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Prasidėjo pedagogų streikai 

Streiko metu mokytojai žada 2 valandas nevesti pamokų. 

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) — 
Didesnių algų reikalaujantys moky
tojai rodo, kad spalį skelbti grasini
mai streikuoti nebuvo tušti — antra
dienį Telšiuose įvyks pirmasis įspėja
masis streikas, o iki mėnesio vidurio 
tokie streikai įvyks dar aštuoniuose 
Lietuvos miestuose. 

Kaip pirmadienį sakė Lietuvos 
švietimo darbuotojų profsąjungos 
(LŠDPS) pirmininku prisistatantis 
Aleksas Bružas, įspėjamaisiais strei
kais švietimo įstaigų darbuotojai rei
kalaus nedelsiant 20 proc. padidinti 
atlyginimus, o nuo sausio 1 dienos 
juos pakelti dar 30 proc. 

Pasak jo, taip pat bus reikalauja
ma mažinti darbo krūvį, įstatymiškai 
reglamentuoti tvarką, kuri pedago
gus labiau apsaugotų nuo agresyvių 
mokinių ir jų tėvų bei parengti il

galaikį atlyginimų didinimo planą. 
Antradienį Telšiuose streikuos 

14 švietimo įstaigų darbuotojai, tre
čiadienį streikuos Zarasų, penktadie
nį apie 30-ies Klaipėdos ir Mažeikių 
mokyklų ir darželių darbuotojai, lap
kričio 13 dieną prie streikų bangos 
prisijungs Palangos, 14 — Kelmės ir 
Akmenės, 16 — Plungės ir Kretingos 
mokytojai. 

A. Bružo teigimu, į nesiliaujan
čius mokytojų reikalavimus imama 
reaguoti, nes ankstesni valdžios ke
tinimai nuo naujų metų atlyginimus 
kelti 11 proc. pasikeitė. Pasak jo, spa
lio pabaigoje iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos buvo gautas patvirtini
mas atlyginimus nuo ateinančių me
tų pradžios pakelti 20 proc. 

Streiko metu mokytojai žada 2 
valandas pamokų metų nedirbti. 

Pasak A. Bružo, jei į streikų me
tu keliamus reikalavimus padidinti 
atlyginimus nebus atsižvelgta, galimi 
ir ilgesni terminuoti arba netermi
nuoti streikai ir net moksleivių egza
minų boikotas. 

Spalio mėnesį LŠDPS teigė, jog 
įspėjamosios akcijos bus rengiamos 
ten, kur už streiką pasisakys bent 
apie du trečdalius visų mokyklos dar
buotojų. Sąjungos tvirtinimu, įvai
riuose Lietuvos miestuose streikuose 
dalyvaus bent 10,000-12,000 mokyto
ju-

Vietinius įspėjamuosius mokyto
jų streikus nutarta rengti, reikalau
jant tesėti dar 2005 metų pabaigoje 
duotą pažadą kelti atlyginimus. 

LŠDPS šiuo metu yra skilusi, jai 
vadovauja du pirmininkais prisista-
tantys žmonės — A. Bružas ir Rūta 
Osipavičiūtė. Pastaroji pirmininke 
buvo išrinkta šį rudenį, tačiau A. 
Bružas ir jo šalininkai užprotestavo 
rinkimų teisėtumą ir dabar šis klau
siamas sprendžiamas teisme. 

A. Bružą daugiausia remia prof
sąjungos Žemaitijos pedagogų susi
vienijimai, tuo metu R. Osipavičiūtė 
atstovauja Aukštaitijos susivieniji
mams. 

Streikus Žemaitijos ir Zarasų 
mokyklose organizuoja A. Bružą re
mianti profsąjungos dalis, o likusieji 
pedagogai geresnių sąlygų linkę siek
ti derybų keliu. 

LŠDPS duomenimis, Lietuvoje 
jau trūksta 1,500 mokytojų, dėl to di
dėja pedagogų darbo apimtys, smun
ka ugdymo kokybė. 

Statistikos departamento duo
menimis vidutinis mokytojo atlygini
mas siekė 1,793 litus. 

Šiame 
numeryje: 

•Sveikatos klausimais. 
Nemiga (p. 2) 
•Lydi šventadienis (p. 3) 
•Lietuvos „Caritas" 
aplankė kolegas 
Austrijoje (p. 4-5) 
•„Našlaičių globos" 
komiteto bitelė (p. 5) 
•Lietuvos savaitė (p. 6) 
•Indija prieš 20 metų 
(25) (p. 9) 
• Susitikimas su Birute 
Jonuškaite (p. 10) 
•Negrįžo... (p. 11) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.39 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Per poilsio dienas Lietuva 
prarado beveik 20 gyventojų 

Keturios poilsio dienos virto tragiškų 
nelaimių virtine. Eltos nuotr. 

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) — 
Keturios poilsio dienos, kurios buvo 
skirtos artimųjų kapų lankymui ir 
susikaupimui, Lietuvoje virto tragiš
kų nelaimių virtine. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Lietuvos gyventojams suteiktos 
nedarbo dienos buvo skirtos tam, 
kad jie pagal tradiciją galėtų lankyti 
artimų žmonių kapus, tačiau po ne
darbo dienų kapinėse bus supilta 
daugiau kauburėlių, žyminčių amži
nojo poilsio vietas, nes avarijos, gais
rai ir kiti skaudūs jvykiai pasiglemžė 
ne vieno žmogaus gyvybę. Šiuose 
Įvykiuose, pirminiais duomenimis, 
žuvo 18 žmonių. 

Per keturias dienas per avarijas 
keliuose žuvo 14 žmonių, dar 118 
buvo sužeista. 

Tiek nelaimių keliuose paprastai 
įvyksta per visą savaitę. Automobi
liai ne tik susidūrė ir vertėsi, bet ir 
skendo vandens telkiniuose. 

Pareigūnams kelia nerimą, kad 
avarijose nukentėjo daug vaikų — 
tarp žuvusiųjų — net 3 mažamečiai. 
Dar 20 vaikų kelionėse patyrė su
žalojimus ir įvairias traumas. 

Ina Marčiulionytė. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Lietuvei — 
aukštos 
pare igos 
UNESCO 

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) — 
Paryžiuje pirmadienį prasidėjusioje 
UNESCO Vykdomosios tarybos sesi
joje Lietuvos ambasadorė prie 
UNESCO Ina Marčiulionytė išrinkta 
šios tarybos vicepirmininke. Kartu ji 
tapo ir Vykdomosios tarybos biuro 
nare. 

UNESCO Vykdomosios tarybos 
biure dirba dvylika narių: Vykdomo
sios tarybos pirmininkas, šeši vice
pirmininkai (po vieną iš kiekvienos 
rinkiminės grupės) ir penki Vykdo
mosios tarybos komitetų pirminin
kai. Biuras į posėdžius renkasi Vyk
domosios tarybos sesijų metu, kilus 
būtinybei — ir ta rp sesijų. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DALIUS KEPAlNiS, MP 

Lake S t Louis, M O 
kedainttMD.com 
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NEMIGA 
Šiandien teko kalbėti su vienu 

senokai jau mano klinikoje besi
lankančiu pacientu. Pavadinkime jį 
Jonu. Rodos, gerai Joną pažįstu, jis 
visada buvo nuoširdus, geras žmogus, 
sąžiningai vykdantis daktarų nurody
mus, besistengiantis palaikyti i r sau
goti savo sveikatą. Mums gerai sekasi 
kovoti su jo viršsvoriu, padidėjusiu 
kraujospūdžiu ir diabetu. Be šių 
problemų jis retkarčiais užsimindavo 
apie vidurių užkietėjimą ir epizodinę 
nemigą, bet šioms dviems proble
moms neskyrė daug dėmesio. Netoli
moje praeityje teko aptart i jo miego 
įpročius, miego higieną, ir Jonas 
prižadėjo keisti savo dienos režimą ir 
pasirūpinti geru miegu ir poilsiu. 
Deja, jam nepavyko radikaliai pakeis
ti dienos režimo, jį vis vargino nuo
latinė nemiga ir nuovargis, mieguis
tumas dienos metu. Prieš kelias die
nas jis užsnūdo prie vairo ir patyrė 
nedidelę autoavariją (laimei, išvengta 
sužeidimų ir aukų). 

Turbūt net minėti neverta, kad 
po šio laimingai pasibaigusio nelai
mingo atsit ikimo Joną varginant i 
nemiga staiga įgijo visiškai kitą 
reikšmę ir šiandien dienos vizitą pa-
skyrėme nuodugniam nemigos apta
rimui ir gydymo planavimui. 

Rinkdamasis temą šios dienos 
rašiniui susimąsčiau, iš tiesų, kiek 
svarbi ši problema yra. Juk miego 
stoka ir vėliau dienos metu varginan
tis mieguistumas ne tik pablogina 
darbingumą ir dėmesį, bet ir gerokai 
kenkia darbo našumui, produktyvu
mui, profesinei ir kasdienos asme
ninei sėkmei. 

Oficiali statistika sako, kad ne
miga kasmet vargina 1 iš 3 ameri
kiečių. Nemiga gali pasireikšti kaip 
momentinis (1-3 dienos), t rumpa
laikis (1-2 savaitės) a r ilgalaikis 
miego sutr ikimas. Pačios nemigos 
apibrėžimas neapsiriboja tik sunku
mu užmigti (iki 1 valandos), bet ir 
dažnu prabudimu, ankstyvu prabu
dimu ir nuolatiniu nuovargiu, mie
guistumu dienos metu, kuomet reikia 
'pogulio' vidury dienos. Be šių simp
tomų padidėja nervingumas, irzlu
mas, blogėja nuotaika, sutr inka ape
titas, didėja baimės ir nerimas, kaip 
jau minėjau, sumažėja motyvacija ir 
darbingumas. 

Nemiga gali būti laikina, dar 

vadinama situacine (susijusi su stre
su, pvz., šeimos, finansinėmis, darbo 
ar studijų problemomis; ūmia liga, 
pvz., nuolatiniu skausmu, dusuliu, 
kosuliu ir t. t.), šio tipo nemiga trun
ka iki 2-3 savaičių, vėliau praeina 
savaime, išnykus streso ar ligos šal
tiniui. Kito tipo nemiga yra nuola
tinė, chroninė (ją taip pat sukelia 
ilgai t runkant is stresas, depresija, 
nerimas, pamaininis darbas, ilgalai
kis alkoholio ar migdomųjų vaistų 
vartojimas) ir šio tipo nemiga trunka 
ilgiau nei 3 savaites, dažniausiai pri
reikia gydymo vaistais. 

Nemigą gali sukelti ne tik emoci
nis stresas (darbo ar mokslo proble
mos, artimo šeimos nario liga, finan
sinės problemos), bet ir psichoneu
rologiniai sutrikimai (depresija, neri
mas), viršsvoris, medicininės proble
mos (pvz., skydliaukės sutrikimai, 
kvėpavimo takų ir širdies ligos), ne
ramių kojų sindromas, kofeino, alko
holio ir stimuliantų vartojimas, il
galaikis antidepresantų, migdomųjų 
ar kitų vaistų vartojimas, pamaininis 
darbas, tolimos kelionės, kuomet 
keičiasi laiko juostos ir t. t. 

Norint teisingai nustatyti nemi
gos priežastį, daktaras turėtų išsa
miai apklausti, ypatingą dėmesį at
kreipiant į jau minėtus sutrikimus ir 
problemas. Taipogi ypatingas dėme
sys turėtų būti skiriamas nuodug
niam miego įgūdžių ištyrimui: 

• Kada paprastai einate miegoti; 
• Po kiek laiko užmiegate ir kiek 

laiko per naktį miegate; 
• Ką darote, jei neužmiegate 

ilgiau nei 45-60 minučių; 
• Ar lovoje iš tiesų tik miegate, ar 

užsiimate kita veikla, pvz., valgote, 
žiūrite televizorių, skaitote; 

• Ar dažnai ir kiek kartų per 
naktį prabundate; 

• Kiek laiko išmiegate iki pirmo 
prabudimo; 

• Ar vartojate tabaką, alkoholį, 
kofeiną prieš miegą; 

• Kiek laiko prieš miegą valgote ir 
būnate fiziškai aktyvus; 

• Ar pakankamai kietas ir stan
grus jūsų čiužinys. 

Reikalui esant, daktaras gali 
užsakyti vadinamą miego studiją. Šio 
testo metu turėtumėte praleisti naktį 
miego klinikoje, jums miegant būtų 
sekamas kvėpavimas, širdies ritmas, 
raumenų judesiai, kraujo deguonies 

kiekis, elektrinė smegenų veikla. 
Kitą rytą šie duomenys analizuojami 
ir tiriama, ar buvo užregistruoti 
kraujo deguonies prisotinimo nukry
pimai, padidėjęs jaudrumas, galūnių 
judesiai. Šiuo tyrimu diagnozuojama 
miego apnėja (apnea) (periodiški kvė
pavimo sustojimai miego metu) ir 
neramių kojų sindromas. 

Nustačius nemigos priežastį, 
daktaras gali rekomenduoti gyveni
mo būdo (dietos, žalingų įpročių 
vengimo, lengvo fizinio aktyvumo) ir 
reguliaraus dienos režimo pakei
timus, o šioms priemonėms nepa
dėjus, galima paskirti gydymą vais
tais. Pirmiausia reikėtų atkreipti 
ypatinga dėmesį į kitas medicinines 
ir psichologines problemas, pvz., ša
linti stresą, gydyti depresiją, gydyti 
neramių kojų sindromą. Tuo pat 
metu galima pradėti gydymą migdo
maisiais vaistais. Reikėtų atsiminti, 
kad pagrindinis migdomųjų dozavi
mo principas yra skirti šiuos vaistus 
kuo mažesne doze ir kuo trumpes
niam laikotarpiui. Reikia nepamiršti, 
kad miegą skatinantys vaistai gali 
sukelti priklausomybę vaistui, o 
ilgiau juos vartojant poveikis silpsta 
ir jie gali paskatinti nuolatinės nemi
gos vystymąsi. Tad reikėtų šio tipo 
vaistus vartoti itin atsargiai, regu
liariai pasitariant su gydytoju. 

Pabaigai norėčiau pateikti 
keletą patarimų, kaip pakeisti miego 
įpročius: 

• Stenkitės atsigulti poilsiui kas 
vakarą tuo pačiu metu. Itin svarbu 
šio įpročio laikytis tiek paprastom 
dienom, tiek šventinėmis ir savait
galio dienomis; 

• Venkite pogulio dienos metu, 
leiskite sau gerai nuvargti; 

• Reguliariai mankštinkitės. Ne
venkite lengvos mankštos prieš 
miegą, nors tai tebūtų gal tik 15 mi
nučių pasivaikščiojimas po rajoną; 

• Išvėdinkite kambarį prieš mie
gą, palaikykite kambaryje kuo že
mesnę temperatūrą; 

• Iš anksto ruoškitės miegui. 
Prigesinkite ryškias šviesas namuose 
po saulėlydžio, leiskite biologiniams 
ritmams pilnai pasireikšti; 

• Lovoje privalu tik miegoti ir už
siimti seksu! Tad venkite skaitymo, 
televizoriaus žiūrėjimo, darbo kom
piuteriu lovoje; 

• Ryte pasistenkite kuo anksčiau 
atsikelti ir nesilepinti lovoje; 

• Venkite alkoholio, kofeino, ta
bako bent kelias valandas prieš mie
gą; 

• Baikite valgyti pietus ar naktinį 
užkandį bent 2 valandos prieš miegą. 
Stenkitės nepersivalgyti pietų metu; 

• Jei turite viršsvorį, stenkitės jo 
atsikratyti; 

• Jei mokate, pabandykite atsi
palaidavimo pratimus, jogą ar me
ditaciją 15-20 minučių prieš miegą; 

Kaip nesipykti dėl vaikų auklėjimo? 
Vargu ar ras tume nors vieną 

tėvą, kuris, atsiradus keblumų dėl 
vaikų auklėjimo, nebūtų pagalvojęs, 
kad gyvenimas būtų daug paprastes
nis, jei priimant sprendimus nerei
kėtų tartis su sutuoktiniu. Teigiama, 
kad sutuoktinių ginčai dėl vaikų au
ginimo ir auklėjimo yra viena pagrin
dinių ginčų priežasčių. O kas laukia 
tų nelaimėlių, kurių požiūris į vaikų 
auginimą skiriasi iš esmės? Tokiais 
atvejais gali kilti grėsmė net pačioms 
tvirčiausioms santuokoms. Be to, tai, 
kaip tėvai įveikia kylančius nesu

tarimus, daro tiesioginę įtaką ir san
tykiams su vaikais. 

Kaip būtų nuostabu, jei sutuok
tinių požiūris į vaikų auginimą būtų 
bent jau panašus, bet tikėtis, kad 
nuomonės niekada neišsiskirs, iš 
tiesų būtų naivu. Vienas sutuoktinis 
galbūt augo labai liberalioje šeimoje, 
o kitas atvirkščiai - labai griežtuose 
namuose. Tai, kas vienam priimtina, 
kitam gali būti visai netoleruotina. 
Todėl labai svarbu kalbėtis. Nutar
kite, kokioms vertybėms teiksite vir
šenybę ir stengsitės skiepyti savo 

atžaloms. Pastebėsite, kad nebūtinai, 
kas svarbu jums, bus svarbu ir jūsų 
sutuoktiniui. Kaip susitarti? 

1. Aptarkite savo tikslus. Kokį 
žmogų norėtumėte užauginti? Pa
mėginkite apsispręsti, kas vis dėlto 
svarbiausia jums abiem. Galbūt gali
ma ko nors atsisakyti arba rasti kom
promisą. 

2. Pasikalbėkite apie tai, ką geba 
jūsų vaikai. Kai kada tėvai ginčijasi 
tik todėl, kad, vieno nuomone, vaikas 
jau gali kažką daryti, o kitas mano, 
kad jis dar Nukel ta į 9 psl. 

• Stenkitės sumažinti stresą. Jei 
jus jaudina rytdienos planai ir dar
bai, rašykite „Rytdienos darbų ir 
rūpesčių sąrašą" kas vakarą. Įteigite 
sau, kad šįvakar rytdienos nepakeisi, 
ir pasirūpinkite rytdienos proble
momis kitą rytą! 

• Pabandykite kambaryje palikti 
„baltą t r iukšmą", pvz., negarsią 
klasikinę muziką ar įjunkite ventilia
torių; 

• Jei nesiseka užmigti 30 minu
čių, geriau visiškai atsikeikite ir 
bandykite nuveikti ką nors lengvo, 
pvz., paskaitykite 30 minučių kitame 
kambaryje; 

• Pasiryžkite pakeisti esamą čiu
žinį nauju, itin kietu čiužiniu. 

Tikiuosi, kad šie patarimai padės 
kasdieninėje kovoje su nemiga. 

• 
Tad būkime sveiki ir ramaus 

miego! 

Straipsniui naudota medžiaga iš: 
American Academy of Sieep Me-

dicine (www.aasmnet.org). Tel (708-
492-0930). Nat ional Sleep Foundation 
(www.sleepfoundation,org); tel. (202-
347-3471) . The Sleep Weil (www. 
sleepquest.com ). Tel. (650-365-6492). 
National Center for Sleep Disorders 
Research (www.nhlbi .n ih.gov/heal th/ 
publ ic /s leep/ index.htm). Tel. ( 3 0 1 -
251-1222) . 
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Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 

http://kedainttMD.com
http://www.aasmnet.org
http://www.sleepfoundation,org
http://sleepquest.com
http://www.nhlbi.nih.gov/health/
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:aldaze@gmail.com
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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„GARBĖ ŠVENTIESIEMS!" 
KUN. KAZIMIERAS 
AMBRASAS, SI 

Taip pasakė Švč. Mergelė Marija, 
apsireiškusi šv. Brigitai. Ta pačia 
proga ji pridūrė: „Jie yra tarsi ne
suskaičiuojamos žvaigždės, kurių 
šviesai ir spindesiui negali prilygti 
jokia žemiška šviesa"... 

Kaip neseniai matyta Negyvoji ir 
Viduržemio jūra, Jordanas, Geneza-
reto ežeras, Prahoje Vltavos upė, o 
dabar — pro dviejų Krant inės gatvėje 
greta stovinčių namų plyšelį — ir vėl, 
kaip prieš dešimt dvidešimt metų, 
toliau ramiai srovena Nemunas . 
Dviejų savaičių kelionės per Egiptą, 
Jordaniją, Palestiną ir Izraelį - tarsi 
ir nebūta. Ne, vis dėlto būta . Tenai 32 
žmonės kasdien iš vienos į kitą vietą 
besikilnojantys, turėjo nemažai pro
gų pamatyti dailiuose sarkofaguose, 
iškilmingose katedrose ir bažnyčiose, 
koplyčiose, paprastuose ir puošniuose 
karstuose gulinčius šventųjų palai
kus. 

Kur jų nėra? Tačiau daugiausia 
— danguje. Šiandien jų diena, kai 
minimi senieji patriarchai nuo Ab
raomo ir Dovydo, nuo pranašų Mo
zės, Eliziejaus ir Elijo iki šv. Kazi
miero, šv. kun. Jono Bosko, Marijos 
Gorėti, šv. Teresėlės, Maksimilijono 
Kolbės ligi mūsų dienų, kai laukiame, 
kad šventuoju būtų paskelbtas mūsų 
šv. Tėvas Jonas Paulius II, Kalkutos 
Motina Teresė ir daugelis kitų visų 
penkių žemynų gyventojų, kurie, 
lygiai kaip mes, gimė, augo, dirbo, 
vargo, mirė. Kokia graži ir turininga 
visų jų — tūkstančių, o gal ir milijonų 
istorija. Jų garbei rengiamos iškil
mės, minėjimai, procesijos, šventės. 

Visų šventųjų šventė pradėta 
švęsti IV a. „Gausėjant kankinių, 
imta minėti jų mirties, t.y. gimimo 
Dangui metines. Kadangi kankinių 

Vitražas „Šv. Kazimieras". 1945-
1947. Spalvotas stiklas. 236x100. 
Prisikėlimo bažnyčia. Kaunas 

buvo labai daug, ir ne visų vardai 
buvo žinomi, Antiochijos Bažnyčioje 
pradėta juos visus minėti pirmą sek
madienį po Sekminių. Si šventė 
paplito, ir 935 m. popiežius Jonas XI 
įvedė visų šventųjų šventę (lapkričio 
1 d.). Šią dieną pagerbiame ne tik 
šventuosius kankinius, bet ir kitus 
šventuosius. Šventieji - Dievo talki
ninkai, Jo kareivija. Šventieji — 
mūsų užtarėjai pas Dievą ir globėjai" 
(Antonio Sicari. Portretai, Vardų 
kalendorius, 2000, p. 315). 

Šiandien norėčiau nusilenkti 
kiekvienam, kuris nešioja šį garbingą 
vardą — kankiniui, mergelei, jaunuo
liui, vaikui - tokiems, kaip Fatimos 
Pranukui , Jacintai, nuošaliausiam 
Saharos atsiskyrėliui ir prie Gene-
zareto kadaise vaikščiojusiam kiek
vienam apaštalui, kuris žingsniavo 
ne t ik per gimtosios Galilėjos ir 
Judėjos žemę. Padėkoti visų šalių, 
kraštų ir žemynų misionieriams ir 
misionierėms, kurių kojos nebijojo 
minti kelius, takus, kurie išdrįso leis
tis į nežinomas šalis, laivais ir val
timis raižė jūras ir vandenynus, o 
mūsų laikais — skraido lėktuvais ir 
važinėja dviračiais, motociklais, auto
mobiliais. 

Šiandien norėčiau pastovėti tose 
Japonijos ir Kinijos vietose, kur ant 
kryžių buvo sukabinti tų kraštų pir
mieji krikščionys, po kurių padais 
ruseno lėta ugnis. Norėčiau pajusti tą 
pasiaukojimo, pasišventimo ir tvirty
bės nuotaiką, kurią jautė ir did
vyriškai iškentė tie, kurie buvo 
merkiami į verdančių gaizerių sie
ringą vandenį, guldomi ant įkaitusių 
geležinių virbų, kaitinami verdančios 
alyvos voniose, spirginami ant laužų, 
kuriems indėnai pjaustė pirštus, kalė 
į panages vielas, durstė adatomis 
ausis, plėšė širdis iš krūtinių, kad 
patys įgytų drąsos ir ryžto. O kad tu
rėčiau tokios drąsos, kurios nestokojo 
stovį prieš stabmeldžius imperato
rius, prieš revolverių vamzdžius ne
atsisakę tikėjimo, nepabūgę jokios 
mirties. 

Pagal Katalikų Bažnyčios moks
lą šventųjų garbinimas yra naudin
gas tikintiesiems, nes šventieji, įgy
vendinę savyje dieviškąjį gyvenimą 
čia, žemėje, yra gyvi dorybių ir 
krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžiai 
kitiems. Bažnyčia ragina jais sekti. 
Be to, jie, buvę žemės gyventojai, žino 
žmonių reikalus ir todėl gali sėkmin
gai tarpininkauti pas Dievą, su ku
riuo šventieji yra ypatinguose san
tykiuose — dalyvauja dieviškame 
gyvenime, Dievo meilėje, kuri nori 
visus žmones padaryti laimingus. 
Šventųjų garbinimas nemažina Kris
taus garbinimo, nes jie yra patys at
pirkimo vaisiai, todėl juos garbinda
mi, jie pagerbia Kristų, kurio atpirki
mo vaisiais naudodamiesi šventieji 
yra pasiekę savo tikslą (žr. LEL, XXX, 
p. 222). 

Tegul šiandien visų šventųjų pa
rodyta kantrybė, auka, kančia, kant
riai iškęstas skausmas visuose že
mynuose, kraštuose, tautose, vysku
puose ir šeimose, kaip mana kadaise 
dykumoje klajojančiai žydų tautai, 
tekrinta kaip malonių lietus meilės, 
geno, atlaidumo, kantrybės išsiilgu
sioms širdims, kurios taip ilgisi, bet 
niekaip nemoka rasti ramybės, san
tarvės ir tikrosios, Dievo Sūnaus 
prieš 2000 metų duotosios ir kasdien 
labadien nūnai iš Dangaus siunči
amos taikos. 

„Visų šventųjų iškilmė tepaskati-
na mus eiti šventumo ir džiaugsmo 

Bedantę Europa 
PETRAS KATINAS 

Portugalijos karalių rezidencijoje įvyko jau 20—ašis Europos Sąjun
gos ir Rusijos viršūnių susitikimas. Visai nesvarbu, kad šiame su
sitikime nebuvo kalbama apie naują esminę ES ir Rusijos sutartį, 

pratęsta jau dešimt metų galiojanti Europos ir Rusijos bendradarbiavimo 
ir partnerystės sutartis. Mat prieš metus tą naują sutartį blokavo Lenkija, 
kai Maskva uždraudė importuoti lenkišką mėsą. Dabar Kremliaus propa
gandistai tą blokavimą vadina brolių Lech ir Jaroslav Kaczynski „sąmoks
lu" ir neslepia savo džiūgavimo dėl partijos „Teisė ir teisingumas" pralai
mėjimo Seimo rinkimuose. 

Šiaip ar taip šiame viršūnių susitikime išryškėjo jau įprasta Europos 
vadovų kinkadarbystė prieš Rusiją ir jos naująjį carą V. Putin. Ir visai nes
varbu, kad nuo politinės scenos pasitraukė uoliausi Kremliaus valdovo 
šlovintojai ir pataikūnai - Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder, 
Prancūzijos prezidentas Jacąues Chirac, Italijos premjeras Silvio Berlus-
coni. At-sirado naujų - visų pirma Ispanijos ir Portugalijos premjerai. Cia 
nieko stebėtino. Europos kairieji, įvairaus plauko solcialdemokratai ir 
socialistai, nepaisant to, kad žlugo komunizmas, vis dar tradiciškai tebe
sižvalgo raudonų Kremliaus žvaigždžių pusėn. Dabar tas pataikavimas ir 
šokimas pagal Kremliaus muziką vadinamas „naujuoju realizmu". Tokia 
politika aiškinama tuo, kad Europa faktiškai atsidūrė Rusijos energetinė
je priklausomybėje. Todėl Maskvai paprasčiausiai nusispjaut į Energe
tikos chartijos ratifikaciją. Tą suprato ir Briuselis, todėl Portugalijos ju
biliejiniame ES ir Rusijos viršūnių susitikime šis klausimas net nebuvo 
keliamas. 

Apskritai, resotiliškos tendencijos šiame susitikime reiškėsi įvairiais 
būdais. Portugalijai, dabar pirmininkaujančiai ES, pasiūlius nepriimta 
siūlyta rezoliucija dėl vis blogėjančios žmogaus teisių padėties Rusijoje, o 
pabrėžiama, jog Rusija buvo ir bus strateginė ES partnerė. Tik jokiu bū
du ne oponentė. Kaip teigia Maskvos dienraščiai, žodis „oponentė" kal
bant apie Rusiją atžvilgiu, apskritai išbrauktas iš ES rezoliucijų bei spren
dimų leksikos. 

Todėl visiškai teisi Estijos Europos Parlamento deputatė Katrin Saks 
pareiškusi, jog iš planuotos deklaracijos išbraukus net užuominas apie pa
dėtį Rusijoje, akivaizdžiai matyti senojo Europos žemyno kapituliacija. 
Katrin Saks pabrėžė, jog susidaro įspūdis, kad baimė, kuri vis labiau pa
ralyžiuoja Rusijos federacijos gyventojus, jau pradeda veikti ir Europos 
politikus bei Europos įstatymų leidėjus. Mūsų europarlamentas prof. Vy
tautas Landsbergis irgi dideliam Lietuvos valdančiojo klano nepasitenki
nimui Europos Parlamente kaip tik įmanoma akcentuoja, jog nepaisant 
to, kad Rusijai, jau dešimt metų nevykdančiai savo įsipareigojimų išvesti 
rusų „taikdarius", net siūloma savotiška premija. Maskvai siūloma trejus 
metus prezidentauti Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje. Tad 
dabar Kremlius iš šios aukštos Asamblėjos tribūnos rodys ne tik Europai, 
bet ir pasauliui, kaip jie privalo elgtis. „Didesnį pasityčiojimą iš Europos, 
kaip demokratinių ir garbingų valstybių bendrijos, sunku įsivaizduoti" -
pabrėžė prof. V Landsbergis. 

Dabar, atrodo, artėjama prie teigiamo sprendimo ir dėl Rusijos pri
ėmimo į Pasaulio prekybos organizaciją, kurios nare tapusi Rusija vėl šok
dins visus. Bet tai ne tik energetinis šantažas. Rusijos ir ES šalių dviša
liai susitarimai skaldo Europą. Jau aiškiai pradėtas ir branduolinis šanta
žas. Pats Kremliaus valdovas, trykšdamas iš pasitenkinimo, nuolat skel
bia apie naują pasaulyje tarpžemyninių strateginių raketų sėkmingus iš
bandymus. Nedviprasmiškai primena pasauliui, kad tos raketos, kurių 
skrydžių neva negali aptikti jokie vadovai, bus nukreiptos prieš visus, ku
rie išdrįs neišduoti pagal Rusijos meškos letenos mostelėjimą. 

Gruodžio 12 d. Kremlius kreipiasi oficialiai pateikti Europai ir pa
sauliui dar vieną siurprizą. Paties V Putin žodžiai, Rusija sustabdys savo 
įsipareigojimus Sutarčiai dėl ginkluotės ir ginkluotojų pajėgų skaičiaus 
Europoje. Kitaip tariant, oficialiai atris sau rankas mosuoti militarizmo 
vėzdu. Net Vokietijos užsienio reikalų ministras Frank Walter Stein-
meier, paprastai vengiantis kritikuoti Maskvą, šį kartą neiškentė: „Aš ne
galiu ramiai žiūrėti į tai, kaip kiti priiminėja sprendimus, pažeidžiančius 
visų europiečių interesus, - pareiškė Bundestag Vokietijos reikalų 
užsienio ministras. Gal iš tiesų Europos politikai ima praregėti? Nes, kaip 
sakė prof. Landsbergis, „Egrosinizmo momentas ateina dar ne Rusijai. Jis 
ateina Europai." 

keliu. Visus jus laiminu", — taip 
pasakė šios dienos (lapkričio 1 d. — 
Red.) šventės akistatoje Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis. Tegul 
šie žodžiai pasiekia tuos, kurio baimę 
kęsdami, kad nenukristų vidurnaktį 
nuo kuprių nugarų ant uolų, lingavo 
į viršų dulkinu, milijonų kojų nu
mintu, dienomis saulės išdegintu ta
ku, pasišviesdami žibintuvėliais savo 
kojomis pėdino per akmenis nelygiais 

laiptais Egipte, sunkiai kopė prieš 
saulėtekį ant Mozės kalno. Tegul šie 
žodžiai pasiekia tuos, kurie yra nu
siminę, paniekinti, smūgių ir siel
vartų suspausti, daugybės darbų ap
nikti, prieštaravimų nuvarginti, ne
viltyje paskendę ir šėtono pasiųstos 
depresijos slegiami. Tegul šie žodžiai 
ištroškusius tiesos ir ramybės atgai
vina, kaip dykumoje išdžiūvusią gerk
lę suvilgo tyriausio šaltinio vanduo. 
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Lietuvos „Caritas" aplankė kolegas Austrijoje 
Š. m. rugsėjo 15 - 22 d. Lietuvos 

„Caritas" vadovai ir pagrindinių so
cialinių projektų koordinatoriai lan
kėsi „Austrijos Caritas" centre ir ke
leto vyskupijų „Caritas" organizaci
jose, kur susipažino su austrų kata
likų karitatyvine veikla bei darbo 
metodais. 

džiu skatinęs visuomenę rūpintis 
apleistaisiais, benamiais, atskirtyje 
esančiais žmonėmis. Šiuo metu pa
saulyje veikia 442 Emauso bendruo
menės 47 šalyse. 

St. Piolteno bendruomenė veikia 
jau 25 metus, per tą laiką jos pagalbos 
sulaukė apie 4,400 vargstančiųjų. 

Lietuvos „Caritas" generalinis Bendruomenė suteikia būstą, darbą, 
direktorius kun. Robertas Grigas, jo profesionalų gydymą nuo liguistų 
pavaduotoja Janina Kukauskienė, 
vyr. buhalterė Rita Kochanskienė, pa
galbos vargstančioms šeimoms pro
jekto vadovė Aušra Budėjienė, rei
kalų vedėjas Saulius Kelpšas, kalinių 
ir buvusių nuteistųjų globos projekto 

priklausomybių iš kalėjimų paleis
t iems buvusiems nuteistiesiems, 
benamiams ar kitaip socialiai pažeis
tiems asmenims (pati bendruomenė 
savo globotinius pagarbiai vadina 
„svečiais"). St. Piolteno Emmausas 

vadovas Vytautas Ilevičius aplankė turi 5 įmones (medžio, metalo apdir-
nacionalinio Austrijos „Carito" tar- bimo, dėvėtų baldų atnaujinimo dirb-
nybas Vienoje, taip pat Vienos (Wien) tuves ir kt.), taip pat 6 būsto projek-
arkivyskupijos, Zalcburgo (Salzburg) 
arkivyskupijos, Linco (Linz) ir St. 
Piolteno (St. Poelten) vyskupijų „Ca
ritas" Įstaigas. 

Vienoje centrinio austrų „Carito" 
darbuotojai Silke Ruprechtsberger, 
Felicitas Filip, Christoph Petrik-
Schweifer, Thomas Preindl supažin
dino kolegas lietuvius su darbu ko
munikacijos ir viešųjų ryšių srityje, 
tarptautiniuose ir katastrofų pagal
bos projektuose. Austrijos „Caritas" 
šiuo metu teikia įvairiopą humanita-

tus vyrams, moterims ir jaunimui. 
Nuo įkūrimo metų draugai ir rėmėjai 
St. Piolteno bendruomenės išlaiky
mui suaukojo apie 3,3 mln. eurų, -
vadovas Rottenschlager dėkingai 
įvardija tai kaip „duonos padaugini
mo stebuklą" (Emauso judėjimo giausia Austrijos socialine įstaiga, 
emblemoje vaizduojamos dvi duoną 
laužančios rankos). Einamąsias ben
druomenės įstaigų išlaidas padengia 
viešieji rėmėjai - vyriausybės, re
giono, miesto struktūros. Tyrimai ro
do, kad bendruomenė, drauge su 

Vienos arkivyskupijos „Carito" Šv. Barboros slaugos namuose kun. 
bertas Grigas su slaugytoja Marija. 

Ro-

Mes vert iname tave r imtai 
ir norime Tau padėt i 

kob Foerg ir „Zalcburgo Carito" ben
dradarbis Johannes Lanser. Arkivys
kupijos „Carito" bendruosius akcen
tus svečiams nuoširdžiai pristatė di
rektorius Hans Kreuzeder. Lietuviai 

Linco mieste, kur įsikūręs Aukš- aplankė jauniems benamiams ir gat-
tutinės Austrijos federacinės žemės vės jaunimui skirtus „Zalcburgo Ca

rinę paramą 18-koje Azijos, Afrikos, apgyvendinimo, darbo, medicininės „Caritas" centras, lietuvius globojo rito" krizinių atvejų nakvynės na-
Lotynų Amerikos valstybių, taip pat pagalbos pasiūlomis kviečianti globo- vyskupijos „Caritas" pagalbos užsie- mus „Exit 7" (Notschlafstelle „Exit 
ir Rytų Europoje (Baltarusijoje). 

Vienos arkivyskupijos „Carito" 
Šv. Barboros slaugos namų (Senio-
renund Pflegehaus St. Barbara) va
dovė Brigitta Letitzki surengė sve
čiams iš Lietuvos ekskursiją po šią 
globos įstaigą. Slaugos namuose glo
bojami vyresnio amžiaus sunkiai ser
gantys, senatvinių sutrikimų, demen
cijos, atminties praradimo sunkumų 
turintys žmonės, kai jų slauga šeimos 
aplinkoje namiškiams tampa sunkiai 
įmanoma. Vidutinis namų gyventojų 
amžius - 90 metų. 

Šalpos organizacijos 
dvasingumas ir veikla 

St. Piolteno mieste Lietuvos „Ca
ritas" bendradarbiai pabuvojo Emau
so bendruomenės (Emmausgemei-
nschaft) centre, kur jo vadovas Kari 
Rottenschlager pristatė šios katali
kiškos šalpos organizacijos dvasingu
mą ir veiklą. Emauso (pagal Evange
lijoje minimą vietovę, kur nusivylę 
apaštalai sutiko prisikėlusį Kristų) 
bendruomenių judėjimą 1949 m. 
pradėjo prancūzas kunigas Abbe 

Salzburg arkivyskupijos „Carito" šv. Antano neįgaliųjų globos kaimo 
Brucko vietovėje Janina Kukauskienė, kun. Robertas Grigas ir Vytautas 
Ilevičius su kaimo globotinėmis Nikol'e ir Natin'a ir socialine darbuotoja 
Nikol'e. 

7"). 
Namų lankstinukas drąsina: 

„Nors mes nenurinksim visų akmenų 
nuo tavo kelio, tačiau mes vertinam 
tave rimtai ir norime Tau padėti. Ga
lime pasiūlyti: vietą nakvynei, valgį, 
dušą, skalbimo mašiną, individualią 
pagalbą. ...Nemokamai! ...Be išanks
tinės registracijos!" 

Apsilankius 
„Carito" kaime 

Bene labiausiai jaudinantį, ta
čiau ir šviesiausią įspūdį paliko išvy
ka į Zalcburgo arkivyskupijos Sv. An
tano „Carito kaimą" (Caritasdorf St. 
Anton), esantį Bruck vietovėje Alpių 
kalnuose, netoli nuo aukščiausio 
Austrijos kalno (Grossglockner, 3.797 
m.). Kaime globojami apie 70 jaunų ir 
vyresnių neįgalių žmonių, kur jie 
gydomi, gali mokytis, ugdyti savo 
darbinius įgūdžius. Vaizdingų kalnų 
ledinėmis kepurėmis fone, ryškios 
alpinių pievų žalumos supamą kai
miškų pastatų kompleksą sudaro 

tinius į maldą bei tikėjimo atnaujin
imą, pasiekia iki 70 proc. reabilitacinį 

Pierre (1912-2007), žodžiu ir pavyz- efektą ir todėl yra pripažinta sėkmin-

nio šalims darbuotojas Christoph maža bažnyčia, trys gyvenamieji ben-

Bendras kaimo vaizdas Alpių kalnų fone. 

Muelleder. Linco vyskupijos „Cari
tas" veiklos kryptis, bendradarbiavi
mą su ES, aukų rinkimo marketingą, 
būdus įtraukti į „Caritas" darbą jau
nimą („youngCaritas") labai atvirai, 
išsamiai ir nuoširdžiai pristatė regio
ninio „Carito" reikalų vedėjas Ger-
hard Reischl, Maria Mittenhuber-
Pfeifer, Michaela Hainzl, Svetlana 
Varmaz, Michaela Haunold. „Lietu
vos Caritas" kalinių globos ir reabili
tacijos projekto vadovas Vytautas Ile
vičius su kolege iš Linco Sigried Spin-
dlbeck aplankė Velso miesto kalėjimą, 
susipažino su integracijos buvusiems 
nuteistiesiems metodika, socialinės 
terapijos būdais, naudojamais vietos 
„Carito" įstaigose. 

Pažintinę ir veiklos partnerių 
paieškos kelionę užbaigė vizitas Zalc
burgo arkivyskupijos „Carite", kur 
lietuvių grupę palydėjo ilgametis Lie
tuvos bičiulis, austrų katalikiškos li
teratūros gausių vertimų į lietuvių 
kalbą sponsorius, Svč. Jėzaus širdies 

drabučiai, administracijos patalpos, 
čia pat daržai, sodai, gėlių šiltnamiai, 
gyvulių ūkis, terapijai skirto jodinėji
mo aikštelė. Kaip teigė už pedagoginę 
veiklos dalį atsakinga vadovė Claudia 
Wagner-Hegemann, silpnesnieji glo
botiniai gali pasilikti gyventi kaime 
visą laiką, pagal savo galimybes dirbti 
buities ir ūkio darbus. S veikesnieji, 
įgiję įvairias profesijas, dirba aplin
kiniuose miesteliuose. Personalo „Ca
rito" kaime dirba beveik tiek pat, 
kiek ir globotinių, tad socialiniai dar
buotojai, medikai, pedagogai neper-
vargę, su šypsenomis, malonūs, ati
tinkamai džiugi ir globotinių nuotai
ka, nors čia gyvena ir sunkią psi
chikos ar fizinę negalę turintys 
žmonės. Jaučiasi darbuotojų ir kaimo 
gyventojų tarpusavio pasitikėjimas, 
bičiulystės atmosfera, globotiniai 
natūraliai kreipiasi j administracijos 
atstovus vardais. Teikiamas paslau
gas, kaip apskritai Austrijos socia
linėje sistemoje, apmoka centrinė ir 

misionierių vienuolijos kunigas Ja- regioninė valdžia, „Caritas" tik skiria 
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kvalifikuotus bendradarbius ir vykdo 
veiklą. Kažkiek lėšų sukaupiama iš 
savojo žemės ūkio produktų pardavi
mo, tačiau tai traktuojama daugiau 
kaip darbo Įgūdžių ugdymo ir terapi
jos, o ne pelno siekimo priemonė. 
Austrijos valstybė nelaiko, kad daro 
malonę, skirdama lėšas šios ar kitų 
panašių „Caritas" įstaigų veiklai. 
Skirstant biudžetą socialinei sričiai, 
vertinama pagal atliekamo darbo 
kokybę. Jeigu ji atitinka nustatytus 
standartus, valdžia yra įstatymiškai 
įpareigota finansuoti darbuotojų eta
tus, komunalines ir kitas' išlaidas -
nepriklausomai nuo to, ar įstaiga 
valstybinė, ar bažnytinė, ar nevy
riausybinė. O kadangi visuotinė pa
tirtis vienareikšmiškai patvirtina, 
kad bažnytinių šalpos ir globos pro
jektų darbas dažniausiai būna labiau 
motyvuotas, ,,nevaldiškas" ir, be to, 
pigesnis - didelę dalį savo socialinės 
rūpybos funkcijų Austrija deleguoja 
„Carito" struktūroms, drauge skir
dama ir atitinkamas biudžeto lėšas. 
Tokio požiūrio dėka laimi tiek vi
suomenė, tiek pagalbos reikalingieji 
ir sunkumų ištiktieji. 

Delegacijos narių Įspūdžiai 

Lietuvos „Caritas" delegacija 
parsivežė namo ne vien tik vertingas 
konkretaus darbo patirtis, veikimo 
būdus, kurių dalį bus galima sėkmin
gai pritaikyti telkiant paramą vargs
tantiesiems Lietuvoje. Galbūt lygiai 
svarbus buvo ir išgyvenimas, kokie 
panašūs mūsų siekiai toje pačioje Ka
talikų Bažnyčioje (90 proc. austrų -
katalikai). Ir kokie vis dėlto esame 
artimi vieni kitiems bendroje Vidurio 
Europos kultūros erdvėje. 

Delegacijos nariai lieka nuošir
džiai dėkingi kolegoms austrams už 
nenusileidžiantį lietuviškajam sve
tingumą, kurio dėka jie patyrė Alpių 
šalyje daug žmogiškos šilumos, o Vie
noje, Lince ir Zalcburge buvo apgy
vendinti jaukiuose bažnytiniuose 
svečių namuose. Dieve, atlygink ir 
palaikyk mūsų tautose visa, kas ge
ra ! 

Lietuvos „Caritas" 
informacija 

Dana Bazienė (dešinėje) viešnagės Lietuvoje metu su remiama daugiavaike šeima Varlaukyje Jurbarko rajone. 

„Našlaičių globos" komiteto bitelė 

Slaugos namuose: (iš kairės) Vy
tautas llevičius, Austrijos „Carito" 
darbuotoja Felicitas Filip, Šv. Bar
boros slaugos namų vadovė Br i -
gitta Letitzki. 

RITA SAKENIENE 

JAV LB Socialinių reikalų tary
boje yra sukurti pagalbos Lietuvai 
komitetai „Vaikų viltis", „Našlaičių 
globa", „Partizanų rėmimas", kurie 
sėkmingai veikia. Tai — pagalba tė
vynėje Lietuvoje beglobiams ar skurs
tantiems vaikams bei partizanams. 
Kiekviename iš šių komitetų dirba 
lietuvybei atsidavę žmonės, be jokio 
užmokesčio. Aukodami laiką ir jėgas, 
tvarko dokumentaciją, aukas, paliki
mus, iždo sąskaitas, korespondenciją 
su Lietuva ir raginimus aukoti. Apie 
kiekvieną iš besidarbuojančių galima 
parašyti daug gerų žodžių, šį kartą 
apie vieną išskirtinai. 

Dana Bazienė. Tai kukli, didele 
elegancija išsiskirianti asmenybė, 
„antrosios bangos" išeivė iš Lietuvos. 

Nuo 1993 m. darbuojasi „Našlai
čių globos" komitete, kurio veikloje 
šimtai su prašymais iš Lietuvos pa
dėti, jų reikalingumo patikrinimas, 
ryšys su patikėtiniais, kurie skirsto 
pagalbą Lietuvoje, tiesioginis susira
šinėjimas su našlaičių globėjais, kas
metinė siunta šv. Kalėdų proga, aukų 
ir sąskaitų tikslus tvarkymas, adresų 
tikslinimas, kad pagalba pasiektų tą, 
kam ji skirta. O kur dar tūkstančių 
laiškų paruošimas, išsiuntinėjamų 
kasmet JAV prašant aukų. Visą tai 
atlieka „Našlaičių globos" komiteto 
žmonės, pirmininkaujant Juozui Po-
likaičiui (anksčiau a.a. Birutei Jasai
tienei) su talkininkais, kurių viena ir 
yra Dana Bazienė. 

Dana gimė Lietuvoje, Joniškio 
mieste. Ten pat tėvai turėjo krautuvę 
ir joje vertėsi, kol užėjo rusų okupaci
ja. Vežimu, pakinkytu arkliais, šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Teko gyventi 
įvairiose stovyklose, Amerikos zono
je. 

1949 metais laivu atplaukė į 
Ameriką. Čikagoje Dana mokėsi 
Kelly gimnazijoje, kurią baigusi įstojo 
į McCormic Business College. Ište
kėjo, o kai vyras atidarė dantų tech
niko laboratoriją, dirbo joje sekre
tore—buhaltere. Gimė duktė Rita. 
Jai pradėjus lankyti Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos pradinę 

mokyklą, Dana talkino lituanistinės 
mokyklos ir „Motinų klubo" rengi
niuose. Dukrai mokantis Marijos gim
nazijoje ir šokant „Suktinio" ansam
blyje, Dana buvo tėvų komiteto narė, 
dalyvavo ruošiant renginius. 1980 m. 
dukrai baigus gimnaziją, Dana buvo 
abiturientų pokylio pirmininke. 

1988 m., kai kunigas Jonas Ku-
zinskas pradėjo eiti klebono pareigas 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijoje, Dana tapo finansų komiteto na
re. Klebono paprašyta ruošė Kalėdų 
eglutes bažnyčioje iki 2004 metų. 

1997 m., kunigo Jakaičio kle
bonavimo laiku, Dana organizuodavo 
kavutės virimą parapijos salėje po šv. 
Mišių, kad žmonės galėtų paben
drauti. Tą darbą ji tęsė tol, kol kuni
gas Jonas Kuzinskas buvo tos parapi
jos administratoriumi. 

1999 m. viešnagės Lietuvoje me
tu su vyru Vincu Dana aplankė Var
laukio Juozapo Gudavičiaus vardo 
mokyklą Ju rbarko rajone. Joje mo
kėsi daug vaikų iš daugiavaikių šei
mų, kurios sunkiai vertėsi ir neturėjo 
pinigų net pradiniam mokymo mo
kesčiui. Tada Dana su vyru Vincu ati
darė pagalbos fondą, kuri pavadino 
„Bazių skrynelė", kasmet papildyda
mi jos iždą. Bazių fondo pinigine pre
mija už asmeninę piešinių parodėlę 
buvo apdovanotas mokyklos ketvir

tokas Dovydas Žičkus. Iš šio fondo 
socialiai remtini vaikai irgi gauna 
pagalbą. Visa tai aprašoma vietinia
me laikraštyje „Šviesa". 

JAV LB Socialinių reikalų taryba 
kasmet rengia metinį aukų vajų ir 
t radicinę vakarienę, kurios metu 
įteikiama prelato kunigo Prunskio 
premija vyresnio amžiaus lietuviui, 
daugiausia prisidėjusiam prie lab
daringos veiklos. 

2006 m. premija buvo įteikta Da
nai Bazienei kartu su puikia gėlių 
puokšte. Apie tai „Drauge" buvo pa
rašęs Antanas Paužuolis. Visą premi
ją, 350 dolerių, Dana pasiuntė į „Ba
zių skrynelę" Lietuvoje — Varlaukio 
pagrindinės mokyklos mokiniams 
paremti. 

Prieš penkerius metus išlydėjusi 
į amžinybę savo gyvenimo draugą 
vyrą Vincą, o prieš pusę metų ir ilgai 
globotą savo šimtametę mamą, Dana 
Bazienė ir toliau darbuojasi „Našlai
čių globos" komitete. Pravėrusi „Sek
lyčios" duris, skuba į antrąjį aukštą, 
kur susirenka talkininkai, visada su 
pakilia nuotaika, skoninga šukuose
na, elegantiškai apsirengusi, tyliai 
tardama „labą dieną". 

Norisi palinkėti nepailstančiai 
Danai Bazienei dar daug gražių ir 
prasmingų metų, aukojant savo jėgas 
lietuviškai idėjai ir Tėvynei Lietuvai. 

Stendas Juozo Gudavičiaus vardo mokykloje Varlaukyje su rėmėjų Almos 
Adamkienės, Vinco ir Danos Bazių nuotrauk' l i s . 
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« 

LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

fc^/į^yjKfiSį ? 

Istorijos klastočių labirinte 

„Brazauskas taip įsijaučia į panegirikas komunistams, jog pasiūlo kai kuriems 
okupacinio režimo veikėjams pastatyti paminklus." 

Jau įprasta, kad Visų Šventųjų 
iškilmė bei Vėlinės Lietuvoje yra ko
šiamos žvarbių vėjų, laistomos lie
taus ar net šlapdribos. Pripratome ir 
prie to, jog niekas nebevaiko iš Vil
niaus Rasų kapinių žmones, atėjusius 
uždegti žvakučių, neberengiamos po
litinio švietimo valandėlės, aiškinant 
apie Bažnyčios reakcingumą bei esą 
pasenusias tradicijas, kurių išsilavi
nusiam socializmo kūrėjui dera at-si-
sakyti. 

v 

Šiemet Lietuvoje turėjome net 
keturias dienas aplankyti artimųjų 
kapus. Didžiulė prabanga, palyginus 
su sovietmečiu, kai katalikiškoms 
šventėms telikdavo laiko trupiniai po 
sąmoningai ilginamų darbo dienų. 

Tik Dievas mato žmonių širdis, 
todėl neverta moralizuoti, gūžčioti 
pečiais, jog aršūs sovietmečio ideo
loginiai veikėjai šiandien Lietuvoje 
stovi pirmosiose bažnyčių eilėse bei 
kuria legendas apie vidinę rezistenci
ją sovietmečiu, kurios flagmanu esą 
buvo komunis tų partija. Nesinori 
tarsi pyrago raikyti iškovotos Nepri
klausomybės ir žiūrėti, kaip dėl di
desnio gabalo pešasi įvairios organi
zacijos. 

Kita vertus, būtent per Vėlines, 
lankydami jau iškeliavusių artimųjų 
kapus, labiau nei kitomis progomis, 
galime pajusti praeities-dabarties ir 
ateities bendrystę istorijoje, tautos 
gyvenime. Šiandien mes esame atsa

kingi už atmintį tų, kurių jau nebėra 
tarp mūsų. Mes atsakingi, jog mūsų 
vaikams būtų perduota tikra žinia 
apie praeitį ir apie dabartį. Tai ne
reiškia, jog turime prisiminti visas 
nuoskaudas ir vargus. Sakoma, jog 
tauta gali išlikti tik tada, jei sugeba 
kai ką pamiršti. Jei to nesugebėtume, 
būtų labai sunku išlikti kartu. Tačiau 
pamiršti galima kai ką, o ne viską. 
Nes kai esame viliojami į skirtingų le
gendų apie praeities įvykių labirintą, 
visada prisiminkime, kad tik tiesa ga
li mus padaryti laisvus. 

Ne tik Vėlinės tapo pretekstu 
šiems svarstymams apie atmintį, bet 
ir labai sunkiai Seime bręstantis 
Liustracijos įstatymas bei vis įžūlesni 
sovietmečio veikėjų memuarai. Kai 
šiandien mums bandomas įpiršti iš
kraipytas sovietmečio vaizdinys, ne
pakanka vien kraipyti galvą. 
Nepamirškime, jog auga jaunoji kar
ta, kuri negali melagingų memuarų 
perkošti per savo asmeninę patirtį. 
Štai neseniai teko bendrauti su At
gimimo laikotarpiu gimusiu studen
tu, kuris stebėjosi, kodėl šiandien 
tiek kovojama dėl Liustracijos įstaty
mo. Esą praeities nepakeisi, o šian
dien turime gyventi draugiškai ir tai
kiai. 

Tam tikra prasme jis teisus. Tu
rime siekti santarvės, turime matyti 
ne tik šapus artimo akyje, bet ir rąs
tus savojoje, bet kartu privalome pri

siminti, kad tik tiesa padarys mus 
laisvus. 

Šiandien labai svarbu skelbti 
partizanų, tremtinių memuarus, po
puliarinti istorinius tyrimus, išryški
nančius svarbias sovietmečio detales. 
Taip pat turime nebijoti kritiškai 
analizuoti ir išpopuliarėjusio pasta
raisiais metais žanro - sovietinių vei
kėjų memuarų. Deja, tiesos trupiniai 
juose apipilti tirštu patogaus melo pa
dažu. 

Noriu atkreipti dėmesį į tris kny
gas. Kiekvienos jų analizei vertėtų 
skirti plačius straipsnius. Apsiribosiu 
tik bendriausiomis pastabomis. 

Ričardas Vaigauskas. 
„Slaptasis protų karas" 

2004 metais pasirodė ilgamečio 
KGB darbuotojo Ričardo Vaigausko 
knyga „Slaptasis protų karas". Vie
name iš interviu autorius tvirtina, 
kad knygoje pateikiamos menkiau ži
nomos sovietinio gyvenimo detalės, 
taip pat pasakojama „tikra KGB is
torija". 

Sąžiningiausias šioje knygoje yra 
pavadinimas. Nes knyga tikrai negali 
būti vertinama kaip istorinis liudiji
mas, bet kaip bandymas kovoti už 
žmonių protus dabar, tiksliau, bandy
mas įteigti, kad KGB tebuvo inte
ligentiškų, patriotiškai nusiteikusių 
ir labai protingų žmonių draugija, 
kuri Lietuvai padarė daug gero. Kaip 
matote, cinizmas neturi ribų. Geriau
sias priešnuodis jam - ekskursija į 
muziejumi tapusius KGB rūsius Vil
niuje. 

Kartą ten teko palydėti iš JAV 
atvykusį senatorių. Jis sakėsi neblo
gai išmanąs sovietmečio istoriją, ger
biąs Lietuvą. Po pasivaikščiojimo 
KGB koridoriais, jis ilgai neištarė nei 
žodžio. O paskui pasakė, kad tai pri
valo pamatyti visų šalių politikai. 
Ypač tie, kurie siūlo nekreipti dėmesį 
į sovietinius nusikaltimus. 

Jei būtų renkama ciniškiausia 
Nepriklausomybės laikų knyga, bal
suočiau už „Slaptąjį protų karą". Be
je, ar ne keista, kad Rusijoje išleista 
visa šūsnis puikių analitinių knygų 
apie KGB nusikaltimus, o lietuvių 
kalba tikrai solidžių ir talentingai su
rašytų panašių knygų nėra? 

Lionginas Šepetys . 
„Neprarastoji karta" 

2005 metais pasirodė ilgamečio 
komunistų partijos veikėjo, tvirta 
ranką kontroliavusio kultūrinį gyve
nimą Lietuvoje, Liongino Šepečio at
siminimų knyga. Turiu pripažinti, jo
je neatrasime tokio cinizmo, kaip Vai
gausko „atsiminimuose". Kita ver
tus, ir Šepečio „atsiminimai" ne vie
noje vietoje aprašo ne tai, kaip buvo 
iš tiesų, bet taip, kaip Šepečiui pato
giau „atsiminti". 

Šepetys knygoje bando įteigti, 
kad per visą gyvenimą kovojo už Lie
tuvos kultūrą. Jis ypač originaliai 
„paaiškina", jog draudimas Lietuvos 
menininkams išvažiuoti į Vakarų 

valstybes, buvo labai išmintingas. 
Esą būtų visi išsivažinėję ir nuo to 
nukentėtų Lietuvos kultūra. Panašia 
logika vadovaujantis, galima dėkoti 
sovietams už trėmimus, nes nemaža 
dalis tremtinių į Lietuvą grįžo dar la
biau vertybiškai sutvirtėję. 

Esminė Šepečio knygos gija - tu
rime kalbėti ne apie okupaciją, bet 
apie priklausomybę nuo Maskvos. 
Pastaroji nebuvo tokia baisi, nes iš
mintingi ir dori Lietuvos komunistai 
sugebėjo deramai ginti Lietuvos in
teresus. Jei ne komunistai, tai, Šepe
čio logika vadovaujantis, Lietuva bū
tų buvusi kultūrinė dykynė. 

Beje, Šepečio knygoje nerasime 
nė žodžio, pavyzdžiui, apie Mindaugą 
Tominį, Šepečio vadovavimo kultūrai 
laikais uždarytą į psichiatrinę, o vė
liau likviduotą. Nerasime tiesos ir 
apie represijas po Kauno „kalanti-
nių". Tik puikavimąsi tuo, jog komu
nistai grąžino tikintiesiems Vilniaus 
Arkikatedrą. Kas pavogė, tas ir grąži
no. 

Algirdas Brazauskas 
„Ir tuomet dirbome Lietuvai.." 

Bene naujausias sovietmečio 
„memuarų" pavyzdys - Algirdo Bra
zausko knyga „Ir tuomet dirbome 
Lietuvai". 

Skaitant šią knygą, gerai matyti 
paties Brazausko evoliucija. Dar 
prieš penkiolika metų jis ryžtingai 
įrodinėjo, kad Nepriklausomybės at- • 
kūrimas tėra paprasta valstybės evo
liucija, jog sovietmečio nevalia vadin
ti okupacija. Dabar gi akcentai jau 
dėliojami kitaip. Taip, Lietuva buvo 
okupuota, tačiau svarbiausia, jog bu
vo būrys komunistų, kurie, net oku
pacijos sąlygomis, nuoširdžiai dirbo 
Lietuvai. Brazauskas taip įsijaučia į 
panegirikas komunistams, jog pasiū
lo kai kuriems okupacinio režimo vei
kėjams pastatyti paminklus. Esą jie 
daug ką nuveikė Lietuvai. 

Na, o pats komunistas Algirdas 
visą gyvenimą nuoširdžiai ir pasiau
kojančiai dirbo Lietuvai. Statė na
mus, elektrines, gamyklas. Be jo, su
prask, viso to nebūtų buvę. Ne oku
pacija buvo, o pasaka. 

Galima rankioti autoriaus „per
liukus", gūžčioti pečiais dėl akiplė
šiško melo, tačiau, skaitant knygą, 
apima jausmas, jog Brazauskas bet 
kuria kaina nori susikurti sau legen
dą. Jis pats jau tiki tuo, ką rašo. Vei
kiausiai jam taip ramiau gyventi. Ta
čiau problema tai, kad visa ta savaip 
perrašyta tikrovė, iškraipyti faktai, 
nutylėti dalykai kaupiasi tarsi neuro
zės. Iš jų išsilaisvinti galima, tik jas 
pripažinus, o ne apsimetant, kad jų 
nėra. 

Labai nesinorėtų, kad mūsų vai
kai sovietmetį pažintų per Brazaus
ko, Šepečio, Astrausko, Vaigausko 
„atsiminimus" ar Ivaškevičiaus „is
torinius" romanus. Vis dar viliuosi, 
jog sulauksime solidaus ir talentingo 
atsako. Tačiau istorikai ir rašytojai 
kažkodėl tyli.. 

Bevizio režimo su Kanada teks palūkėti 
Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) — 

Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
tikina siekianti, kad liktų kuo mažiau 
trukdžių Lietuvos piliečiams lankytis 
Kanadoje. 

Taip ministerija komentavo Ka
nados sprendimą panaikinti vizas 
Latvijos ir Čekijos piliečiams, tačiau 
palikti jas Lietuvai ir dar kelioms ES 
naujokėms. 

Tačiau kar tu URM pareiškė pri

tarianti Europos Komisijos išvadai, 
kad nėra pakankamos pažangos Ka
nados veiksmuose siekiant suteikti 
bevizį režimą visoms ES šalims, kaip 
to reikalauja abipusiškumo principas. 

Pagal techninius Kanados krite
rijus atsisakymų išduoti vizą rodiklis 
turėtų būti mažesnis nei 4 proc. per 
pastaruosius trejus metus, o imigra
cijos taisyklių pažeidimų (kai užsie
nio piliečiai užtrunka šalyje ilgiau ne

gu leidžia viza) — per pastaruosius 
trejus metus turi būti mažiau negu 3 
proc. atvykusiųjų per tą patį laikotar
pį-

Per pastaruosius trejus metus at
sisakymų išduoti Kanados vizas Lie
tuvos piliečiams rodiklis — maždaug 
10 proc , o imigracijos taisyklių pažei
dimų — maždaug 9 proc. 

Kanada praėjusią savaitę paskel
bė, kad naikina vizų režimą Čekijos ir 

Latvijos piliečiams. Vizų toliau reikės 
Bulgarijos, Vengrijos, Lietuvos, Len
kijos, Rumunijos ir Slovakijos pilie
čiams. 

Likusioms ES naujokėms — Kip
rui, Maltai, Slovėnijai ir Estijai — vi
zų režimas buvo panaikintas jau 
anksčiau. 

Tuo metu Kanados piliečiai į vi
sas 27 ES valstybes gali įvažiuoti be 
vizų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS fialų agentūrų pranešimais) 

Naujosios NATO šalys baiminasi 
būti parduotos 

NATO būstinė Briuselyje. 

Vilnius, lapkričio 5 d. (Balsas.lt) 
— NATO būstinėje Briuselyje JAV ir 
Rusija susirėmė atkaklumo varžybo
se. Abi pusės bando išsaugoti Įpras
t inės ginkluotės Europoje sutartį 
(ĮGES), kuri po šaltojo karo pabaigos 
laikoma vienu iš kertinių saugumo 
Europoje akmenų. Tačiau ant kortos 
pastatyta žymiai daugiau, nei vien 
šios sutarties likimas, tvirtina dien
raštis „International Herald Tribu-
ne . 

Pasak jo, JAV ir jų sąjungininkai 
Europoje, pirmiausia Prancūzija ir 
Vokietija, siekia susitarimo su prezi
dentu Vladimir Putin dėl „didžiųjų 
mainų". Jie tikisi, kad jei NATO pa
darys nuolaidų Rusijai dėl ĮGES, tai 
Putin ne tik nesiims vykdyti savo 
grasinimo gruodžio 12 dieną pasi
traukti iš Įprastinės ginkluotės Eu
ropoje sutarties, bet gali prasidėti 
naujas diplomatinis suartėjimas su 
Rusija, kuris padėtų pasiekti kom
promisą sprendžiant ir kitus rimtus 
tarptautinius nesutarimus, rašo „In
ternational Herald Tribūne". 

Viena tokių problemų - Kosovas. 
Nepaisant atkaklaus Rusijos priešini
mosi, etniniai albanai tvirtai pasiryžę 
gruodi vienašališkai paskelbti neprik
lausomybę, jei derybos su Serbija 
baigtųsi nesėkme. Antroji problema -
Iranas. JAV reikia absoliučios Rusijos 
paramos, kad Iranui nebūtų leista su
sikurti techninės bazės branduoli
niam ginklui gaminti. 

Ir, galiausiai, JAV planas įrengti 
Čekijoje ir Lenkijoje savo priešrake-
tinio skydo elementus. Rusija ir kai 
kurios Vakarų Europos šalys šį planą 
laiko neprotingu. 

Saugumo ekspertų tvirtinimu 
NATO derybininkai būtų naivūs, jei 
manytų, kad darydami nuolaidas Pu
tin dėl ĮGES automatiškai užsitikrin
tų jo pritarimą likusioms „didžiųjų 
mainų" dalims. „Šie samprotavimai 
paremti klaidingomis prielaidomis. 
Sunku įsivaizduoti, kad Putin par
duotų Kosovą už kompromisą dėl 
ĮGES", — teigia Tarptautinio strate
ginių studijų instituto Londone gink
lavimosi kontrolės specialistas Chris-
topher Langton. 

ĮGES suformavo įprastinės gink
luotės - tankų, šarvuočių, artilerijos 
pabūklų, puolamųjų sraigtasparnių ir 
karinių lėktuvų - nuo Vankuverio iki 
Vladivostoko mažinimo sistemą. Šią 

sutartį pasirašiusios valstybės įsipa
reigojo leisti vykdyti inspekcijas savo 
teritorijoje ir informuoti sutarties da
lyves apie kariuomenės perdislokavi
mus. Sutartimi buvo nustatyti ka
riuomenės dislokavimo „flanguose" 
ir prie valstybinių sienų apribojimai, 
kad būtų galima išvengti netikėtų 
atakų, rašo „International Herald 
Tribūne". 

Nors šaltasis karas pasibaigė, 
1992 m. įsigaliojusią ĮGES verta iš
saugoti, teigia ekspertai. „Be šios su
tarties mes negalėsime sužinoti, ką 
daro Baltarusija ir Rusija, — aiškina 
Nyderlandų užsienio reikalų institu
to ekspertas papulkininkis Marcei de 
Haas. - Iš esmės ji padeda sustiprinti 
pasitikėjimą, kad žinai situaciją". 

Putin iškėlė sąlygas, kurias įvyk
džius Rusija ir toliau laikytųsi šios 
sutarties. Jis nori, kad prie ĮGES pri
sijungtų Estija, Latvija bei Lietuva ir 
kad visos sutartį pasirašiusios valsty
bės patvirtintų 1999 m. suderintas 
ĮGES pataisas, teigia „International 
Herald Tribūne". Kol kas šias pa
taisas patvirtino tik Rusija ir Bal
tarusija. 

Putin perspėjo Vakarus - jei Ko
sovas paskelbs nepriklausomybę ne
atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą, ir ją pripažins JAV 
ir ES šalys, gali būti sukurtas prece
dentas, kuriuo pasinaudotų kiti 
„karštieji" regiono taškai. 

Kai kurios Rytų Europos šalys 
vėl ėmė būgštauti, kad Vakarai keti
na nuraminti Putin jų saugumo sąs
kaita. „Nors ir priklauso NATO, Rytų 
Europos šalys baiminasi, kad Rusija 
bet kuriuo atveju pasinaudos kom
promisu, kad kaimynystėje sukurtų 
savo įtakos sferas, pavyzdžiui, Mol
davijoje ar Gruzijoje", — tvirtina 
„Center for European Reform" gyny
bos ekspertas Tomas Valasek. 

Dienraščio teigimu, JAV pasiūlė, 
kad Baltijos šalys tiesiogiai aptari
nėtų su Rusija savo prisijungimą prie 
ĮGES. Washington taip pat rekomen
davo valstybių parlamentams pradėti 
patvirtinimo procedūrą. Be to, Vokie
tijos spaudžiama NATO svarsto gali
mybę pritarti, kad Rusijos kariškiai 
galėtų likti Abchazijoje - tačiau tik 
tarptautinės taikdarių misijos su
dėtyje. Lygia greta Rusija turėtų pra
dėti kariuomenės išvedimą iš Pad-
niestrės. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Rusija bando blokuoti Kaspijos 

jūros naftos tiekimą į Lenkiją, todėl 
nutraukė susitarimus su buvusiomis 
Sovietų Sąjungos respublikomis dėl 
naftos ir jos produktų tranzito, rašo 
Lenkijos laikraštis „Gazeta Wybor-
cza". Pasak laikraščio, analitikų ma
nymu, taip Rusija nori užblokuoti ža
liavos tiekimą Lenkijai. Rusija jau 
pradėjo įgyvendinti šiuos planus, tei
gia „Gazeta Wyborcza". Anot jo, Ru
sijos vyriausybės interneto puslapyje 
jau pasirodė potvarkis, iš kurio aišku, 
kad Rusija nutarė pasitraukti iš 1996 
metais su NVS šalimis pasirašyto su
sitarimo. 

MINSKAS 
Minske sekmadienį kiek daugiau 

nei tūkstantis žmonių dalyvavo opo
zicijos eitynėse ir mitinge, kuris vyko 
su socialiniais šūkiais, reikalavimais 
sustabdyti kainų augimą ir atsisakyti 
numatyto nuo kitų metų pradžios so
cialinių lengvatų panaikinimo. „Šios 
akcijos uždavinys — atkreipti žmo
nių dėmesį į tai, kad valstybė juos 
įžūliai plėšia... Čia yra nedaug žmo
nių, nes juos yra įbauginusi valdžia, 
bet mes žinome, kad net tie, kas šian
dien neatėjo į aikštę — jie su mumis 
ir prieš antisocialinę vyriausybės po
litiką", — sakė opozicinės Komunis
tų partijos vadovas Sergej Kaliakin. 

PALERMAS 
Salvatore Lo Piccolo, kuris laiko

mas naujuoju Sicilijos mafijos va
dovu, pirmadienį buvo areštuotas, 
pranešė policija. S. Lo Piccolo, kuris 
slapstėsi daugiau kaip 20 metų, ir jo 
sūnus Sandro buvo suimti per ope
raciją netoli Sicilijos sostinės Paler
mo. Manoma, kad vyresnysis Lo Pic
colo, pernai areštavus „Cosa Nostra" 
„vadų vadą" Bernardo Provenzano, 
perėmė vadovavimą šiai nusikaltėlių 
organizacijai. Taip pat pranešama, 
kad buvo areštuoti dar du mafijos va
deivos. Visi šie keturi vyrai, kurie bu
vo 30-ies labiausiai Italijoje ieškomų 
asmenų sąraše, buvo suimti name 
Džardinele. 

LONDONAS 
Britai per savaitę bevieliu ryšiu 

išsiunčia daugiau kaip 1 mlrd. 
trumpųjų žinučių, tiek, kiek buvo iš
siųsta per visus 1999 metus. Vien 
rugsėjį Didžiojoje Britanijoje buvo iš
siųsta 4,825 mlrd. trumpųjų žinučių, 
25 proc. daugiau negu 2006 metų 
rugsėjį, skelbia bevielio ryšio asocia
cija MDA. Pasak asociacijos, tai reiš
kia, kad vidutiniškai siunčiama po 
4,000 trumpųjų žinučių per sekundę, 
ir vienam žmogui tenka vidutiniškai 
70 žinučių. 

TBILISIS 
Opozicijos vadovai pirmadienį, 

ketvirtąją daugiatūkstantinės pro
testo akcijos prieš prezidentą Michail 
Saakašvili dieną, apkaltino valdžią 
apnuodijus demonstrantus pilstomu 
vynu. Sveikatos apsaugos ministerija 
pažymėjo, kad keliasdešimt protes
tuotojų paguldyti į ligoninę dėl ap
sinuodijimo. Protesto akcija, kurios 
dalyviai reikalauja konstitucinių re
formų ir M. Saakašvili atsistatydini
mo, prasidėjo penktadienį prie parla
mento pastato. Prezidentas sakė, 
kad neketina vykdyti pagrindinio 
opozicijos reikalavimo: atkelti parla
mento rinkimus iš kitų metų rudens 
į pavasarį. \ 

JAV 

LOS ANGELES 
Hollywood scenaristai pirmadie

nį pradėjo streiką, nes paskutinės 
minutės derybos, kuriomis buvo sie
kiama išspręsti studijų ir rašytojų 
konfliktą, žlugo. Profesinė sąjunga 
pareikalavo dalies pinigų, gaunamų 
už DVD ir internete platinamas lai
das. „Streikas vyksta", — sakė Ame
rikos rašytojų profesinės sąjungos 
(WGA) atstovė Sherry Goldman. 
Streiko terminas buvo pirmoji pir
madienio minutė kiekvienoje JAV 
laiko zonoje. 

AZIJA 

ISLAMABADAS 
Pakistano prezidentas Pervez 

Musharraf paneigė pirmadienį šalyje 
pasklidusius gandus, kad jo spren
dimu įvesti nepaprastąją padėtį ne
patenkinti pavaldiniai laiko jį namų 
arešto sąlygomis. „Tai pokštas", — 
sakė R Musharraf. 

1-800-77S-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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AUKOS TAUTOS FONDUI 
NUO 2007 M. SAUSIO 1 D. IKI 2007 M. RUGSĖJO 30 D. 

Skliausteliuose suma visų aukų Tautos Fondui 

$22,000: Vitkus, Gintautas, Rancho Palos Verdes, CA ($23,545.00). 
$6,200: Valaitis, Jurgis ir Nijolė, Nonvalk, CT, ($49,397.50). 
$5,000: Kazickas Family'Foundation, New York, NY, ($10,450); Lithuanian 

Assistance Foundation, Santa Monica, CA ($6,100.00); Vasaitis, Ka
zys ir Gena, Beltsville, MD ($5,000.00). 

$2,900: Remienė, Marija,Westchester, IL, ($48,561.00). 
$2,800: Bražėnas-Paronetto, dr. Nijolė, Sparkkill, NY ($67,396.00). 
$2,105: Šomkaitė, dr. Rožė, So.Orange, NJ, ($36,476.00). 
$2,000: D.L.K. Birutės Draugija - Los Angeles, CA ($3,900). 
$1,500: Januškienė, Aniceta, Milton, MA, ($9,950.00); Lithuanian Education 

Assistance and Relief Foundation, So. Organge, NJ, ($1,500.00). 
$1,000: Dėdinas, Nijolė, Parrish, FL, ($5,024.00); Guilbert, Gene ir Irene, Rox-

bury, CT, (2,100.00); Lewis, Blanche, West Hazelton, PA, ($4,000.00); 
Paulius, Vytautas, Allendale, NJ, ($11,140.00); Sirusas, George S. ir 
Gražina, Flemington, NJ, ($10,330.00). 

$830: Bulotienė, Eugenija, Detroit, MI, ($40,050.00). 
$614: Lukoševičius, dr. Algirdas J., New York, NY, ($1,562.00). 
$500: Jurys, Živilė, Richmond Hill, NY, ($1,305.00); Krakauskas, Petras, 

Lynbrook, NY, ($1,060.00). 
$400: Sližys, Raimundas ir Tracey, Woodhaven, NY, ($1,020.00). 
$370: Kumpikas, dr. Giedrė, Hollis Hills, NY, ($4,070.00). 
8350: Tumas, Alfonsas, Simi Valley, CA, ($9,135.00). 
$310: Dičpinigaitis, dr. Juozas ir Irena,Woodhaven, NY, ($2,140). 
$300: Čyvas, kun. Matas, St. Pete Beach, FL, ($2,350); Sealey, Raphael, 

Berkeley, CA, ($3,900.00); Šiaučiūnas, Stella,Cicero, IL, ($1,050). 
$250: Alinskas, Tadas ir Renata, Ridgewood, NY, ($1,115.00); Didžbalis, 

Danguolė, Linden, NJ, ($875.00); Skripkus, dr. Aldona, Kearny, NJ, 
($4,375.00). 

$225: Anonis, Vytautas ir Danutė, Rego Park, NY, ($26,010.00). 
$200: Aukštikalnis, Valerija, So.Boston, MA, ($1,200.00); Bimbiris, Alfons ir 

Vera, Boise, ID, ($1,875.00); Ciplijauskaitė, dr. Birutė, Madison, WI, 
($1,190.00); Ogden, Marijona Dymšaitė, Stamford, CT, ($2,000.00); 
Šilbajoris, Algirdas ir Danutė, Ormand Beach, FL, ($500.00); Urbaitis, 

'Vincas ir Teresė, Mayfield Heights, OH, ($3,280.00); Vilgalys, Jonas, 
Durham, NC, ($5,390.00). 

$160: Kontautas, Feliksas, So. Boston, MA, ($500.00). 
$150: Bagdonas, Halina, Oak Lawn, IL, ($1,650.00); Draugelis, Arūnas ir Ire

na, Lemoht, IL, ($850.00); Laučius, Stephanie, Elizabeth, NJ, ($561.00). 
$140: Vedeckas, Algis ir Roma, Massapeąua, NY, ($21,819.00); 
$125: Marijošius, Marius ir Aldona, Port Washington, NY, ($1,985.00). 
$120: Pocius, Birutė, Elizabeth, NJ, ($1,040.00); 
$100: Amerikos lietuvių gydytojų draugija - NY, per dr. Ramunę Pliurienę, 

Cranford, NJ, ($1,850.00); Andrašiūnas, Apolonia, Orland Park, IL, 
($1,120.00); Arvystas, Michael G.,New York, NY, ($600.00); Baltrėnas, 
Laima, Glendale, CA, ($100.00); Barthel, Thomas ir Linda, Simpson-
ville, SC, ($100.00); Bikulčius, Vytautas V ir Ona, Sunnyvale, CA, 
($400.00); Bilėnas, dr. Jonas ir Dana, Melville, NY, ($1,045.00); 
Bobelis, Sigitas ir Guoda, Somers, NY, ($1,325.00); Bogušienė, Teklė, 
So. Boston, MA, ($3,300.00); Čepėnas, Algirdas, Oak Lawn, IL, 
($1,340.00); Covalevsky, dr. Bernard, Randolph, NJ, ($240.00); Dargis, 
Petras, Los Angeles, CA, ($100.00); Dimas, dr. Stefa, Middle Village, 
NY, ($1,840.00); Gajauskas, Balys, Vilnius, LIETUVA, ($100.00); 
Giedraitis, Juozas ir dr. Leonilda, E. Northport, NY, ($63,204.00); 
Jančienė, dr. Aldona, Nateck, MA ($2,825.00); Jankauskas, Algis ir 
Vida, Woodhaven, NY, ($990.00); Janušonis, Gailė, Rochester, NY, 
($1,030.00); Janušonis, Palmira, Dousman, WI, ($2,200.00); Jarmas, 
Al. ir Vanda, Clark, NJ, ($300.00); Juodka, Vytautas A, IL, ($735.00); 
Katinas, Vitas, Richmond Hill, NY, ($3,260.00); Klivečka, dr. Giedrius, 
Brooklyn, NY, ($1,150.00); Končius, Juozas ir Giedrė, Lemont, IL, 
($900.00); Krištolaitytė, Vida, New York, NY, ($433.00); Lembertas, 
Vitalis ir Dana, Santa Monica, CA, ($1,320.00); Liepinaitis, Aldona, 
Jamaica, NY, ($270.00); Lipskis, dr. Antanas ir Aldona, Jupiter, FL, 
($165.00); Mažeika, Vaclovas ir Vanda, Park Ridge, IL, ($1,760.00); 
Mažosios Lietuvos draugija, Chicago, IL, ($150.00); Norvilą, Kostas ir 
Juzė, Brooklyn, NY, ($1,635.00); Paškus, kun. dr. Antanas, South 
Orange, NJ, ($5,936.00); Pažėriūnas, Pijus, Melrose Park, IL, 
($285.00); Polikaitis, Juozas, Lemont, IL, ($20.00); Šeštokienė, Elena, 
Rahway, NJ, ($300.00); Šetikas, Algis, N Lake Ridge, VA, ($700.00); 
Shukis, dr. Jūratė, Flushing, NY, ($1,590.00); Shumway, Aldona, 
Worcester, MA, ($1,420.00); Sidas, Vladas ir Patricia, Wilton, CT, 
($300.00); Šileikis-Hood, Laima, New York, NY, ($1,200.00); Simana
vičius, Ligija, Poughkeepsie, NY, ($480.00); Šimonis, Jonas ir Marija 
(Bardzilauskaitė), Santa Barbara, CA, ($3,100.00); Skėrys, Stasė, 
Woodstock, CT, ($2,045.00); Strimaitis, Ona, Putnam, CT, ($1,835.00); 
Švitra, dr. Paulius, Great Neck, NY, ($1,690.00); Tautvydas, Kęstutis ir 
Birutė, Greenbank, WA, ($150.00); Trečiokas C/O C. Pike, POA, 
Genovaitė,Union, NJ, ($750.00); Tumas, George, Benicia, CA, 
($10,971.00); Vaičiulis, Vytautas, Treasure Island, FL ($1,955.00); 
Vainius, Elena, Maspeth, NY ($750.00); Vainius, Petras ir Loreta, 
Malvern, PA, ($1,504.00); Vaitkus, dr. Vladas ir Ona, West Palm 
Beach, FL ($270.00); Žalys, Caroline ir Zigmas, Hopewell Jct., NY, 
($310.00). 

$91: Kungys, Salvijus ir Monika, Woodhaven, NY, ($151.00); 
$75: Rysavy, Adelė, Jackson Hts„ NY, ($1,440.00). 
$65: Jurskytė, Snieguolė, FairHaven, NJ ($1,375.00); Penikas, Romualdas 

ir Vida, E. Norwich, NY, ($1,238.50). 
$60: Baltch-Gravrogkas, Jurgis ir dr. Aldona, Menands, NY ($130.00); 

Ražauskas, Rožė, Dearborn Hts., MI, ($1,845.00). 
$55: Birutis, Jurgis ir Danguolė, Orlando, FL, ( $155.00 ); Tričis, Jonas ir 

Delfiną, Chicago, IL, ($1,100.00). 

$50: Alantas, Irena, Redford, MI, ($445.00); Anelauskas, Vincent ir Dalia, 
Los Angeles, CA, ($500.00); Audėnas, N., Union, NJ, ($50.00); Bal-
batienė, Adelaida, St. Petersburg, FL, ($50.00); Baužys, Juozas, Or
land Park, IL, ($350.00); Bigelis, Ramūnas, Congers, NY, ($450.00); 
Bitėnas, Dalia R. ir Rimantas, Watchung, NJ, ($1,172.00); Bobelis, 
Antanas ir Danutė, Massapeąua Park, NY, ($750.00); Čerkeliūnas, 
Kęstutis ir Rima, Queens Village, NY, ($1,125.00); Česnavičius, Algir
das ir Ramutė, Richmond Hill, NY, ($1,050.00); Danilevičienė, dr. 
Joana, Chicago, IL, ($1,450.00); Daubėnas, Joseph, Paradise Valley, 
AZ, ($50.00); Degesys, dr. Danielius ir Roma, St. Petersburg, FL, 
($715.00); Didžbalis, Vincas, Bolton, Ont, Canada, ($50.00); Dzikas, 
Alfonsas ir Dalia,W. Hartford, CT ($150.00); Erčius, Mamertas ir 
Gražina, Little Neck, NY, ($1,180.00); Gaižauskas, Kleofa, FL, 
($50.00); Grajauskienė, Donata, FL, ($50.00); Graudis, Raimundas, 
Milltovvn, NJ, ($855.00); Heiningas, Leopoldas ir Paulina, Detroit, MI, 
($685.00); Ilgutis, Alfonsas ir Ramutė, Woodhavenr NY, ($745.00); JAV 
LB East St. Louis skyrius, Zigmas Grybinas, O'Fallon, IL, ($1,200.00); 
Jokūbaitis, Alfa, Toms River, NJ, ($50.00); Karaša, Nerimantas ir Ona, 
Ormond Beach, FL, ($563.00); Kenter, Gražina, Danbury, CT, 
($1,340.00); Klivečka, Rimantas ir Cynthia, Deerfield Beach, FL, 
($61.00); Kuncas, John, Export, PA, ($1,022.00); Kuodis, Bronė, Ar-
lington, MA, ($2,100.00); Laucius, Henrikas ir Ilona, Union Pier, MI, 
($800.00); Leonas, Galina, Bradford, NH, ($3,706.50); Miklas, Hen
rikas ir Rasa, Great Neck, NY, ($875.00); Milukas, Vytautas ir Lilė, 
Plainview, NY, ($1,150.00); Musonis, dr. Vytautas, Oak Lawn, IL, 
($1,175.00); Nemanis, Fabijonas, Dearborn, MI, ($575); Palys, Marta, 
Richmond Hill, NY, ($830.00); Patalba, Maria, ($50.00); Pažemėnas, 
Kęstas K. ir Mirga, Rancho Palos Verdes, CA, ($335.00); Petrozziello, 
Robert ir Deborah, Cranford, NJ, ($50.00); Petrulis, Eleonora L., New 
Canaan, CT, ($800.00); Radžius, Aleksandras ir Genovaitė, Baltimore, 
MD, ($315.00); Rajecką, Gediminas, NJ. ($400.00); Rastonis, Eugenia 
ir Vytautas, Winter Springs, FL, ($110.00); Rimas, dr. Ramunė, 
Boston, MA, ($1,445.00); Simanavičius, Ligija, Poughkeepsie, NY, 
($530.00); Šimkus, Jonas, Toronto, Ont., Canada, ($550.00); Sko-
beika, Sofija, Lindenhurst, NY, ( $695.00); Snarskis, Regina, Daytona 
Beach Shores, FL, ($50.00); Sutkus, Ada, Beverley Shores, IN, 
($1,325.00); Svalbonas, Vytas, Red Lion, PA, ($160.00); Vaškys, Sofija, 
St. Petersburg, FL, ($552.00); Veblaitis, Julius, Union, NJ, ($165.00); 

$45: Sperauskas, Tomas, Glen Cove, NY, ($940.00). 
$40: Osteika, Antanas, Warren, MI, ($3,000.00). 
$35: Zakaras, Viktoria, Santa Barbara, CA, ($910.00). 
$33: Volertas, kun. Vytautas, Maspeth, NY, ($183.00). 
$30: Dabkus, Algirdas, Osterville, MA, ($30.00); Ilaria, Donna, Springfield, 

NJ, ($30.00); Jasaitis, Elena, St. Petersburg, FL, ($775.00); Kliorys, 
Jadvyga, Euclid, OH, ($2,050.00); Matulaitis, Antanas, Richmond 
Hill, NY, ($1,045.00); Navickas, Piscatavvay, NJ, ($30.00); Šiultienė, C, 
FL, ($30.00); Vaičys, Jonas, Albion, NY, ($230.00). 

$25: Arnold, Karyl, Upper Saddle River, NJ, ($225.00); Bačanskas, Regina 
ir Edvardas, Ocean View, DE, ($450.00); Bačinskas, Eugenija, Oak 
Park, IL, ($1,005.00); Balkus, Leonard L., Farmington Hills, MI, 
($195.00); Bolanowski, Dorothy, Trenton, NJ, ($25.00); Brasauskas, 
Balys ir Jane, Baltimore, MD, ($476.00); Bružas, Kostas, Homewood, 
IL, ($145.00); Elskus, Anna Mary, Chamberlain, ME, ($275.00); 
Gruzdys, Vincas, St. Petersburg, FL, ($790.00); Kent, Nijolė, Valencia, 
CA, ($70.00); Mackie rV, Thomas, Long Vallley, NJ, ($25.00); 
Plečkaitis, Vladas ir Gražina, Richmond Hts., OH, ($150.00); Purtulis, 
Elena, St. Pete.Beach, FL, ($620.00); Ramanauskas, Sigita, Daytona 
Beach Shores, FL, ($155.00); Saldaitis-Čiurlys, dr. Regina, Wood-
haven, NY, ($570.00); Saikaus, Peter, Athol, MA, ($400.00); Senken, 
Josefma, Woodhaven, NY, ($75.00); Šiultė, Arūnas ir Rasa, FL, 
($30.00); Taunys, Regina, Putnam, CT, ($1,085.00); Tobias, Lawrence 
H., Teanceck, NJ, ($25.00); Vičiulis, Mirga, Elmhurst, NY, ($705.00); 
Vytuvis, Antanas ir dr. Jadvyga, Woodhaven, NY ($1,255.00); Zelenis, 
Vytautas ir Vanda, Reseda, CA, ($225.00). 

$21 : Banevičius, Danguolė, West Hartford, CT ($1,820.00); 
$20: Aviža, Veronika, NY, ($195.00); Bagdonas, Vanda, Daytona Beach Sho

res, FL, ($50.00); Baltrušaitis, J. ir M., Ormond Beach, FL, ($25.00); 
Barauskas, Ona, Woodhaven, NY, ($335.00); Bileris, Kęstutis ir Astra, 
Richmond Hill, NY, ($170.00); Biskis, Gediminas ir dr. Birutė, 
Clarendon Hills, IL, ($3,490.00); Butkus, Kazys ir Sofia, Jamaica, NY, 
($65.00); Daugėla, Jonas ir Juoze, Ormond Beach, FL, ($865.00); 
Jesaitis, Julia, Roselle, NJ, ($20.00); Jonic, Bogdan, Daytona Beach 
Shores, FL, ($20.00); Kreivėnas, Narcizas ir Olga, Edgewater, FL, 
($75.00); Petrutis, Regina, West Hyannisport, MA, Šlepetys, Richard, 
A., Brick Town, NJ, ($295.00); ($435.00); Staknis, Vincent ir Aniceta, 
Stuart, FL, ($202.00); Staškus, Vladas, Redford, MI, ($9,420.00); 
Vaškelienė, Prima, St. Petersburg, FL, ($20.00); Vengianskas, Emilija, 
Lakeside, MI, ($200.00). 

$15: Kvedaras, M., Chicago, IL, ($455.00); Palionis, Sofija, Mėsa, AZ, 

($325.00). 
$10: Jančauskas, Povilas ir Stasė, St.Petersburg, FL, ($260.00); Kazlaus-

kis, Veronica, New Hyde Park, NY, ($21.00); Kiškis, Ona, Dearborn 
Hts., MI, ($25.00); Kizlauskas, Kazys ir Liolė, W. Bloomfield, MI, 
($190.00); Naujikienė, Elena, Richmond Hill, NY, ($35.00); Senken, 
Vyto, Kew Gardens, NY, ($10.00); Šepetienė, Vanda, Dearborn Hts., 
MI, ($625.00); Tamulionis, Robertas ir Aldona, St. Petersburg, FL, 
($400.00); Venckus, Stasys ir Ona, Arlington, MA, ($515.00); Zelvis, 
Bertha, St. Joseph, MI, ($50.00). 

$3: Laurinaitis, Zbigniew, Nevvark, NJ, ($3.00). 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS AUKOTOJAMS ! 
JŪSŲ PARAMA TAUTOS FONDO VEIKLOS 

SVARBIAUSIAS RAMSTIS. 
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INDIJfi PRIEŠ 20 METŲ 
ALEKSAS VHMJS 

Nr. 25 

Bet pirmiau mūsų gidas papasa
kojo šią istoriją: „Norėdami daugiau 
pasipelnyti, pieno pardavėjai į pieną 
pripila vandens. Ar pastebėjote, kad 
turguje pieną perkantys kiša pirštą į 
pieną tai patikrinti. Bet nuo piršto 
lieka šiek tiek riebalų, tai po kelių 
pirkėjų bandymų pienas vėl pasidaro 
riebus kaip ir buvo prieš pardavėjui į 
jį pilant vandens." Mus jis nuramino, 
kad Jūsų viešbutyje greičiausiai taip 
nedaro". 

Vėjų rūmai yra aukščiausi pačia
me centre ir leidžiasi žemyn į abu 
galus. Visas fasadas yra pilnas riestų 
balkono langų. Pastatas iš tikrųjų nė
ra kokie rūmai, o tik įdomus savo fa
sadu, kuriame galima suskaičiuoti 
net 953 langus, pridengtus užuolai
domis, iš kurių ten gyvenančios aukš
tuomenės ponios, kitų nematomos, 
gali žiūrėti gatvę ir gyvą jos vyksmą. 

Raha Man Singh vardo miesto 
muziejuje radome senoviškų paveiks
lų, ginklų, kilimų, medžiagų, origina
lių rankraščių. Čia mus sudomino dvi 
didžiulės sidabro urnos, kuriose 
Maharaja Madho Singh vežė šventą 
Ganges upės vandenį į Londone vy
kusį Anglijos karaliaus Edward VII 
karūnavimą 1901 metais. Salia mu
ziejaus yra ir Jantar Mantar observa
torija, įsteigta 1716 m., įkurta dar 
prieš miesto pradžią. 

Sužinojome, kad mūsų viešbutis 
anksčiau buvo kažkokio maharadžos 
rezidencija, tą galėjome atspėti jau 
vien iš labai gražiai papuoštos pra
bangios salės, kur valgėme vakarie
nę. Kambariai, nors ir be priekaištų, 
tikrai nebuvo maharadžiški. 

Kadaise valdęs apie trečdalį Indi
jos žmonių, maharadžų luomas išny
ko iš Indijos gyvenimo. Jų pilys tapo 
muziejais, mokyklomis, viešbučiais 
ar vien tik griuvėsiais. Vieni emigra
vo į užsienį, kiti perėjo į valstybės 
institucijas ar tapo politikais. Tuoj po 
nepriklausomybės paskelbimo 1947 
m. jiems buvo duotos tam tikros nuo
laidos ar lengvatos, bet jau 1973 m. 
konstitucija buvo pakeista taip, kad 
jiems visos specialios teisės buvo 
atimtos. Maharadžų gadynė Indijoje 
šiandien atrodo tokia tolima, kaip ir 
Mughal karalių valdymo laikai. 

U d a i p u r 

Šiandien, dvidešimtąją mūsų ke
lionės dieną, skrendame i Udaipur. 

Akių ligos 

Pakeliui i Amber, buv. Rajasthan 
sostinę. 
esantį toje pačioje Rajasthan provin
cijoje. Prisiminėme, kad vos tik prieš 
metus, 1984 m. gruodžio 3 d., kaimy
ninėje Madhya Pradesh provincijoje, 
Bhopal mieste, įvyko didžiulė nelai
mė viename amerikiečių Union Car
bide bendrovės fabrike, kur sprogo 
pilnas pesticidų bakas, iš kurio išsi
veržė labai nuodingų dujų debesys, 
kuriuose žuvo 2,000, buvo apnuodyti 
200,000 žmonių. Nors bendrovė pri
pažino savo kaltę, mums keliaujant 
po Indiją, nukentėjusiems, advoka
tams ginčijantis dar nebuvo išmokė
tas nė vienas doleris. 

Apie tai skaitėme „The Times of 
India" ir jautėmės nejaukiai. Jei to 
dar neužteko, tame pačiame laikraš
tyje perskaitėme, kad Švedijoje, 
Stockholm miesto gatvėje, buvo nu
šautas Švedijos ministras pirminin
kas Olaf Palme. Tuo tarpu Pakistane 
minios užpuolė hindu šventyklas. Bet 
buvo ir gerų žinių: Sovietų Sąjun
goje komunistų partija patvirt ino 
Gorbačiov pradėtą „perestroiką ir 
glasnost" politiką. 

B u s d a u g i a u . 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. Ž I B U l i ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos paaal susitarimą 
Tel . 312-337-1285 

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

7722 S; Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArdierAve.Sts.5lr6 

Chicago, IL 6061S 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinama kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba ietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 E. YVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

)0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elg in : 847-289-8822 

McHenry : 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www. i l l i no i spa in . com 
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Apsilankykite www.4raugas.or9 

Kaip nesipykti dėl vaikų auklėjimo? 

Hawa Mariai —,,VCJL) miestas" - Jaipu'-

A t k e l t a i š 2 ps l . per mažas / jau 
per didelis ir pan. Kartu stebėkite 
vaiką, susitikite su vaiko pedagogu -
jis papasakos, koks jūsų vaiko emo
cinio, fizinio, socialinio, kognityvinio 
vystymosi lygis. Nelyginkite savo 
vaikų su draugų / kaimynų / giminių 
(labai sunki užduotis). Žinodami, ką 
gali jūsų vaikas, priimsite geresnius 
sprendimus. 

3. Pasidalykite, kurios, jūsų nuo
mone, yra jūsų stipriosios vaikų au
ginimo pusės, o kurios - silpnosios. 
Stenkitės pasiskirstyti pareigomis -
daryki te tai , ką t ikrai galite, ir 
pagirkite sutuoktinį už tai, ką jis / ji 
daro gerai. 

4. Daugiausia ginčų kyla dėl to, 
kaip ir kada bausti vaikus. Vienas 
tėvas mano, kad geriausia yra pliaukš
telėti per sėdimąją, o kitas - kad tai 
yra siaubingas ir nepriimtinas vaikų 
auklėjimo metodas. Vėlgi - pasikal
bėkite. I r ne tada, kai esate įniršęs ir 
/ ar netgi jau pakėlęs ranką. Beveik 
kiekvienu vaikų auginimo klausimu 
galima pasisakyti už ir prieš. Iš
klausykite savo sutuoktinį. Gal jums 
pasirodys, kad kai kur ne tik galite 
nusileisti, bet jums išsakytas meto
das yra net priimtinesnis? Tačiau -
dar kartą pabrėžiu - to nereiktų da
ryti ginčo metu! 

5. Jei vis dėlto ginčas įsisiūbuoja, 
liaukitės apie tai kalbėję. Labai re
tam pavyksta sustoti ginčo įkarštyje. 
Be to, labai greitai galite vienas kitą 
imti kalt inti net tuo, kad sutuoktinis 
netikęs tėvas / motina. Pasikalbėkite 
apie tai, kai emocijos nuslūgs. 

6. Planuokite. Jei yra bėdų, ku
rios jums kelia rūpesčių, pavyzdžiui, 
vaikas darželyje nuolat kumščiuoja-
si, meluoja ir 1.1., aptarkite, ką dary
site, jei tai pasikartos. Patikėkite, 
daug lengviau susidorosite prisimi
nęs, kaip ketinote elgtis ištikus to
kiai bėdai, nei išeities ieškoti tada, 
kai jau reikia veikti. 

7. Pagalvokite, ar verta dėl visko 
ginčytis. Bus dalykų, dėl kurių nieka
da nesutarsite. Ir tai - ne pasaulio 
pabaiga. Svarbiausia, kad suderin
tumėte tai, kas svarbiausia. 

8. Jokiu būdu nesibarkite dėl 
vaikų auginimo girdint vaikams. Tai 
- viena sunkiausiai įvykdomų už
duočių... Geriausia, ką galite padary
ti... nesakyti nieko, nepertraukti 
sutuoktinio. Vėliau, kai vaikų nebus 
šalia, pasakykite, kad nepritarėte, 
pasakykite, kodėl nepritarėte, ir ieš
kokite išeities. 

9. Nepamirškite, kad vaikai 
mokosi stebėdami. Jei jie matys jus 
bendraujančius ir konstruktyviai 
sprendžiančius problemas, užaugę 
mokės tai daryti. Kad ir kaip ap
maudu, bet užaugę vaikai dažniau
siai kartoja mūsų klaidas (arba labai 
sąmoningai apsisprendžia daryti 
priešingai, tik, deja, ne visada jiems 
tai pavyksta). Kritiškai įvertinkite 
savo santykius - a r bendraujate taip, 
kaip norite, kad užaugę bendrautų 
jūsų vaikai? 

10. Vaikų auginimas yra proce
sas. Kuo daugiau skaitote, domitės, 
dalyvaujate, dalijatės, tuo labiau to
bulinate šį procesą. Mokykitės ir vie
nas iš kito. Išklausykite. Tobulinkite 
tai, ką mokate gerai, ir mažais žings
neliais stenkitės atsisakyti to, kas 
jums nepatinka. Turbūt svarbiausia 
yra suvokti, kad su sutuoktiniu esate 
ne konkurentai, o partneriai. Tą 
suvokus daug lengviau bendrauti 
ramiai ir konstruktyviai. 

Austėja Landsbe rg i enė 
Alfa.lt 

PASLAUGOS 

^ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

http://6918W.ArdierAve.Sts.5lr6
http://www.illinoispain.com
http://www.4raugas.or9
http://Alfa.lt
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Susitikimas su Birute Jonuškaite 
LAIMA APANAVICIENE 

Sekmadienį, lapkričio 4 d., lietu
vių l i teratūros mylėtojai atvyko į 
Čiurlionio galeriją susitikti su rašyto
ja Birute Jonuškaite, kuri šiuo metu 
yra Lietuvoje ne tik žinoma rašytoja. 
J i - Lietuvos rašytojų sąjungos valdy
bos pirmininko pavaduotoja. 

Susitikimą surengė „Margutis 
II". Marijai Remienei pristačius rašy
toją, ši papasakojo, kad gimė Len
kijoje, Seinų apskrityje. Jau nuo pat 
jaunystės jai sekėsi gerai rašyti, ji 
dalyvavo mokykloje rengiamuose 
konkursuose. Tikriausiai tas noras 
rašyti paveldėtas iš tėvelių. Jos tėtis 
buvo didelis įvairiausių istorijų ir lie
tuviškų dainų žinovas, rašytojos tėvų 
namų kieme su meile buvo laukiami 
tiek žinomi žmonės, tiek benamiai. 
Visi buvo priimami, išklausomi... Iš 
pat mažumės rašytoja jautė , kad 
skiriasi nuo lenkų vaikų, nes buvo 
„litvinka", tad jos noras važiuoti ten, 
kur ,,už tų laukų ir miško" yra 
nuos tabus k raš tas Lietuva, buvo 
didžiulis. 1978 metais baigus Punsko 
licėjų su lietuvių-lenkų dėstomąja 
kalba jai nebuvo abejonių, kur mo
kytis. J i išvyko į Vilniaus universi
tetą studijuoti žurnalistikos. 1983 
metais, gavusi diplomą, grįžo j Len
kiją, dirbo Suvalkų vaivadijos savait
raštyje „Krajobrazy" bei lietuvių tau
tinės mažumos leidinyje „Aušra". Vė
liau ėjo atstovės spaudai padėjėjos pa
reigas Suvalkų savivaldybėje. 

1985 metais atvyko gyventi pas 
vyrą į Lietuvą. Gyveno Ukmergėje, 
dirbo Ukmergės Kraštotyros muzie
juje jaunesniąja moksline bendra
darbe, vėliau - Kultūros rūmų meto
dininke spaudai. Tais laikais net ir su 
Vilniaus universiteto diplomu žur
nalistės darbo B. Jonuškaite, būdama 
Lenkijos pilietė, negavo. 

1990 metais išvyko su šeima į 
Kanadą, keliavo po šią šalį, lankėsi 
JAV Kanadoje gimė jos antroji dukra. 
Grįžusi į Lietuvą įsikūrė Vilniuje. 
1994 metais pradėjo dirbti „Šeimos" 
redakcijoje skyriaus redaktore. 1995-
2002 metais buvo „Šeimos" žurnalo 
vyriausioji redaktorė. 2002 liepos mė
nesį parengė spaudai naują žurnalą -
„Šeima ir pasaulis". Iki 2003 kovo 
buvo vyriausioji šio žurnalo redak
torė. 

Pirmieji B. Jonuškaitės apsaky
mai pasirodė 1986 m. tuometiniame 
„Pergalės" žurnale (dabar mėnraštis 
„Metai"). Kaip pati rašytoja pasako
jo, jog kartą nutarė, kad jei jau siųsti 
kam spausdinimui savo rašinius, tai 
tik į gerą žurnalą. Ir koks buvo jos 
nustebimas, kai jos apsakymai ne tik 
buvo išspausdinti, bet jai buvo pasiū
lyta rašyti daugiau! Nuo to laiko jos 
proza, publicistika bei eseistika yra 
spausdinama įvairiuose kultūros lei
diniuose. Ji rašo ir eilėraščius, kurie 

buvo skelbti bendruose rinkiniuose, 
2004 m., 2005 m. „Poezijos pavasario" 
almanachuose. 

Rašytoja yra išleidusi šias auto
rines knygas: „Pateisinti save" (apy
saka ir apsakymai), Vaga, Vilnius, 
1989; „Ievos neišvarė iš rojaus" (ro
manas), Periodika, Vilnius, 1991; 
„Rugių laukas" (apsakymai), Aušra, 
Punskas 1996; „Didžioji sala" (roma-

Aišku, rašytoja apie tuos apdo
vanojimus susitikimo popietėje kuk
liai nutylėjo, kaip nutylėjo ir tai, kad 
jos knygos verčiamos į kitas kalbas. 
B. Jonuškaitės apsakymų yra išver
stų į lenkų, gruzinų, kroatų, rusų, is
panų kalbas. Apsakymų ciklą „Metų 
laikai" iš knygos „Rugių laukas" į 
vokiečių kalbą išvertė Irene Brewing. 
Juos Bodoni leidykla Berlyne išleido 

Astai Veličkaitei (kairėje) knyga, pasirašė rašytoja Birutė Jonuškaite. 

nas), Vaga, Vilnius, 1999; „Žalčių 
tiltas" (apysaka ir apsakymai), Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2002 m.; „Vaikas pražilusiom 
akim" (eilėraščiai), Punsko „Aušros" 
leidykla, 2004 m.; „Eksperimentas" 
(ese ir interviu), Gimtasis žodis, Vil
nius, 2005; „Kregždėlaiškis" (apsaky
mai), Versus aureus, Vilnius, 2007. 

B. Jonuškaite ne tik rašo. Ji ver
čia iš lenkų kalbos įvairius straips
nius literatūros tema, juos publikuo
ja Lietuvos kultūros savaitraščiuose: 
„Literatūroje ir mene", „Nemune", 
„7 meno dienose". Taip pat yra išver
tusi ir keletą knygų. 

Rašytoja turi nemažai apdovano
jimų: B. Jonuškaite gavo Antano Jo
nyno premiją už geriausią 1989 metų 
jaunųjų prozos knygą „Pateisinti sa
ve", 1996 metų Žemaitės premiją už 
apsakymų rinkinį „Rugių laukas", 
2002 metų Petro Cvirkos premiją už 

geriausią trejų metų novelių knygą 
„Žalčių tiltas", Kultūros ministerijos 
premiją už publicistiką kultūros tema 
(2004). 2006 metais rašytoja gavo net 
dvi premijas - Gabrielės Petke
vičaitės-Bitės premiją už knygą 
„Eksperimentas" ir „Imbiero vaka
rų" J. Kunčino vardo premija. Šiais 
metais ji - „Varpų" premijos laurea
tė. 

1998 metais atskira knygele „Jah-
reszeiten". 

Birutė Jonuškaite susirinku
siems pristatė keletą savo knygų, 
meistriškai (galėtų būti skaitovė, kas 
retai pasitaiko tarp rašytojų) pas
kaitė ištraukas iš jų. Tai labai savito 
stiliaus ir kitokios (nei jos kartos kitų 
rašytojų) pasaulėvokos rašytoja. Kaip 
pati rašytoja sakė, yra du rašytojų ti
pai - vieni turi šaknis, kiti - kosmo
politai. Ji save priskiria tiems, ku
riems svarbu savos šaknys. Tas kito
niškumas yra atsineštas iš gimtojo -
Punsko - krašto, o gal tiesiog tai -
Dievo dovana, kuria, kaip paklusniu 
instrumentu, rašytoja meistriškai 
„groja". Ji, sakyčiau, labai „moteriš
ka" rašytoja. Birutės knygose mote
rys atranda slapčiausius savo sielos 
troškimus, tą pasaulį, kuris nuo se
novės kunkuliavo kiekvienos moters-
vaidilutės, moters-motinos, moters-

karžygės dvasioje. Ji nuolatos kalba 
apie meilę - kaip vienintelę žmoniją 
palaikančią ir įprasminančią jėgą. 

Birutė stebina savo pastabumu, 
aštriu protu, nebijojimu sakyti tiesą 
apie tuos dalykus, kurie paprastai 
i.utylimi, nebijojimu kalbėti tomis te
momis, kurių vengia kitos lietuvių 
rašytojos, tuo labiau - rašytojai. Bi
rutė, nekreipdama dėmesio į dabar 
knygynus ir žmonių mintis užkaria
vusius kriminalinius ir kitokius 
skaitalus, ramiai gvildena jai rūpi
mas amžinąsias temas, atkakliai 
smelkiasi vis gilyn į žmogaus sielą 
tarsi jai visai nerūpėtų dabar visų 
garbinamas spindintis gyvenimo pa
viršius. Ir dar keisčiau, kad sulau
kia vis daugiau skaitytojų, kurie jos 
knygas laiko po ranka, kaip kokį sie
los vadovą, į kurį bet kuriuo metu 
galima kreiptis. 

„Savičiausiu šios rašytojos kūry
boje laikyčiau realistinį vaizdavimą, 
realizmą, pasitikint tikrove, kurią tu
ri savyje. Realizmas, kuris sutinka su 
lemtim, balade, su nežinoma galia, 
stipresne už žmogaus valią. Jis vadi
namas magiškuoju, bet įmagnetini
mas kiekvienąkart turi rastis iš ats
kiros žmogaus patirties, iš pasikliovi
mo ja", - rašo pofesorė Viktorija Dau
jotytė savaitraštyje „Literatūra ir 
menas" (2007.08.15) pristatydama 
B. Jonuškaitės apsakymų knygą 
„Kregždėlaiškis", apie kurią autorė 
kalbėjo ir šio susitikimo metu. 

Manau, kad po šio susitikimo ją 
atras ir Čikagos bei kitų Amerikos 
vietovių, kur lankėsi Birutė skaityto-
iai. 

Susitikime Birutę Jonuškaite pa
sveikino JAV rašytojų draugijos pir
mininkė Stasė Petersonienė, kuri 
taip pat nuoširdžiai prisipažino, kad 
Birutės knygos jai labai patinka. 

Susirinkę klausytojai domėjosi 
ne tik B. Jonuškaitės kūryba. Jie 
klausinėjo rašytojos apie dabartinę 
lietuvių literatūros padėtį Lietuvoje, 
apie jaunuosius menininkus, apie ga
limybes jiems išleisti savo kūrybą. 

Apdovanotą gėlėmis rašytoją či-
kagiečiai dar ilgai nenorėjo paleisti. 
Jie pirko jos knygas, laukė, kad rašy
toja jose pasirašytų. 

Manau, kad šis šiltas susitikimas 
ne tik ilgai išliks susitikimo dalyvių 
atmintyje. Po jo tarp Amerikos lietu
vių atsiras daug naujų B. Jonuškaitės 
talento gerbėjų. 
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NEGRĮŽO... 
ALBERTAS KANAITIS 

Popietė. Poilsio laikas. Saulė kai
tina, medžiai sustingę lyg stulpai, net 
jų lapai nejuda. Netoli ežeras, kurio 
bangos atsimuša į krantą ir grįžta at
gal. Visur žalia, pilna gėlių — rožės, 
jurginai, rūtos... Gražu, ramu. Lietu
viško kaimo gyvenimas. Kairėje pusė
je vingiuoja vieškelis, kur an t elek
tros stulpų — raudonos vėliavos. 
Nežinau, ką komunistai švenčia, 
nežinau, kodėl tie raudoni skudurai... 
Darbininkų šventė? Padėka Stalinui 
už „laisvę", už „laimingą" rytojų? 

Didelis judėjimas ant vieškelio: 
kariški sunkvežimiai, pilni kareivių, 
skuba miško link. Ieško partizanų? 
Lauksime „svečių"? Sunkvežimis su
stoja prie namų, iš kurio išsiveržia 
„mediniais" veidais, durklais ant šau
tuvų, apie 20 karių. Sodas — ieško 
slėptuvės, drasko, rauna, bado durk
lais žemę. Jaunas leitenantas su ap
kabinta krūtine blizgučiais (ordinais) 
klausia, kur partizanai, jų ryšininkai, 
kada paskutinį kartą juos matėme. 
Mūsų atsakymai — nematėm, negir
dėjom, nežinom. 

Kambariai — baisi netvarka, at
rodo lyg po žemės drebėjimo. Leite
nantas siunta, šaudo į lubas, sienas ir 
žada visus pasiųsti į Sibirą. Sodas 
sutryptas, rožių krūmai išrausti — 
vaizdas baisus. 

Leitenantas paima ūkio darbi
ninką Viktorą važiuoti su jais į 
mišką, kur jis turės parodyti, kur 
„banditai" slepiasi, arba... Viktoras 
nežino, kur eiti, kas daryti. Prašy
mai, maldavimai nepadeda. Eik! 
Prieš paliekant namus didelis limuzi
nas sustoja kiemo vidury. Du vyrai, 
žinomi stribai, ir vietinės mokyklos 
mokytojas S. Ko nori, ko ieško? Kalba 
rusiškai. Ir vėl apklausinėjimai. Mo
kytojas — vertėjas. Netikėjau, kad 
mokytojas komunistas, bet... Tie 
patys klausimai, atsakymai — 0. 

Leitenantas šaukia, rėkia, kei
kiasi. Mano pusbrolis Jonas stengiasi 
nuraminti leitenantą, kuris griebia jį 
ir karių padedamas Įstumia į sunk
vežimį. Jono nėščia žmona verkia, 
šaukia, bet... per vėlu. Verksmas. 
Šauksmai — balsas dykumoj. Norėjo 
padegti namus, bet šį karą galbūt 
užmiršo. Žiūrime į nutolstantį sunk
vežimį su Jonu ir Viktoru. Ar jie grįš? 
Saulė pamažu leidžiasi ir netrukus 
pasislėps už horizonto, padangė rau
dona, rytoj bus vėjuota... Sunkveži
mis dingsta miške. Raminam vienas 
kitą, tikimės.. 

Kažkas beldžiasi į duris — geros, 
blogos žinios? 

Kaimynė Marytė K.: kruvinas 
veidas, sutaršyti plaukai, vos gali kal
bėti, verkia. NKVD išsivežė jos vyrą, 
padegė klojimą ir „prižadėjo" grįžti 
atgal. Girdėjo, kad tai A. Š. įsakymu 
surasti „banditus". 

Baisi naktis. Laukiam, tikimės. 
Rytojus nežinomas. Komunistų val
džia — trumpas laikas Lietuvoje, bet 
kiek baisenybių jau tenka patirti. 
Kiek dar reikės gyventi beteisiais, 
bijoti rytdienos, būti vergais? 

Partizanų veiksmai didėja, liejasi 
kraujas už laisvą žodį, žmoniškumą. 
Esame lašas jūroje, esame lietuviai ir 
„lašas po lašo ir akmenį pratašo". 
Niekas nesupras, kas vyksta krašte, 
niekas... Sunki padėtis. Ar bus 

išeitis? Iš kažkur išlenda mėnulis, 
atrodo perskeltas, ir liūdnai žiūri į 
kaimą, laukus, mišką, netoli bliz
gančią Nevėžio juostą. 

Atjoja Jurgis P turįs kalvę miško 
pakraštyje. Jis pranešė partizanams 
apie kareivius kaime. Miškas supa
mas. Miško gilumoj didelės pelkės ir 
jos viduryje sala, į kurią mažas take
lis žinomiems į ją — partizanų bun
keris. Nežinodamas takelio paskęsi 
pelkėje. Miškas labai didelis, tęsiasi 
kilometrais. Žmonės daug pasakoja 
apie baisius įvykius, vilkų gaujas, 
vaiduoklių balsus. Žalioji giria. Iš 
miško nesigirdi šaudymų, mašinų 
ūžimo, žmonių balsų. Keista, sle
gianti tyla. Pro langą matau netolimo 
miestelio šviesas, kurios žybčioja, 
gęsta. Jausmas — lyg esi vienas 
pasaulyje, vienišas... Žiūrim pro lan
gus, sėdim prie stalo, visų mintys kla
joja ir tikiu, kad galvojam apie tą patį 
— Joną, Viktorą. Žibalinė lempa vos 
apšviečia kambarį — tamsoka. Di
delės šviesos virš miško, ūžesys — 
malūnsparniai ieško „banditų", lais
vės kovotojų, jaunų vyrų pasiryžusių 
mirti, bet būti laisvi. Priežodis sako: 
„Tas nevertas laisvės, kas negina 
jos. 

Naktis be miego, išvargę, susi
rūpinę... Aušta. Rytuose dangus švie
sėja ir stumia tamsą — nauja diena. 
Išeinu į prieangį, kur matyti sodo 
likučiai: išardytos gėlės, išrauti krū
mai, sutrypta... Vaizdas liūdnas. Loja 
šuo ir kažkas juda tarp namus su
pančių krūmų. Išlenda. Jaunas vyras, 
beginklis. Rusas, lietuvis? Stribas? 

Lietuvis — partizanas. Klau
somės jo pasakojimo: keli sunkveži
miai, sovietų kariai, įklimpę pelkėje, 
neranda kelio atgal. Partizanai iš 
salos — bunkerio — pasitraukė. Mo
kyklos mokytojas žinojo apie parti
zanus pelkėje, bet nežinojo takelio. 
Ateina dėdė ir atpažįsta jaunuolį — 
kito kaimo B. P sūnus. Gyvenam tarp 
parsidavėlių, šnipų, budelių... Bro
nius, kaimyno sūnus, atsisveikina, 
palieka. Kur eis, ką darys? Nevėžio 
pakrantė, miško prieglobstis, grįžti i 
namus? Visur pavojus didelis, visur... 

Dienos bėga, savaitės. Nežinom, 
kur Jonas ir Viktoras. Iš Lukiškių ka
lėjimo Vilniuje sargo sužinom, kad 
Jonas dar kalėjime, bet netrukus bus 
pasiųstas į Sibirą. Už ką? 

Apie Viktorą nėra žinių. Norime 
dar pamatyti Joną. Prašymas atmestas. 

Vilniaus geležinkelio stotis. 
Transportas nekaltų žmonių į Sibirą, 
mirtį. Neleidžia žmonių į peroną, 
neleidžia pasakyti sudie, pamatyti 
galbūt paskutinį kartą. Klyksmai, 
šauksmai, ašaros pripildo stotį... Pra
eina daug laiko, bet ašaros nedžiūsta: 
vaikai be motinos, tėvo, sugriautos 
šeimos. Ar tai Stalino „rojus"? 

Jonas, Viktoras niekada negrįžo. 
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FELIKSAS KONTAUTAS 

Po ilgos ligos mirė 2007 m. spalio 30 d., sulaukęs 82 metų. 
Nuliūdę liko: mylima žmona Laima (Valičkaitė) Kontautienė, su 

kuria t ik prieš keletą dienų atšventė 51 metų vedybinę sukaktį; duk
tė Lidija Rudienė su vyru Romu; sūnūs Aidas Kontautas ir Audrius 
Kontautas; anūkas Aidas R. Rudis, kuris labai mylėjo savo Tėvuką; 
taip pat liūdi jo sesuo Ada Monkus su sūnumis Dariumi ir Alvydu. 

Felikso brolis a.a. Petras Kontautas, žuvo 1938 m. Lietuvoje. 
Feliksas gimė 1925 m. rugsėjo 9 d., gyveno Klaipėdos mieste, 

kovojo prieš vokiečius ir sovietus per pasaulinį karą. Po karo jis at
vyko į JAV su šeima, kur sutiko savo būsimą žmoną Laimą. J ie 
apsivedė 1956 metais ir gyveno S. Boston, MA. J is baigė gimnaziją ir 
studijavo „Electro Mechanical Design", „Industrial Technical Ins
t i tu te" , Boston. Kai baigė mokslus, 1960 metais dirbo „Honeyvvell 
Eletronic Data Processing" grupėje Newtone. Daug pasiekė tarny
boje ir buvo perkeltas iš „Mechanical Design Checker" į „Drafting 
Supervisor" ir į „Senior Engineer Support Specialist". Jis didžiavosi 
savo darbu ir jam patiko mokyti jaunus „brezininkus" iki kol išėjo į 
pensiją po 30 metų. Feliksui patiko jūra ir jis mėgo vaikščioti prie 
Castle Island netoli namų su savo šunimi. Jis mėgo vaidinti, plauk
ti ir praleisti laiką su šeima ir draugais. Buvo labai dėkingas gimi
nėms ir draugams, kurie dalyvavo jo 75 metų jubiliejuje prieš keletą 
metų. Taip pat j am patiko bendrauti Lietuvių klube S. Boston. 

A. a. Feliksas buvo pašarvotas sekmadienį, lapkričio 4 d. nuo 3 
vai. p.p. iki 7 v. v. Casper laidojimo namuose, 187 Dorchester St., 
Boston, MA. Šventos Mišios buvo aukojamos jo pusbrolio kunigo 
Albert Contons, Švento Petro bažnyčioje, 75 Flaherty Way, S. Bos
ton pirmadienį, 10 vai. ryto. Po šventų Mišių velionis palaidotas 
New Calvary kapinėse. 

A. a. Feliksas buvo aktyvus lietuvis Boston, dalyvaudamas ir fil
muodamas demonstracijas ir įvykius. Jo darbai apima dvi video 
juostas „Kruvinas sekmadienis" ir „Juodasis kaspinas", kurios 
apibūdina Lietuvos nepriklausomybės įsteigimo vargus 1991 metais. 
Šios video buvo rodomos Sv. Petro bažnyčios kavinėje ir galima įsi
gyti iš žento Romo Rudžio (rrudis@yahoo.com). Aukas prašom 
siųsti: Lithuanian Foundation, Inc. (Lietuvių fondas), 14911 127th 
St., Lemont, IL 60439. 

Nul iūdę art imiej i 

Ką žmonės galvoja apie 
anapilį? 

1940 m. Lietuvoje. 

VLADAS SINKUS 

Šiais 2007 metais Amerikos pen
sininkų žurnalas AARP atliko ameri
kiečių, vyresnių kaip 50 metų, ap
klausą apie jų tikėjimą pomirtiniu 
gyvenimu. Anksčiau buvo manyta, 
kad „boomers", pokarinė amerikie
čių karta, nėra labai religinga. Jiems 
svarbiau buvo darbas, namai ir kiti 
žemiški reikalai. Tačiau senstant, jie 
pamatė, kad mokslas neduoda atsa
kymo į visus klausimus. Jie grįžta 
prie religijos. Įdomios tos apklausos 
išvados. 

94 proc. amerikiečių tiki Dievą. 
86 proc. pasisakė tikį Dangumi. 
Iš jų 42 proc. pasisakė, kad Dan

gus — tai yra tam tikra sielos būsena. 
40 proc. — kad tai yra tam tikra 

vieta. Dangus yra geresnė vieta negu 
šis pasaulis su puikiomis saulėtomis 
dienomis, su nuostabia aplinka. Tai 
bus ne fizinis, bet dvasinis, dinamiš
kas gyvenimas, kur susitiks su gimi
nėmis, draugais ir pažįstamais. 88 
proc. mano, kad jie eis į Dangų, bet 
apie kitus jie nėra tikri. 

Kas paklius i Dangų? 

29 proc. tikinčių Dangumi mano, 
kad tie, kurie tiki Kristumi, 25 proc. 
pasisakė, kad geri žmonės, 10 proc., 
kurie tiki Dievą, 10 proc. mano, kad 
visi ten paklius. 

70 proc. tiki pragaru. 
23 proc. tiki inkarnacija ir 50 

proc. tiki dvasių ir šmėklų pasirody
mu. 

Nėra k u r ei t i 

25 proc. tiki, kad jiems mirus, 
viskas bus baigta. Tačiau čia reikalin
gas papildymas ir paaiškinimas. Įdo
mus vieno žmogaus, Tomo iš New 
York, pasisakymas. Į klausimą, ar jis 
tiki pomirtiniu gyvenimu, jo atsaky
mas yra — ne. Tačiau jis yra prak
tikuojantis katalikas, eina į bažnyčią, 
klauso Mišių. Ten kiti žmonės tiki ir 
meldžiasi už pomirtinį gyvenimą ir 
jeigu būtų taip, kaip jie tiki, jam būtų 
tiktai pliusas. 

Kaip su ta balta šviesa? 

NDE — „near death experience". 
Kai kurie žmonės yra atsidūrę visai 
prie mirties slenksčio ir grįžę su 
nepaprasta istorija apie regėtą ryškią 
šviesą, dažnai tunelio gale. Jie susi
tikę su savo mirusiais giminėmis, 
draugais ir pažįstamais, juto pakilę 
virš savo kūno. Daug kas galvoja, kad 
tai pomirtinio pasaulio atspindys. 5 
proc. žmonių sako, kad jie yra tai 
patyrę. Labai įdomūs vienos Olan
dijos ligoninės kardiologo Pim Lom-
mel duomenys. Jis ištyrė 344 žmonių, 
išgyvenusių širdies sustojimą, duo
menis. 18 iš jų turėjo NDE — prieš
mirtinį išgyvenimą. Jų smegenys 
nerodė jokio smegenų bangų veikimo 
— smegenys buvo mirę. 

mailto:rrudis@yahoo.com
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•Sus i t i k imas su rašytoja Birute 
Jonuškaite vyks lapkričio 7 d., trečia
dienį 2 vai. p. p. vyresniųjų klube 
„Seklyčia". Rašytoja papasakos apie 
savo kūrybą, atsakys j klausimus. Po 
susitikimo - pietūs. Visus maloniai 
kviečiame dalyvauti. Rengia Mar-
ąuette Park apylinkė. 

• G e n e r o l o T. D a u k a n t o šaul ių 
kuopa kviečia į rudenini pasilinks
minimą! Pasidžiaugti draugų būryje, 
pasivaišinti garuojančia šilta vaka
riene, pasišokti skambant E. Jurkai-
čio saksafono muzikai, kas gali būti 
maloniau šeštadienio vakarą?! Pasi
linksminimas įvyks lapkričio 10 d. 
7:30 vai. v. Jaunimo centro kavinėje, 

. 5620 S. Claremont Ave., Chicago. Dau
giau informacijos tel. 773-523-7205. 

• O p e r o s c h o r o t r ad ic in i s poky
lis šiais metais Įvyks lapkričio 17 d., 
šeštadienj, 7:30 vai. v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago. Meninę programą 
atliks solistė Nida Grigalavičiūtė, 
muzikas Ričardas Šokas ir Operos 
choras (diriguos Jūratė Grabliaus-
kienė, akompanuos muzikas Manigir-
das Motekaitis). Stalus ir vietas pra
šome užsisakyti iš anksto tel.: 708-439-
6762 (Rima Urbonavičienė) arba 630-
257-6481 (Virginija Savrimienė). Jus 
kviečia Operos choras - savo dalyva
vimu padėsite sumažinti naujos ope
ros pastatymo išlaidas. 

• L a p k r i č i o 17 dieną, š e š t ad i en i 
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje bus rodomas filmas „Lai
vyno paradas". Tai vienas iš istorinės 
dokumentikos serialo „XX amžiaus 
slaptieji archyvai" filmų. Pirmą kartą 
rodomas visiškai slaptai 1938 m. 
nacių parengtas Klaipėdos krašto už
ėmimo planas, kodiniu pavadinimu 
„Laivyno paradas" („Flotten-parade" 
- vok.). Dokumentą JAV archyvuose 
atsitiktinai radęs istorikas jį tyrinėjo 
ištisą mėnesj, kol iššifravo Reicho 
valdininkų naudotą pusiau karišką 
žargoną, vadinamąji „Nazzi Deutch" 
ir karinės žvalgybos kodus. 

• L a p k r i č i o 18 d., 3 vai . p . p . Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Park, Čikagoje, rengiamas 
vargonų muzikos koncertas. Vargo
nuos - Jūratė Landsbergytė. Gir
dėsime kompozitorių M. K. Čiurlio
nio, V Bartulio J. S. Bach, D. Bux-
tehude, C. Franck kūrinius. Koncertą 
rengia Siaurės Amerikos lietuvių mu
zikos sąjunga. 

• L i e t u v i ų k i lmės p i an i s t ė F r a n -
ces Kavaliauskaitė (Covalesky), kuri 
yra surengusi ne vieną labdaros kon
certą Lietuvos žmonėms paremti, 
lapkričio 25 d. 12:30 vai. p. p. koncer
tuos PLC Fondo salėje. Si kartą 
surinktos lėšos bus skiriamos Pasau
lio lietuvių centrui. Ruošia JAV LB 
Lemonto apylinkė. 

• J a u n i m o c e n t r o 50-mečio po
kylis vyks gruodžio 2 d. didžiojoje sa
lėje, 5620 S. Claremont Ave., Chica
go. 2 vai. p.p. Jėzuitų koplyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios, giedos Marga
rita ir Vaclovas Momkai, akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. 3 vai. p. p. di
džiojoje salėje vyks akademija ir me
ninė programa, kurią atliks „Dai
navos" vyrų ansamblis ir tautinių šo
kių grupė „Suktinis". Vakarienę ruoš 
„Lithuania Plaza" kulinarai. Bus 
laimingų bilietų traukimas. Stalus ir 
pavienes vietas galite užsisakyti tel. 
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba tel. 
708-636-6837 (Anelė Pocienė). Malo
niai kviečiame lietuvių visuomenę 
dalyvauti šioje šventėje. 

• G r u o d ž i o 2 d., s e k m a d i e n i , 2 
vai. p.p. Saulių namuose, 2417 W. 
43rd. Street, Chicago, Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija rengia Til
žės Akto 89-ių metų minėjimą. Kvie
čiame visus atvykti. 

• V i l n i a u s s tyginio k v a r t e t o kon
certas vyks sausio 23 d. 7 vai. v. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 
PLC, Lemont. { labdaros koncertą 
kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė". 

. 

8600 W. 1 59th Street atsidarė nauja lietuviška maisto prekių p a r 
duotuvė ..fe Lora's Lithuanian Cuisine". čia galėsite ne tik nusipirkti 
šviežiai pagamintų lietuvišku maisto produktų, bet ir pavalgyti gražiai 
(rengtoje salėje. Nauja parduotuvė dirba kasdien nuc 7 vai. r. iki 8 vai. 
v. Kadangi pietiniuose Čikagos priemiesčiuose gyvena daug lietuvių, 
parduotuvės šeimininkė Loreta Petuchovien* tikisi, kad lankytojų 
netrūks. 

Laimos Aponavičienės nuotraukoje: parduotuvės savininkė Loreta 
Petuchovienė su dukromis Ieva Petuchovaite (kairėje) ir Egle Zulas. 

Čikagos Šokėjų grupe „Lėtūnas" 2008 liepos 6 d. dalyvaus X!H 
Lietuvių tautinių šokių šventėje Los Angeles, CA. Susirinkę pas Vida h" 
Antaną GHvydzius pabendravo, pasivaišino, susipažino su šoksimais š o 
kiais ir a p t a r ė kelionės reikalus. 

Nuotraukoje iš kairės sėdi: Laima Vainauskienė, Marytė Meškaus
kas, Vida Gilvydienė, Rima Rimienė, Genė Rimkienė, Rūta Jautokienė, 
I rena Valaitienė, Ritonė Rudaitienė, Nijolė Pupienė (vadovė), Dalia Liu-
binskienė ir Juozas Liubinskas. Stovi: Rimas Dirvonis, Antanas Pupius, 
Teodoras Rudaitis, Liudas Volodka, Viktoras Jautokas, Rimvydas Rimkus, 
Donatas Vasiliauskas ir Šarūnas Rimas. Viktoro Jautoko nuotr. 

Kviečiame visus gruodžio 1 d. 7 vai. v. į 
Connecticut Lietuvių sporto klubo (KLSK) 

5-ių metų gim tadienį, 
kuris įvyks Sv. Andriejaus parapijos salėje, 369 Church Street, New 

Britain, CT 06051. 
Vakaro metu šoks vieni geriausių pasaulio šokėjų Iveta Lukošiūtė ir 

Gherman Mustuc. Pora šiuo metu yra 10-ies šokių JAV čempionai, 10-ies 
šokių pasaulio vicečempionai, bei klasikinių sportinių šokių pasaulio šou 
finalistai. 

Programoje taip pat bus garbingų svečių sveikinimai, 5-erių metų 
sporto klubo istorijos retrospektyva (video, foto). Vėliau Jūsų lauks gardi 
vakarienė, loterija su vertingais prizais ir šokiai pagal DJ Arvydo ir DJ 
Rimo parinktą muziką. 

Bilietus įsigyti prašome iki lapkričio 26 d. Dėl papildomos informacijos 
kreipt is : 203-241-3695 (Linas); 203-258-1687 (Deivis); 203-809-3555 
(Vaiva); 203-278-0385 (Marius) arba apsilankyti: 

www.KLSK.us@ gmail .com 

,JDraugo* knygynėlyje 

Mūsų knygynėlio lentynoje -
Daumanto „Laiškai mylimosioms". 
Knygoje spausdinami atrinkti Juozo 
Lukšos-Daumanto laiškai Nijolei 
Bražėnaitei-Lukšienei. 

Iš viso rinkinyje paskelbti 136 
Juozo Lukšos laiškai, rašyti nuo 1948 
liepos 24 d. iki 1950 rugpjūčio mėn. 

„Kada gi patiks Viešpačiui už
baigti ant kryžiaus kalamas lietuvių 
tautos kančias?" (Iš 1949 birželio 30 
d. J. Lukšos laiško) 

„Tame anaiptol neretoriškame 
klausime slypi ir tragiško Daumanto 
likimo užuomazgos, neišskiriamai su
sietos su lietuvių tautos lemtim. Sa
kau tai turėdamas omeny jo didžią tau
tinę ištikimybę, nepripažinusią jokių 
kompromisų, nešant skausmo ir pasi
aukojimo fakelą, be abejonių, be atil
sio, be jokios minties apie naudą sau. 
Tik Lietuva. Tik Lietuvai. Tik Lietu
vą.", - rašo Julius Kelertas skyriuje 
„Meilė ir laisvė: Daumanto likimas". 

Apie šios knygos atsiradimą N. 
Bražėnaitė-Lukšienė rašo: „Tik pri
mygtinai užsiminus, kad tokių laiškų 
išleidimas yra ne mano asmeniškas 
reikalas, bet kad jie yra svarbūs tam, 
kad juos paskaitytų mūsų jaunimas 
ir pajustų, suprastų, kokią didelę sa
vo asmenišką auką ant Lietuvos au
kuro padėjo ne tik Juozas, bet ir visi 
laisvės kovotojai, kurių dauguma ne-
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turėjo nei aplinkybių, nei galimybių 
raštu išreikšti jausmus mylimie
siems, aš galų gale sutikau padaryti 
Juozo laiškų kopijas ir perduoti Lie
tuvos Fronto Bičiuliams." 

Knygos kaina - 12 dol. Ją galima 
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina - 5 dol. Persiunčiant 
daugiau leidinių - už kiekvieną papil
domą albumą - 2.5 dol. mokestis. 

Paruošė L. A. 

„ D r a u g o " knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://www.KLSK.us@
http://gmail.com

