apaštalas Paulius. 

11. Tulpės 17-ame šimtmetyje iš 
Turkijos per Austriją paplito Angli
joje, Olandijoje. 

12. Turkija supažindino Europos 
kontinentą su kava. 

12. Jogurto pradžia buvo Tur
kijoj. 

Pabaiga. 

Vienas iš daugelio pastatų iki šiol 
geriausiai išlikusiame senajame 
graikų-romėnų mieste — Ephesus. 

Nuotraukos R. Rudaitienės. 
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Gimtadienio dovana Almai Adamkienei — knyga „Alma" 
Šiomis d i e n o m i s Lietuvoje 

pas irodė k n y g a „Alma" 

„Prezidentas Valdas Adamkus 
gerą pusmetį rengė sąmokslą prieš 
savo žmoną Almą", — tokia antrašte 
internete pasirodžiusi žinia teigė apie 
savotišką „sąmokslą". Sis „sąmoks
las" prasidėjo 2006 m. rugpjūčio mė
nesį, kai ponia Alma Adamkienė vie
šėjo JAV. O tie „sąmokslininkai": 
Juozas Kazickas, Danutė ir Gabrie
lius Žemkalniai, Vida Kaveckaitė-Da-
ras, Egidijus Aleksandravičius ir pats 
prezidentas sumanė išleisti knygą 
apie sukaktuvininkę. 

Knyga „Alma" iš le is ta 
gre i ta i 

Knygos sudarymą „sąmokslinin
kai" patikėjo „Verslo žinių" leidžiamo 
žurnalo „Verslo klasė" žurnalistei In
gai Liutkevičienei, o išleidimą „Tyto 
alba" leidyklai. 

Buvo darbuotasi gana operaty
viai, ir šis 136 puslapių leidinys, gau
siai iliustruotas retomis, iki šiolei ne
spausdintomis nuotraukomis, vasa
rio pradžioje jau pasirodė knygų len
tynose. Iš skelbimų internete paaiš
kėjo, kad nedidelio leidinio kaina — 
38.95 Lt. Knygos viršelį puošia didelė 
nuotrauka ir nemažas užrašas „AL
MA" 

Teigiama, kad ši knyga padės 

skaitytojams artimiau pažinti pirmą
ją šalies damą, suprasti kokiomis ver
tybėmis grįstas jos gyvenimas, kokį 
vaidmenį ši moteris atliko, preziden
tui Valdui Adamkui kopiant karjeros 
laiptais. 

Citatos iš knygos 

Čia pateikiame porą ištraukų iš 
šios knygos. Pradžioje — pačios kny
gos herojės A. Adamkienės prisimi
nimas: „Iš namų bėgome keturiese: 
mano tėvai, aš ir sesuo. Dviem laga
minais ir dviem kuprinėm nešini. Pri
simenu, buvo liepos mėnuo, mamos 
vardinės (ji — Ona). Mama iškepė 
tortą, atėjo svečių. Visi valgė tortą, 
gėrė vyną. Kalbos buvo liūdnos, visi 
buvo susirūpinę, žinojo, kas nutiko. 
Ir svarstė — važiuoti ar nevažiuoti iš 
Lietuvos, bet vis dėlto galiausiai nu
tarę, kad pasilikti neįmanoma, reikia 
bėgti. Vieną rytą anksti mus su sese
rimi pažadino tėvas. Įėjo į kambarį ir 
pasakė: 'Kelkitės, išvažiuojam. Krau-
kitės daiktus į kuprines'. Daug daik
tų nebuvo galima imti, nes vienu 
sunkvežimiu turėjo važiuoti ir dau
giau žmonių. Atsimenu, kaip šei
mininkė krovė būtiniausius daiktus į 
lagaminus. Ką dėjo, neatsimenu, tik 
atsimenu, kad mama be perstojo ver
kė. Seimininkė sukrovė lagaminus ir 
atėjo patikrinti, ką mes su seserimi 
dedamės. Ji atidarė sesers kuprinę, o 

Edvardas Šulaitis skaito naująją knvga 

K A I P A M E R I K O S SVAJONĖ 
V I R S T A A Š A R O M 

joje buvo albumas, visa mamos kos
metika, dienoraštis, užrašai su drau
gių linkėjimais. 'Negalima šitaip. Ką 
tu apsivilksi? Ką apsiausi? Nieko 
nepasiėmei, kur tavo batai?' — klau
sė šeimininkė sesers. Visa tai išmetė 
lauk ir įdėjo reikalingų daiktų. Taip 
mes išvažiavom". 

Gana iškalbingas yra V Adam
kaus atsiliepimas apie savo žmoną: 
„Apie išskirtinį Almos pasiaukojimą, 
supratimą ir paramą byloja vienas 
mūsų bendro gyvenimo epizodas. Esu 
jai nuoširdžiai dėkingas už tai, kad 
baigiau aukštuosius mokslus. Buvo
me ką tik susituokę, be cento kišenė
je. J i įsidarbino už labai menką atly
ginimą, kad aš galėčiau mokytis uni
versitete. Ir tais sunkiais momentais 
ji visuomet būdavo geros nuotaikos, 
besišypsanti. Nors skaičiavome cen
tus, ji sugebėdavo pagaminti maisto. 
O pinigų tuomet labai trūkdavo. 
Galiu pasakyti vieną pavyzdį. Ame
rikoje kas savaitę penktadieniais mo
kėdavo algą, bet alga nebūdavo di
delė. Prisimenu, kartais tekdavo kra
tyti visas kišenes ieškant 10 centų 
tramvajaus bilietui, kad Alma galėtų 
nuvažiuoti į darbą ir pasiimti algą, 
kad galėtume kitą savaitę išgyventi. 
Apie jokias pramogas nebuvo nė kal
bos. Žinoma, kartais sutaupydavome 
ir kur nors nueidavome, bet tai būda
vo retai. Per visus 56 metus nesam 
taip susipykę, kad būtų tekę šaukti ar 
kalbėti pakeltu balsu". 

Pabaigai norisi pacituoti žymaus 
verslininko, Adamkų šeimos draugo 
J. Kazicko pastebėjimą, kuris gerai 
apibūdina sukaktuvininkę: „Visuo
menės žvilgsnio ji nekaustė ypatin
gomis brangenybėmis. Alma iš pra
džių beveik nepastebimas žmogus, ta
čiau ilgainiui atsiskleidžia visas as
menybės vidinis grožis — tai panašu į 
burlaivį. Kai plaukia burlaivis, iš tolo 
regi tik jo baltas bures, o kai priartė
ja, pamatai, kad tai nepaprastai gra
žus laivas. Gražu viskas, kas yra to 
laivo išorėje ir viduje. Ir tai nuosta
biausia, kas gali būti jūrų kelionėse. 
Mūsų gyvenimo kelionėje tokia yra 
ponia Alma". 

Sukaktuvininkės 
apdovanojimas 

ir labdaros fondas 

Šioje knygoje visas puslapis yra 
pašvęstas A. Adamkienės apdovanoji
mams — gautų užsienio valstybių 

Darbo vizito Ispanijos Karalystėje 
metu Alma Adamkienė buvo apdo
vanota Izabelės Katalikės ordino 
Didžiuoju kryžiumi. 

Vlado Jakubėno nuotrauka 

ordinams sužymėti. Remiantis šia 
informacija, Lietuvos pirmoji dama 
yra gavusi 8 apdovanojimus, prade
dant Nuopelnų ordino Didžiuoju 
kryžiumi, gautu iš Norvegijos kara
lystės 1998-siais, ir baigiant Karūnos 
ordino Didžiuoju kryžiumi (suteiktas 
Belgijos karalystės 2006 m.). Be šių 
yra apdovanojimai, gauti iš Ukrainos 
(1998), Latvijos (2001), Prancūzijos 
(2001), Estijos (2004), Vokietijos 
(2005), Ispanijos karalystės (2005). 

Almos Adamkienės labdaros ir 
paramos fondas, kaip rašoma knygo
je, per septynerius metus sutelkė ir 
panaudojo kaimo mokyklų veiklai per 
10 mln. litų. 

„Visuomenė negali likti abejinga 
savo mažųjų piliečių likimui. Tik 
šiandien patyrę tauriausią jausmą — 
žmogiškąją meilę, vaikai patys ją 
skleis bei dalinsis su kitais ir šian
dien, ir ateityje", — tai A. Adam
kienės žodžiai, įrašyti jos labdaros ir 
paramos fondo internetinėje sve
tainėje ir paskelbti šioje knygoje. 

Lietuvos pirmoji dama Alma 
Adamkienė sukaktį (80-jo gimta
dienio) minės šį šeštadienį, vasario 10 
d. Amerikoje. 

E d v a r d a s Šulai t is 

Amerikos svajonė skamba nuos
tabiai, bet nelengvas joje gyvenimas. 
Mes, lietuviai, galime didžiuotis savo 
darbštumu, išmintimi ir tvirtybe. Ne 
vienas iš mūsų atvykęs į šią šalį pra
dėjome gyvenimą nuo nulio. Išmo
kome svetimą kalbą, užauginome ir 
išleidome į mokslus vaikus. Ir sun
kiai dirbdami sukūrėme jaukius na
mus. Gyvenimo tikslas lyg ir būtų pa
siektas, bet ar nors vienas iš mūsų 
susimąsto apie galimybę staiga viską 
prarasti. 

Prieš dešimt metų Aldona Na
vickienė paliko Lietuvą ir atvyko į 
Ameriką laimės ieškoti. Apie Aldoną 
galima atsiliepti tik iŠ gerosios pusės, 
ji geros širdies, darbšti , ne vienam pa
dėjusi gerais patarimais ar užuojau
ta. Atrodo, net Dievas tokio žmogaus 
neapleistų. Bet per šiuos dešimt metų 
jai teko ne kartą rasti stiprybės žengti 
toliau. Paskut inė nelaimė visiškai 

sužlugdė mūsų draugę Aldoną. 
Š. m. sausio 23 d. netikėtai įsi

liepsnojęs gaisras nepaliko nieko, kas 
buvo sukurta per dešimt metų. Su
degė Aldonos nuomojamas butas ir 
daiktai, ugnis kartu nusinešė ir jos 
mylimo vyro gyvybę. Moteris liko 
kaip stovi. Aldona prarado gyvenimo 
viltį ir jėgas. 

Mieli žmonės, nenusisukime nuo 
svetimo skausmo, mes niekada neži
nome, kada mus užklups bėda. Tad 
padėkime jai, kad į jos gyvenimą įsi
skverbtų saulės spindulėlis ir šypse
na papuoštų jos veidą. Jos vardu 
atidaryta sąskaita: 

Aldona Navickienė-Boyd, 
First Personai Bank, 
6162 S. Archer Ave., 
Chicago, II 60638. 
Sąskaitos numeris: 0320031128. 

Iš anksto dėkoja galintiems jai padėti. 
Aldonos d r a u g a i 

Vasario 4 d. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, vyko gražus B. Brazdžionio 1 00-
me-čio paminėjimas. Jame pagrindini pranešima apie poeto kūryba 
padarė Lietuvių rašytojų draugijos (vasario 8 d. „Drauge" parašyta -
sąjungos) pirmininkė Stasė Petersonienė. Dėkojame S. Petersonienei už 
gražia. B. Brazdžionio kūrybos apžvalgą Ir atsiprašome už įsivėlusią klaidą. 
Po gražaus renginio Iš kairės: Daiva Petersonaltė, Stasė Petersonienė ir 
Julija Švabaitė-Gyllenė. 

Laimos Aponavičienės nuotrauka 
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DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
ONA 

RAZUTIENĖ 

„Amžinybėn iškeliavus, 
Žemėj palikau gyva 
Su lietuviškuoju šokiu 
Su lietuviška daina". 

B. Brazdžionis 

ANTANAS RAZUTIS 
1906-1987 

ONA RAZUTIENĖ 
1908-1987 

Prisimename mokyt. ONĄ RAZUTIENĘ, kuri mirė 1987 m. va
sario 28 d. bediriguodama jaunimo chorui. 

Minint 20 metų mirties sukaktį, velionės brangiam atminimui šv. 
Mišios užjos sielą bus aukojamos vasario 25 d., sekmadienį, 10:30 v.r. 

v 

Los Angeles lietuvių Sv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
A.a. mokyt. Onos Razutienės prieš 58 m. įsteigtas LB jaunimo 

ansamblis „Spindulys", su meile jos išaugintas ir globotas, toliau va
dovaujasi velionės entuziazmu bei užsidegimu garsindamas Lietuvos 
vardą svetimtaučių tarpe lietuviškomis dainomis ir šokiais. 

Maloniai prašome visus prisiminti ją savo maldose: 
— už didelę širdį lietuvių jaunimui, 
— už lietuviško žodžio, šokio ir dainos skiepijimą, 
— už įdėtą darbą prižiūrint lietuvišką atžalyną, 
— už pasišventimą virš įsipareigojimo. 

Los Angeles LB jaunimo ansamblis 
„Spindulys", Sv. Kazimiero lituanistinė 

mokykla ir šeima 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
GRAŽINA 

MUSTEIKIENĖ 

TRISDEŠIMT DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTI 

AtA 
Fil. GRAŽINA 
MUSTEIKYTĖ 

Pagerbiant Jų šviesų atminimą, šv. Mišios bus" atnašaujamos šeš
tadienį, 2007 m. vasario 17 d., 10 vai. ryto Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette Park. Sv. Mišias atnašaus tėvas fil. 
Antanas Saulaitis, SJ. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir 
prisiminti Jas savo maldose. 

Vydūno fondas 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
( 7 0 8 ) 5 9 8 - 5 8 8 0 

'Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated' 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
wivw.petkusfuneralhomes.com 

Palos-Gaidas 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
• v 

laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 
kiekvienam lengvai pasiekiami. 

Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 
GERALD F. DAIMID — 

nepriklausomas direktorius 
4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 -708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

http://wivw.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE m C 

•Vasar io 8 d. mi rė dail ininkas 
Albinas Bielskis-Elskus, gyvenęs 
Maine valstijoje. 

• P r i s i m e n a n t Ramunę Kviklytę-
Lukienę, jos 5-ųjų mirties metinių 
proga kunigai - A. Saulaitis, SJ, ir A. 
Gražulis, SJ, - aukos šv. Mišias Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje vasario 25 d., sek
madienį, 10:30 vai. ryto. 

• L a k e County , IN, A m e r i k o s lie
tuvių bendruomenė, East Chicago, 
IN, Amerikos Lietuvių Bendruomenė 
ir Lietuvos Vyčių 82-oji kuopa vasario 
18 d. Amerikos legiono 430 posto pa
talpose, 7430 Broadway, Merrillville, 
IN, švęs Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną, {ėjimas nuo 12 vai. p.p. Prog
rama prasidės 1 vai. p.p. Muzikinę 
programą atliks Bronius Mūras. Kai-

-na — 12.50 dol. Tel. pasiteiravimui: 
219-884-2220 (Joanna Rudzevičius). 

• V a s a r i o 24 d. 12 vai. p.p. Rock-
ford Lietuvių klubas, 716 Indiana Ave., 
kviečia paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės dieną. Jus linksmins 
tautinių šokių kolektyvas „Klumpė". 

Paskanausite lietuviškų patiekalų. 
Kaina — 8 dol., vaikams — 4 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 815-871-7969. 

•Vasar io 24 d. Mayfield Banąue t 
Hali, 6072 S. Archer Ave., Lietuvos 
Vyčiai ruošia pobūvį, kuriame dauge
lio lietuviškų organizacijų nariui bei 
vadovui Sauliui Kupriui bus įteiktas 
pasižymėjusio asmens žymuo. Muzi
kinę programą atliks Katherine Ja-
giella (sopranas) ir Faustas Strolia. 
Kokteiliai 5-6 vai., vakarienė — 6 vai. 
v. Tel. pasiteiravimui: 773-376-4779 
(Diann Martin). 

• K o v o 11 d. 2 vai. p .p . Sv. Kazi
miero seselių rėmėjų draugija rengia 
žaidimų popietę („Games-Bingo Par-
ty") Maria aukštesniosios mokyklos 
patalpose (67th ir California gatvių 
sankryža). Įėjimas iš kiemo pusės 
nuo 12 vai. p.p. Galėsite nusipirkti 
maisto: kugelio, dešrelių, naminio py
rago bei duonos, kavos. Seselės ir rė
mėjai kviečia atvykti, linksmai pra
leisti laiką draugų būryje ir paremti 
Sv. Kazimiero seserų vienuolyną. 
Lauksime. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Te l . 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

• Pranas G. Mei lė , CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins meti
nį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite tel. 708-424-4425. 
Naujas adresas; 5516 W. 95 St., 
Oak L a w n , IL 60453 . Sek
madien ia i s n u o vasar io 4 d., 
Pasaul io l i e tuvių centre , Le
mont , IL, n u o 8 v.r. iki 2 v . 
p.p. Tvarkome prašymus dėl pa
jamų mokesčio numerio. 

* „Lietuvos Našlaičių globos 
Komitetas" š.m. sausio mėn. yra ga
vęs šias aukas paremti našlaičius: 
$1,500: Jonas ir Rima Backauskai 
(Hillsboro Bch, FL). $1,350: Bernar
dine M. Bolinsky (Frackville, PA). 
$1,200: Nemira Šumskienė (Chicago, 
IL). $900: Bronius ir Janina Cikotai 
(Alexandria, VA). $300: Vytas ir Da
na Šarkos (Cashiers, NC). $150: 
Millie Helt (Boothwyn, PA); Juozas ir 
Danutė Doveiniai (Clinton Twp, MI;) 
Rima V Šilėnas (Wa.hington, DC); 
William R. Snyder (Elmhurst, IL); 
Jonas Montvilas (Indianhead Park, 
IL); Joseph Kazlauskas (Chicago, IL); 
Danutė Krivickas (Winchester, MA); 
Teresė ir Algimantas Gečiai (Hun-
tingdon, Vy, PA); Augustinas ir Dalia 
Orentai (Palos Heights, IL); Danutė 
Geldys (Whitmore Lake, MI). $100: 
Carl Kazakauskas (Philadelphia, PA); 
Marlene Zavada (Medford Lakęs, 
NJ). $90: Vytas Svalbonas (Red Lion, 
PA). $50: Anna Pakalnis (Waterbury, 
CT). $40: Vaida T. Trimakas (West> 

lake, OH) $25: Dorothy Andryauskas 
(Patchogue, NY); Algis N. Kalvaitis 
(Alexandria, VA); William J. Kizevich 
(Bartlett, TN). 

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai 
vertinamos! Lietuvos Našlaičiu glo
bos komitetas (Lithuanian Or-
phan Care, Inc.). 2711 West 71st 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 773-
476-2655. Fed. Tax ID # 36-
4124191. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Ona ir Jonas Treškos $25, 
Lilija ir Viktoras Kizlaičiai $440, 
Jonas Jurkūnas $480, Donatas Tijū
nėlis $550 studentės paramai, Ano
nimas (F) $2,000. Labai ačiū. „Sau
lutė" (Sunlight Orphan Aid) 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 
tel. (630) 243-7275. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių 

Vasario 18 d. 
12 vai. p.p. 

Vytauto Didžiojo 
šauliu rinktinės 

namuose 
2417 W 43rd Street, Chicago 

Užgavėnių — 
žiemos palyde 

šventė 

Kviečiame mažus f r didelius pasivaišinti blynais, v irt i n ūkai s. pyra
gaičiais, kava. Netruks geros nuotaikos. Šoksim, žaisim. Laukiame atei
nančių su kaukėmis ir kostiumais. Jums gros Fausta Urbonienė. įėjimas — 
20 dol. suaugusiems, 5 dol. vaikams. 

SKELBIMAI 

• Li thuanian Mercy Lift dėko
ja Loretta Kasparas už $100 auką. Si 
auka yra skirta senelių prieglaudos 
n a m a m s Lietuvoje. L i thuan ian 
M e r c y Lift, R O. B o x 88, Palos 
He ight s , D 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID # 36-3810893. 

• Li thuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurios paskirtos moterų 
krūt ies vėžio ankstyvai diagnostikai 
Lietuvoje. Aukojo: $100 — Dalia M. 
Zuraitis, IL; Peter M. Merwin, IL. 
$50 — Patricia Nelia Paulauskas, IL. 
$40 — Janina Cukuras, IL. $25 — 
Elena Wasilewski, IL; Corinna E. Vil
kaitis, CA; Jurgita C. Gvidas, IL; Re
gina Butkus, IL. $15 — Aldona Ma-
siulionis, NY. $5 — Theresa S. Tho-
mann, NY. Li thuanian Mercy Lift, 
E O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
# 36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Li thuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė a.a. Onos 
Kutkaitės-Durbin fondui — Jurbarko 
ligoninei Lietuvoje. Aukojo: $100 — 
VVilliam E. Unakis, IL. $20 — VValter 
Kasparaitis, IL; Dennis Trimakas, 
OH. $15 — Victor ir Lena Kelmins-
kis, PA. Li thuanian Mercy Lift. P 
O. B o s 88, P a l o s H e i g h t s , IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
# 36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Li thuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė įgyven
dinti vaikų dantų priežiūros progra
mai Lietuvoje. Aukojo: $20 — Ru-
dolph ir Stella Stinauer, IL. Lith
u a n i a n Mercy Lift, P O. Box 88, 
Pa los Heights , IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Li thuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti perinata-
linei naujagimių priežiūros programai 
Lietuvoje. Aukojo: $100 — Feliksas 
Bobinas, IL. $15 — Zelma ir Joseph 
Bikneris, IL. L i t h u a n i a n Mercy 
Lift. PO. B o s 88, Palos Heights , 
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
I D #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Li thuanian Mercy Lift dėko
j a už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti medicininius projektus ser

gantiems ligoniams Lietuvoje. Au
kojo: $100 — Charles ir Vida Murray, 
IL; Elden Gineitis, IL; Gražina 
Kasparat, IL; dr. Leonidas Ragas, IL; 
Jurgis ir Viligailė Lendaitis, IL; dr. 
Jorge ir Sofija Galante, WI. $50 — 
Aušrinė Karaitis, IL; Fran Siutas, IL. 
Lithuanian Mercy Lift, PO. Box 
88, Palos Heights , IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID # 36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• A. a. dr. Mykolo Garmaus 
atminimą pagerbdami, draugai ir pa
žįstami suaukojo $1,300 padėti Šiau
lių Tuberkuliozės ir Plaučių ligoninei 
Lietuvoje. Aukojo Rostislav ir Regina 
Beder, Dana Elsbergas, Halina Bag
donas, Jonas ir Jadzė Mockaitis, Ire-
ne Rimavičius, Lucia ir Algis Garsys, 
Mirga ir Jeffrey Whittaker, Helen Z. 
Carter, VValter ir Angelė Garsys. Reiš
kiame gilią užuojautą velionio arti
miesiems. Nuoširdžiausiai dėkojame 
aukotojams. Lithuanian Mercy 
Lift, PO. Box 88, Palos Heights , 
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID # 36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Li thuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti medicininius projektus ser
gantiems ligoniams Lietuvoje. Au
kojo: $3,000 — Joseph Materas, CA. 
$1,000 — Irene S. Denihan — NY. 
$750 — Saulius Vaicekonis, MD. 
$500 — I. Rašys, MA $300 — Ra
minta Jacobs, IL. $250 — Šarūnas 
Valiukėnas, IL; Arvydas ir Marčia 
Petravičius, CA; Helen K. VVelsh, IL. 
$200 — Laura T. Laučius, YVa-shing-
ton, D.C., Albert A. Bartkus, NY dr. 
K. A. Jučas, IL; Iron Wolf Software 
Corporation, CA; Eve Kazakauskas, 
PA; Kastytis ir Maureen Jučas, IL. 
$100 — Ann K. Stasukaitis, IN; 
Miglinas T.V, IL; Steven Durbin, IN; 
Richard ir Marcella Kukenis, IL; Jo
lanta ir Šarūnas Peckus, IL; Kath-
leen R. Moritis, VVA, Clement ir 
Catherine Kucenas, CA, Bernard Co-
valesky; Gintaras A. Vaisnys, IL; 
Edward ir Donna Laukys, NY; Rom 
Leparskas, MI. Lithuanian Mercy 
Lift, PO. Box 88, Palos Heights , 
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID # 36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

SKELBfMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 
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