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Šiame 
numeryje: 
Iš atei t ininkų veiklos. 

2 psl. 

Autokratas be 
autoriteto. „Draugas" 
'keliauja su JAV 
prezidentu: žvilgsnis 
iš laiko perspektyvos. 

3 psl. 

Mūsų šeimose. Apie 
„Sočiai Security" 
išmokas. 

4 psl. 

Šio šeštadienio pr iede: 
Prisiminimai apie 
Balį Pakštą. Toronto 
„Volungė" tebečiulba. 
Dainorėliai išsiskirstė 
atostogų. Keisti dalykai 
muzikos pasaulyje. 
Apie Casparini 
vargonus. Teatro 
festivalio pavasar is . 
Dailininkė keliauja po 
Lietuvą. 

Salvador Dali Čikagoje. 
Auga Valdovų rūmai . 
Kauno Prezidentūra . 

5 psl. 

Draugo fondo skiltis. 
Svečiuojasi Kauno 
jėzuitų gimnazijos 
direktorius. 

8 psl. 

Sportas 
* L i e tuvos vyrų k r epš i 

n io rinktinei r u d e n į Serbi 
joje ir J u o d k a l n i j o j e vyk
s i anč iame Europos krepšinio 
čempionate nugalėtojos titulą 
teks ginti be pagrindinio ko
mandos įžaidėjo ir pergalių kal
vio Šarūno Jasikevičiaus. Krep
šininkas pareiškė, jog šiais me
tais rinktinėje nori padaryt i 
pertrauką. ..Auksiniu berniu
ku" vadinamas įžaidėjas iš Lie
tuvos trejus pastaruosius me
tus tapo Eurolygos nugalėtoju 
ir rudenį ketina žaisti NBA ly
goje. 

* B e l g r a d e v y k s t a n č i a 
me E u r o p o s j a u n i ų (iki 18 
m.) k r e p š i n i o č e m p i o n a t e 
antrąją pergalę iškovojo Lietu
vos rinktinė. Trečiosiose H gru
pės rungtynėse lietuviai su
triuškino bendraamžius iš 
Graikijos 101:54. Lietuvos rink
tinėje rezultatyviausias buvo 
Martynas Gecevičius. pelnės 30 
taškų, po 12 įmetė Žydrūnas 
Kelys ir Vilmantas Dilys. To
liau mūsiškiai tęs kovą dėl 9-12 
vietų. 

* Siaurės Amerikos NHL 
lygos streikas baigtas: žai
dėjai patvirtino naująją še
šerių metų kolektyvinę sutar
tį, kuri apibrėžia finansinius ly
gos gyvavimo klausimus. Dėl 
pernai kilusio streiko pirmą
kart per 86 metų NHL istoriją 
buvo prarastas visas 2004-2005 
m. sezonas. 
I Į 

Naujausios 
žinios 

* Policija paskelbė ketu
rių įtariamųjų sprogdintojų 
nuotraukas. 

* Studijuojantys Lukiš
kių įnamiai baigė mokslus . 

V. i l iu tu santykis 
1 USD — 2.835 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Londono stotyje nušautas įtariamas mirtininkas 
L o n d o n a s , liepos 22 d. 

(AFP/BNS) — Pietų Londono 
metropoli teno stotyje policijos 
pareigūnai penktadienį nušovė 
vyrą. Televizijos praneša, kad 
šis vyras buvo mirtininkas ir 
rengėsi įvykdyti išpuolį. 

Įvykis atsitiko kitą dieną po 
to, kai Londone tikriausiai buvo 
mėginama pakartoti liepos 7-
osios teroro aktus — susprog
dinti bombas trijuose metropoli
teno traukiniuose ir autobuse. 
Šie numanomi bandymai įvyk
dyti išpuolius buvo nesėkmingi. 

Liudininkai sakė matę, kaip 
puolęs bėgti vyriškis suklupo ir 
parpuolė. Jį apipuolė persekio
tojai, ir trys a r penki šūviai bu
vo paleisti į jau sučiuptą žmogų. 

Nepatvirtintais duomeni
mis, nušautas žmogus susijęs su 
ketvirtadienio išpuoliais Londo
ne. Jei įtarimai dėl savižudžio 
sprogdintojo pasitvirtintų, tai 
j au būtų penktas teroristų ban
dymas surengti išpuolį Londone 
per pastarąsias 24 valandas. 

Iš karto po šio įvykio Stock-
well stotyje buvo nutrauktas 

eismas dviem judriausiomis 
metropoliteno linijomis. Gatves 
prie stočių, esančių didmiesčio 
centre, užblokavo policija. 

Be to, policija apsupo vieną 
Rytų Londono mečečių, kur, ofi
cialiais pranešimais, rasti keli 
„įtartini ryšuliai" Mečetė buvo 
apsupta žiedu maždaug pusva
landį, po to paskelbta, kad spro
gimo grėsme nepasitvirtino. 

BBC ir „Skv News" citavo 
liudininkus, jog vyriškis, į kurį 
šauta, buvo azijietiškos išvaiz
dos. 

Vienas iš traukinio keleivių, 
Chris Well, sake matęs kaip 
maždaug 20 policijos pareigūnų, 
kai kurie iš jų ginkluoti. įsku-
bėjo į stotį, o tada per užtvaras 
peršoko vyriškis, kurį policija 
nusivijo. 

„Pareigūnų buvo mažiau
siai 20 ir jie nešėsi didelius juo
dus ginklus", sakė jis. 

„Ir po to aš pamačiau, kaip 
tas vyrukas peršoka per užtva
ras, o policijos pareigūnai pasi
leidžia paskui jį, šaukdami 

Nukelta į 7 psl. 

Lietuvei — Europos lengvos ios rrJetJkt., č e m p i o n a t o s idabras 
V i l n i u s , liepos 22 d. 

(ELTA) — Bėgikė Lina Grinči-
kaitė penktadienį iškovojo pir
mąjį Lietuvos medalį Kaune 
vykstančiame Europos jaunimo 
(iki 20 m.) lengvosios atletikos 
čempionate. 

18-metė bėgikė 100 m bėgi
mo distancijos finale finišavo 
an t ra , t ik 0.02 sek. pralaimė
jusi čempione tapusiai lenkei 
Ivona Brzezinska, kuri pasiekė 
asmeninį rekordą. 

Nepalankiu oru, lyjant lie
tui, Lina įveikė distanciją per 
11.69 sek. (0.08 sek. blogiau nei 
ke tv i r tad ienį kvalifikacinėse 
varžybose). Lietuvė puikiai fi
nišavo, tačiau nesugebėjo kom
pensuoti nesėkmingo starto ir 
lėtos reakcijos į starto šūvį. 

Neblogai sekėsi ir k i tam 
vakar in ių varžybų dalyviui. 
800 m bėgimo distancijoje Vita
lijus Gorbunovas ne tik pateko į 
kitą varžybų etapą, bet ir pa
siekė geriausią šio sezono re
zultatą — 1 min. 51.92 sek. Lina Grinėikaite (v) 100 m bėgimo varžybose iškovojo sidabro medalį. Aliaus Koroliovo I ELTA) nuotr 

S o c i a l d e m o k r a t a i atsigręžia į 
k i tą kair iąją parti ją 

R. Juknevičienė siūlo nepaklusti 
Rusijos prašymui 

Vilnius . liepos 22 d. (ELTA) 
— Prognozės, jog kai kurie val
dančiosios Socialdemokratų 
partijos (LSDP) nariai ketina 
pereiti į Lietuvos socialdemo
kratų sąjungą (LSDS), pildosi. 
Nors į takingi LSDP atstovai 
anksčiau toki masinį perbėgi
mą neigė, šiomis dienomis į par
lamente neatstovaujamą parti
ją perėjo 13 socialdemokratų. 

„Sus ibū rė žmonės, kur ie 
norėjo stoti į mūsų sąjungą, ir 
buvo įkur tas Plungės skyrius. 
J a m priklauso 21 narys, 13 iš jų 
atėjo iš ministro pirmininko Al
girdo Brazausko vadovaujamos 
LSDP. Du iš jų yra Plungės ra
jono savivaldybės tarybos na
riai", sakė LSDS pirmininkas 
Arvydas Akstinavičius. 

Pasak jo, šis skyrius partijo
je yra 33-ias, o jame — jauni . 
20-30 metų, žmonės. Skyriaus 
pirmininku išrinktas buvęs par
l amen ta ra s Visvaldas Nekra
šas, prie LSDS prisijungęs tik 
šiomis dienomis. 

Neseniai žiniasklaida pa
skelbė, jog dalis LSDP Plungės, 
Radviliškio ir Šilalės skyrių na
rių ketina pereiti į LSDS. Ko

mentuodamas šią informaciją 
Seimo Socialdemokratų frakci
jos seniūnas Juozas Olekas pri
pažino, jog „galbūt Plungės ar 
Radviliškio skyriuose yra žmo
nių, kurie nepatenkinti pasi
traukia ir ieško kitos vietos". 

Pasak parlamentaro, buvęs 
LSDP Plungės skyriaus pirmi
ninkas V. Nekrašas atvirai pri
sipažinęs, kad jo viltys tapti ko
miteto pirmininku Seime neiš
sipildė, todėl j is jaučiąs tam tik
rą nuoskaudą ir galbūt ieško ki
tos pozicijos. 

LSDS yra pareiškusi, jog į 
kiekvieną buvusį LSDP narį 
žiūrės individualiai ir priims tik 
tuos, kuriems svarbios ideologi
nės vertybės. 

Anot A. Akstinavičiaus, 
LSDS Plungės skyriui priklau
santiems politikams speciali at
ranka nevykdyta, mat jie anks
čiau buvę vienos partijos nariai. 

Jo tikinimu, šių politikų ne
reikia vertinti kaip perbėgėlių 
iš vienos partijos į kitą, mat 
. j ie , nors ir pavėluotai, bet įsiti
kino, kad A. Brazausko partija 
nieko bendra neturi su social
demokratija". 

Vilnius, liepos 22 d. (ELTA) 
— Rusijos teisingumo ministe
rijos prašymą Lietuvai neregis
truoti sandorių su „Jukos" prik
lausančiomis „Mažeikių naftos" 
akcijomis Lietuva galėtų igno
ruoti, nes tai leidžia galiojanti 
šalių tarpusavio teisinės pagal
bos sutartis. 

Taip tvirtino opozicinės Sei
mo konservatorių frakcijos narė 
Rasa Juknevičienė. 

1992-aisiais pasirašytoje 
sutartyje numatyta, jog teisinė 
pagalba nėra teikiama, jei tai 
prieštarauja pagrindiniams jos 
įstatymų principams arba gali 
pakenkti suverenitetui ar sau
gumui. 

Anot R. Juknevičienės, gali
ma tvirtinti, jog „Jukos" iškelta 
byla prieštarauja Lietuvos įsta
tymų principams. 

„Toks prašymas būtų nepri
imtinas, nes 'Jukos' byla yra po
litinė, be to, prieštarauja Lietu
voje pripažįstamiems nuosavy
bės neliečiamumo ir apsaugos 
principams", kalbėjo R. Jukne
vičienė. N 

Parlamentarė siūlė Seimui 
nustatyti Vyriausybei papildo
mus kriterijus „Mažeikių naf
tos" pirkėjams atrinkti — tai tu
rėtų būti vakarietiškos vadybos 
sugebėjimai, nepriklausomybe 
nuo Rusijos valdžios ir atsisaky
mas daryti įtaką Lietuvos poli
tikai. 

O energetikams, parlamen
tarės manymu, išvis turėtų bū
ti uždrausta daryti įtaką žinia-
sklaidai ar tiesiogiai bendrauti 
su politikais. Anot R. Juknevi
čienės, tai gali būti daroma tik 
per lobistus. 

. ,Arkoje" — A, Vilpišausko darbai 

Kalbos apie grėsmes Lietuvos 
e n e r g e t i k a i — išpūstos 

Vilnius , liepos 22 d. (BNS) 
— Kalbos apie grėsmes Lietu
vos energetikos sistemai — iš
pūstos, sako Lietuvos energeti
kos inst i tuto tarybos pirminin
kas vadovas Jurgis Vilemas. 

..Man atrodo, kad tarp poli
tikų ir žurnalistų tos kalbos yra 
žymia dalimi išpūstos. Įvertin
kime tai. kad Lietuvai tapus 
Europos Sąjungos ir NATO na
re, pažeidžiamumas yra nepaly
ginamai mažesnis , nei buvo 
anksčiau", sakė J. Vilemas. 

Spaudos konferencija su
rengta pasibaigus Vilniuje 

vykusiam seminarui „Tarptau
tinis saugumas ir energetikos 
išteklių tiekimo saugumas — 
Lietuvos atvejis". 

Pasak J. Vilemo, jei jau „ne
saugiuoju" laikotarpiu Lietuvos 
energetikai nieko nenutiko, 
šiuo metu tikėtis „tiesiogines 
politinės akcijos prieš energeti
ką" — nerealu. 

Pasak jo. seminare pabrėž
ta, jog vienas didžiausių žings
nių energetikos pažeidžiamumo 
mažinimui būtų Lietuvos prisi
jungimas prie ES valstybių 
elektros tinklų. 

Tapytojas Alfonsas Vilpišauskas. 

Vilnius. 2005 m. liepos 22 
d. (ELTA) — Lietuvos dailinin
kų sąjungos „Arkos" galerijoje 
penktadienį atidaryta kaunie
čio tapytojo Alfonso Vilpišausko 
kūrybos paroda, skirta auto
riaus 60-mečiui. 

Baigęs tuometinio Vilniaus 
valstybinio dailės inst i tuto (da
bar Vilniaus dailės akademija) 

Va!do Kopūsto ELTA I nuotr 

tapybos katedrą, per tris profe
sionalios kūrybos dešimtmečius 
A. Vilpišauskas surengė apie 
dešimt autorinių parodų Lietu
voje, dalyvavo daugelyje grupi
nių parodų Lietuvoje ir užsieny
je. 

Nuo 1990 metų yra moder
nistines menininkų grupes 
„Angis" narys. 

Darbo par t i ja ieško pamainos 
nusižengusiam vadui? 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— Darbo partijos pirmininko 
pavaduotojas Viktoras Muntia-
nas neigia žiniasklaidos prane
šimus, esą „darbiečiai" ieško 
pamainos susikompromitavu
siam vadovui Viktorui Uspaski-
chui. 

„Ne, netiesa", į klausimą, 
ar iš tiesų partijos „eiliniai" 
pradėjo naujo vado paieškas, 
atsakė V. Muntianas, pats ži
niasklaidos irgi minimas kaip 
galimas kandidatas į Darbo 
partijos vadus. 

Anot V. Muntiano, kalbos 
apie eilinių neva vadvu nepa
tenkintų partijos narių bruz
dėjimą — gandai. 

Pasklidus gandams apie 
naujo partijos vadovo paieškas, 
į Lietuvą grįžo ir pats Rusijoje 
viešėjęs Darbo partijos vadovas 
V. Uspaskichas. I Rusiją V. Us-
paskichas buvo išvykęs po to, 
kai dėl interesų konflikto pasi
traukė iš ūkio ministro posto 
bei Seimo. 

Darbo partijos vadovui grį
žus į Lietuvą, bus šaukiamas 
partijos prezidiumo posėdis, 
kuriame „darbiečiai" apsvars
tys susiklosčiusią politinę situ
aciją, taipogi — valdančiosios 
koalicijos ateities klausimus. 

Parlamentines Darbo parti
jos frakcijos seniūnė Loreta 

Viktoras Muntianas 
Mykolo Ambrazo ELTA naotr 

Graužinienė patvirtino, jog siū
lys partijos prezidiumo posėdy
je apsvarstyti santykius su ko
alicijos partneriais. 

Taipogi L. Graužinienė pa
brėžė, jog ji siūlo spręsti, kaip 
galima pagerinti situaciją val
dančiojoje koalicijoje, tačiau ne
atmetė galimybės, jog Darbo 
partija gali išjos ir pasitraukti. 

Nors anksčiau, vadovui tik 
palikus valstybės postus. Darbo 
partijos vadovai tvirtino, jog 
koalicijos ateities klausimas 
partijos prezidiume bus svars
tomas „tik formaliai", pastaro
siomis dienomis „darbiečiai" 
vis garsiau reiškia nepasitenki
nimą koalicijos partneriais. 

„ T a u t i š k a g i e s m ė " t a m p a 
p a j u o k o s o b j e k t u 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS; 
— Jaunieji krikščionys demo
kratai pasipiktino, kad baruose 
ir kavinėse karaokė dainų re
pertuaruose pasirodžius Vinco 
Kudirkos „Tautiškai giesmei", 
ši valstybės himnu tapusi daina 
gali tapti nepagarbos ir pajuo
kos objektu. 

Kaip teigiama Lietuvos 
krikščionių demokratų jaunimo 
sekcijos pareiškime, jaunie
siems krikščionims demokra
tams kelia nerimą, kai į karao
kė dainų sąrašą yra įtraukia
mas Lietuvos himnas. 

„Valstybės himno atlikimo 
tvarką reglamentuoja Valstybės 
himno įstatymas, kuriame aiš
kiai nurodyta, kur ir kaip atlie
kamas Valstybės himnas. Pasi
linksminimo vietose, kur yra 
pardavinėjami alkoholiniai gė

rimai, mūsų įsitikinimu, suda
romos palankios sąlygos "Tau
tiškai giesmei' tapti pajuokos 
objektu", rašo partijos „Lietu
vos krikščionys demokratai" 
jaunimo sekcijos pirmininkas 
Mindaugas Lingė. 

1991 m. priimtas Valstybes 
himno įstatymas, be kita ko, 
numato, kad Lietuvos valstybės 
himnas negali būti naudojamas 
kaip taikomoji muzika — fonui, 
reklamai, pramoginiuose mon
tažuose ir analogiškiems tiks
lams. Anot įstatymo, viešai gie
dant ar grojant Lietuvos valsty
bes himną, susirinkusieji stovi, 
reiškia pilietinę pagarbą, o 
krašto apsaugos sistemos bei vi
daus tarnybos kariai, policijos ir 
kitų sukarintų tarnybų parei
gūnai himną pagerbia statutų 
nustatvta tvarka. 

o ir Rusijos kunigaikščiais t a p 
visa K. Prunskienės g i m i n ė 
Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 

— Žemės ūkio ministrė Kazi-
mira Prunskienė — jau ne vie
nintelė kunigaikštienė Lietuvo
je, gavusi tokį titulą iš Rusijoje 
įsikūrusios įstaigos — Tarptau
tinių asmenybės rūmų. 

Kunigaikščiais ir kuni
gaikštienėmis jau tapo ir visa 
politikės giminė, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Jo teigimu. Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos vadovė su artimaisiais 
rugpjūtį gali netgi nuvykti į 
Sankt Peterburg. Šiame mieste 
vyktų K. Prunskienės giminai
čių įšventinimo į kunigaikščius 
ceremonija. 

Prieš šį vizitą K. Prunskie
nė turėtų apmąstyti kunigaikš
tišką giminės herbą ir sugalvo
ti, kokiais simboliais ji papuoš
ti. 

Tačiau ministre tvirtino, jog 
į Sankt Peterburg su gimine ne
vyks, nes persigalvojo. 

Politikė tikino, kad už savo 
pačios ir visos šeimos titulus ne
mokėjo nė cento. 

Pasirodo, kunigaikščiais be
sirūpinanti Rusijos įstaiga visa 
tai daro savo iniciatyva, tarp 

kitų žymių žmonių pagerbusi ir 
Lietuvos žemės ūkio mini.-' 
jos vadovę. 

Tai. jog K. Prunskiene gali 
pasigirti ne tik ministres, bet ir 
kunigaikštienės titulu, paaiškę-
jo maždaug prieš mėnesį, jai 
viešint Sankt Peterburg. Tuo
met ministre pasakojo, esą jai 
pačiai visai netikėtai paaiškėjo. 
kad Tarptautiniai asmenybes 
rūmai už didelius nuopelnus jai 
suteikė kunigaikštienes titulą. 

Tai savo parašu patvirtino 
net visos Rusijos patriarchas 
Aleksij II. 

Apdovanojimo ceremonija 
įvyko vienoje Sankt Peterburg 
cerkvių. Lietuvos ministres va
dovaujamą delegaciją pasitiko 
stačiatikių šventikas, vilkintis 
apeiginiais rūbais. 

K. Prunskiene teigė buvusi 
patikinta, jog titulas paveldi
mas, ir gavo kunigaikščio ženk
lą savo sūnui. Tariau jau tuo
met autoritetingi Lietuvos he
raldikos ir aristokratijos tradi
cijų specialistai suabejojo šio 
ministres titulo verto ir jo su
teikėjais. 

Šiomis dienomis ministrę 
pasiekė Nukelta i 7 psl. 
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Iš Ateitininkų 
Gyveninio 

M e d ž i a g ą s iųs t i : 

V ida i Kup ry te i c / o D r a u g a s 

4545 W 63 St C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

e-adresas: d raugas@ate i t i s . o rg 

Kas tas eilinis Šiaurės 
Amerikos ateitininkas? 
Ateitininkų apklausos atsakovo charakteristika 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Įvadinės pastabos 
2005 metų Jubiliejinės 

stovyklos proga Vyto Kliorio 
buvo paruošta ir Siaurės Ame
rikos ateitininkų tarpe pas
kleista apklausa. Rezultati bu 
vo pristatyti stovyklos metu 
Dainavoje. 

Statistikoje yra trys cen
trinės tendencijos matavimo 
būdai: vidutinis (angliškai, 
mean), vidurinis (angį. median) 
ir dažniausias (angį. mode). 
Aptariant apklausos atsakovą, 

dyboje, buvusi kaip globėja ar 
priklausiusi bet kokiai centro 
valdybai. 

Jos manymu, vietinė valdy
ba bei sąjungos centro valdyba 
gerai vadovauja veiklai. Mūsų 
statistinė pašnekovė šįmet yra 
dalyvavusi metinėje šventėje ir 
susirinkime. Šįmet ji yra daly
vavusi rekolekcijose, religinia
me įvykyje, kultūriniame ren
ginyje ir iškyloje bei pasilinks
minime. 

Pašnekovės nuomone, vieti-

)ub i l i e j i nė je s tovyk lo je A t e i t i n i n k u t i nk la lap io r e d a k t o r i u s Romua ldas 
K r iauč iūnas p a p i l d o žinias ka lbėdamasis su Kovu N o r v i l u . 

su viena išimtimi — amžiaus 
atveju — bus naudojami kiek
vienam klausimui dažniausiai 

atsakymai. 

A t e i t i n i n k i š k a v e i k l a 
Atsakovas yra moteriškos 

lyties, vidutiniškai 35 metų 
amžiaus. Ji yra gimusi JAV ir 
ten dabar gyvena. Mūsų 
atsakovė yra baigusi 14 mokslo 
metų ir priklauso Ateitininkų 
sendraugių sąjungai. Paskutinį 
kartą dalyvavo ateitininkų 
vasaros stovykloje daugiau kaip 

10 metų. Tiek pat laiko 
praėjo nuo jos paskutinio daly
vavime studijų dienose ir 
žiemos kursuose. Ji nėra buvusi 

klų, studijų dienų ar kursų 
organizatorė ar buvusi vadove, 

ar paskaitininke Nie-
.'. buvusi vietinėje val-

nė veikla yra ta pati — nei pa
blogėjusi nei pagerėjusi. Ji ne
turi nuomonės apie savo sąjun
gos veiklą. 

Pagal dažniausiai gautus 
atsakymus, mūsų pašnekovei 
nuotoliai nuo įvykių vietovės, 
informacijos stoka, lietuvių kal
bos stoka, dabartiniai veikėjai 
jai visai nekliudo veikloje daly
vauti. Jai taip pat visai nekliu
do veikloje dalyvauti draugai, 
centro bei vietinės valdybos ne-
organizuotumas. Veikti nekliu
do narių trūkumas, vadovų trū
kumas ar įvykių neįdomumas. 
Taip pat, visai nekliudo nežino
jimas ką veikti, kaina ar laiko 
neturėjimas. 

Mūsų statistinė pašnekovė 
per paskutinius metus neper
žiūrėjo nei vieno „Ateities" nu
merio ir neskaitė ateitininkų 

Ei l in ia i a t e i t i n i n k a i ? j ub i l i e j i nė je s t o v y k l o j e D a i n a v o j e , A t e i t i n i n k o t e i s m o 
A l o y z a s Paka ln išk is ir A lm is Kuolas g i n a a t e i t i n i n k o ge rą va rdą . 

skyriaus „Drauge" (Red: Nejau
gi!). Kas mėnesį ji nepraleidžia 
jokio laiko vietinėje ateitininkų 
veikloje. Palyginus su padėtimi 
prieš penkerius metus, šįmet 
vietinėje ateitininkų veikloje ji 
praleido daug mažiau laiko. An
tra vertus, mūsų pašnekovė la
bai norėtų, kad jos vaikai būtų 
ateitininkai. Šalia ateitininkiš-
kos veiklos, ji praleidžia 8.5 va
landas kas mėnesį lietuviškoje 
veikloje. 

Pašnekovę į ateitininkus 
įrašė tėvai, bet buvo labai svar
bu i r draugai. Priklausimui 
a te i t in inkams svarbu yra jų 
krikščioniška pasaulėžiūra, įdo
mi vietinė veikla. Labai svarbu 
yra asmenybės ateitininkų są
jūdyje, o visai nesvarbu ateiti
ninkų šūkis. Dar vis kalbant 
apie ateitininkų patrauklumą, 
svarbiausia yra ateitininkų va
saros stovyklos, bet taip pat la
bai svarbu yra studijų dienos, 
draugai, ateitininkų krikščio
niška pasaulėžiūra, ateitininkų 
sąjūdžio asmenybes. Taip pat 
labai svarbus pasidaro ateiti
ninkų šūkis. 

Buvo eilė klausimų apie 
ateitininkiškos veiklos įdomu
mą. Svarbiausia laikyta vasa
ros stovyklos ir studijų dienos. 
Taip pat svarbu buvo įdomi vie
tinė veikla bei tradicijos išlaiky
mas. 

Lietuviškumas 
Pašnekovė lietuviškai kal

bančius supranta labai gerai. 
Taip pa t labai gerai supranta ką 
lietuviškai skaito. Lietuviškai 
rašyti irgi moka labai gerai. Kas 
savaitę lietuviškai skaito ma
žiau nei valandą. Taip pat, ma
žiau nei valandą per savaitę 
lietuviškai rašo. Kasdieniniuose 
pasikalbėjimuose daugiau negu 
50% kalbėtų žodžių yra lietu
viški. Tuo pačiu, virš pusės 
draugų yra lietuviai. Palyginus 
su anglų kalba, pašnekovės 
lietuvių kalba yra silpnesnė. 

Pašnekovė Lietuvoje yra 
buvusi tris kartus. Ilgiausias to
kio vizito laikas buvo apie 10 
dienų. Lietuvą vėl aplankyti 
planuoja per 2-3 metus. Pašne-

'lins<i rckai' Ne p a n a i stat is t ika 
M iku l i on is . 

j ub i l i e j i nė j e s t o v y k l o j e p r i e l a u ž o v a i d i n a M a r i u s Laniauskas. Vy tas 
N u o t r a u k a V idos K u p r y t ė s 

kovė planuoja ištekėti už lie
tuviškos kilmės asmens. Ji la
bai norėtų, kad jos vaikai kalbė
tų lietuviškai. 

Religiškumas 
Pašnekovė šv. Mišias lanko 

kas savaitę, bet paskutiniai
siais metais nėra ėjusi išpažin
ties. Ji meldžiasi kas dieną, ke
letą kar tų per metus skaito 
Šventą Raštą. Turbūt sutinka 
su teiginiu, kad ji privalo gyven
ti pagal popiežiaus mokymus, 
paskelbtus enciklikose. J i tikrai 
sutinka, kad Kristus prisikėlė iš 
numirusiųjų ir kad tikintieji, 
kurie seks Kristaus pavyzdžiu, 
pasieks amžinąjį gyvenimą. 

Pašnekovė tikrai nesutinka 
su teiginiais, kad Šventą Raštą 
reikia suprasti pažodžiui, kad 
tik vyrai gali būti kunigais, kad 
kunigai turi būti nevedę ir kad 
gimdymo kontrolės priemonių 
naudojimas yra nuodėmė. J i 
tikrai sutinka, kad lytinis san
tykiavimas prieš vedydas yra 
nuodėmė. Ji tikrai nesutinka, 
kad šv. Mišių praleidimas sek
madienį yra mirtina nuodėmė. 
Ji turbūt sutinka, bet taip pat 
neturi nuomonės, kad Bažnyčia 
savo sprendimuose turėtų būti 
labiau demokratiška. Tikrai su
tinka, kad moterims būtų lei
džiama tapti diakonais ir kad 
kunigams, kurie nori, būtų 
leidžiama vesti. 

Pašnekovė tikrai sutinka, 
kad Popiežius Jonas Paulius II 
gerai vadovavo pasaulinei Ka
talikų Bažnyčiai. Ji turbūt su
tinka, kad jos gyvenamojo kraš
to vyskupai, vietos vyskupas ir 
jos parapijos klebonas gerai 
vadovauja. Jei yra konfliktas 
tarp Bažnyčios mokymų ir jos 
sąžinės, pašnekovė dažniausia 
elgiasi pagal savo sąžinę. Per 
paskutinius 5 metus, jos vieti
nės lietuviškos parapijos būvis 
nei pagerėjo, nei pablogėjo — 
yra tokia pati. Ji labai norėtų, 
kad jos vaikai būtų katalikai. 

Pagaliau, mūsų statistiškai 
sulipdytos pašnekovės Daina
voje nebuvo, nes ji pasisakė 
tikrai nedalyvausianti Jubilie
jinėje ateit ininkų stovykloje 
2005 metais. 
Si s eilinės ateitininkės portretas 
buvo pirma, išspausdintas Šiaurės 
Amerikos ateitininkų tinklaiapyje 
www.a te i t i s .o rg 

Fotografai, 
pasirodykite! 

Jubiliejinėje stovykloje jau
nimas iš sendraugių juokėsi, 
kad per daug juos fotografuoja. 
Dabar bus galima už tuos 
juokus atsilyginti, savo nuo
t raukas paskleidžiant viešu
mon. Ateitininkų interneto sve
tainėje www.a t e i t i s . o rg ku
riasi Jubiliejinės stovyklos 
fotografijų galerija. Visi kas tik 
mygtukus spaudė ir momentus 
fiksavo yra raginami savo nuo
traukas atsiųsti ir su visais 
pasidalinti. Užsukę į šią sve
tainę pamatysite jau pirmąsias 
nuotraukas ir užtiksite nuoro
das, kaip savo nuotraukas 
atsiųsti. 

m e t u , g y n ė j a i G i e d r ė K a z l a u s k a i t ė , 
N u o t r a u k a K a z i o R a z g a i č i o 

Ryt Čikagos sendraugių 
susirinkimas 

Kalbės Federacijos Vadas 

Čikagos sendraugiai ateiti
ninkai kviečia visus į susi
tikimą su Ateitininkų federaci
jos pirm. Liutauru Serapinu 
sekmadienį, liepos 24 d. 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
po 11 v.r. šv. Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. AF pir
mininkas praplės savo Jubi
liejinėje ateitininkų stovykloje 
pradėtą temą „Lietuvos ateiti
ninkuos darbai ir ateities vizi
ja" ir pasidalins mintimis apie 
mūsų visų užduotis, žengiant 
link 2006 m. Ateitininkų kon
greso Panevėžyje. Visi kviečia
mi. 

Derma to log i jo s l igu i r o d o s vėž io 
spec ia lybė , k o s m e t i n ė c h i r u r g i j a , 

viso v e i d o a t j a u n i n i m a s 
R U T H J Ū R A T Ė BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

GA1LĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 1271h St. Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage, Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VB3NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviška! 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 ' 

Valandos oaqa! susrtanma 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hiils 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AK3U LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, ocsies. prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York. Eimhurst. IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MJJ. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887 

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

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

AUSŲ, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgi ja, Klausos aparatai 

73S0 W College Drive. Suite 208 
Palos Heights, IL 6046 } 

Tel 708 361 9199 
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Kanadoje ir kitur (USD) 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktore - D a n u t ė Bindokienė 

r edakc i j a@draugas .o rg 
Administratorius - Vytas Paškus 

a d m i n i s t r a c i j a@draugas.org 
Moderatorius - k u n . Vik toras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: r a s t i n e @ d r a u g a s . o r g 

ske lb ima i@draugas .o rg 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.cer*ertasurgeryarKi)reasthear&usrn 

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

9 8 3 0 S.Ri r ige land A v e . 
Ch i cago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Ho ly Cross Hospi ta l , # 4 1 0 S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 S. Kingery Hwy, VVtovvbrcok 
Tei. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
I l l inois Pain Inst i tute 

Nugaros , sprando, galvos, sąnarių, 
suže id imu darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
EkGrcve: 847-718-1212 
wvw.ilhnoispaln.com 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

UetL-Mans sutvarkys danas už poemamą kaną. 
Šusterimu kabes aic^sta arte SetuvSkai. 
4647 m 103 St, Oak Lawn, !L 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, iL 
Tei. 708-422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Heaithy Connectšon 
Oirapracfc & Rehab 

GME 

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

patarimą. 
16547 W. 159 Street 

Lockport,iL60441 
Tei. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank. IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACDC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugares, lorde gatarj tani 

(ir migrenos), sportiniu traumų apecatastas 
6645 W. Stanley Ave 

3erwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuc Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAIT1S 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos daktarai ir chirurgai 
10811 W 143rd St Orland Park IL 60467 

Priklauso Palos Cotnmuniry Hospitd, 
Sirver Cross HospitaL d i r b t Hospitd 

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 
Valandos pagal sus i tar imą . 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraKSka.manualine terapija, 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Patas Hts. IL 60463 

Tel. 7 0 8 - 2 3 9 - 0 9 0 9 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
Išskynjs sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS. MD 
inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir Išsiplėtusias kojų 
venas Kosmetine chirurgija. 

3235 W . 111 S t C t t a g o , L 90655 
773-233-0744 a r b a 7 7 3 4 8 9 - 4 4 4 1 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th A v e . . H ickory Hills, IU 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame l ie tuv iškai 
10 S. 640 K in g e ry Highvvav 

Wil lowbrook, i L 6 0 5 2 7 
Tel. 630-323-2245 

Valandos p a g a l sus i tar imą 

VIDAS j NEMICKAS. M.D. 
KARLXX0GAS-ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydvtoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tei 8 4 7 - 9 4 9 - 7 3 0 0 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://www.ateitis.org
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mailto:rastine@draugas.org
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PAMĄSTYMAI GRĮŽUS IS 
KELIONĖS SU JAV PREZIDENTU 
ALGIS ZAPARACKAS 

Žvi lgsnis a tgai 

Keliaujant š.m. gegužės 6 -
10 d. kar tu su JAV prezidentu 
George W. Bush į Latviją, Olan
diją, Rusiją ir Gruziją, žinias-
klaidos dėmesys buvo daugiau
sia skiriamas Rusijos ir JAV 
bendravimo temoms. Dauguma 
įtakingų JAV dienraščių šią 
kelionę apibūdinto maždaug 
taip: 

— JAV prezidento viešnagė 
Gruzijoje ir jo kalba Rygoje bu
vo nukreipta į didėjančią laisvę 
ir demokratijos plitimą Rusijos 
pasienio šalyse. Rusijos prez. 
Putin nesigilino į JAV preziden
to kalbą Rygoje ar jo iškeltas 
mintis keturių prezidentų (JAV, 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos) 
bendroje spaudos konferencijoje 
Rygoje. Prezidentui Putin pra
eities istorija nėra svarbi, jis jos 
nepripažįsta, plėsdamas ir stip
rindamas Rusijos imperialistinę 
politiką. 

Prez. George W. Bush, kal
bėdamas Tbilisi, Gruzijoje, ne 
tik atkreipė pasaulio dėmesį, 
kad į aikštę susirinko netoli 
150,000 gruzinų pamatyt i ir 
pasveikinti, pirmą kartą po sėk
mingos „Rožių revoliucijos" (ir 
apskri ta i pirmą kartą) į šį 
kraštą atvykusį JAV preziden
tą, bet ir tai, kad daug dešimt
mečių okupuotos valstybės gy
ventojai visgi pasiryžo ir įstengė 
išsikovoti laisvę. 

Kalbėdamas Laisvės aikštė
je , JAV prezidentas pabrėžė, 
kad „Laisvė yra kiekvienos vals
tybės ateitis", o Rusijos prez. 
Putin priminė, kad „Nepri
klausomybė ir Gruzijos teritori
jos sienos turi būti pripažintos 
visų tautų". 

Prieš atvykdamas į Gruziją 
iš Maskvos, Latvijos sostinėje 
prez. George W. Bush teigė, kad 
komunizmo dominavimas Rytų 
Europoje „buvo viena didžiau
sių istorijos klaidų". Jis pa
smerkė okupaciją ir sovietų 
priespaudą, kurią turėjo išgy
venti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žmonės. Prezidentas kal
bėjo, kad, „turint laisvas ir de
mokratines šalis savo kaimy
nystėje, stiprina Rusiją ir ga
rantuoja jos saugumą". 

JAV ir Rusijos prezidentų 
susitikimą Kremliuje žinia-
sklaidos atstovai stebėjo televi
zorių ekrane. Abiejų prezidentų 
veiduose spindėjo draugiškos 

„Draugo" bendradarbis Algis Zaparackas (kairėje; 
ir Gruziją, su Lietuvos žiniasklaidos atstovais. 

keliavęs kartu su JAV prezidentu į Latviją, Olandiją, M 

šypsenos (sunku pasakyti, kiek 
jos buvo nuoširdžios). Susiti
kimo metu prez. Bush skyrė 
daugiau kaip 10 minučių, pa
teikdamas savo Rygoje pasaky
tos kalbos santrauką, tačiau 
buvusiam KGB pulkininkui 
Vladimir Putin tas nepatiko, 
nes prieš mėnesį j is Rusijos 
Dūmoje buvo pareiškęs: „Sovie
tų Sąjungos žlugimas buvo 
viena didžiausių politinių ka
tastrofų praeitame šimtmetyje". 

Prez. Bush ir prez. Putin 
susitikimas buvo ypač svarbus 
Baltijos kraštams. Į iškilmes 
Maskvoje buvo susir inkę 50 
valstybių vadovai (nedalyvavo 
tik Anglijos, Estijos, Lietuvos ir 
Gruzijos kviestieji vadovai). 
Ypač Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus sprendimas nevykti 
į Maskvą atkreipė Europos ir 
apskritai pasaulio žiniasklaidos 
dėmesį į tai, kad Baltijos kraš
tai buvo 50 metų sovietų oku
puoti ir Maskvos pergalės šven
tė Lietuvai, Latvijai bei Estijai 
buvo ne džiaugsmo, o ilgų de
šimtmečių vergijos pradžia. 

Maskvoje užsienio svečius 
pasitiko plakatai, sovietinių lai
kų muzika ir sovietų kariuo
menės vėliavos. Visa tai aki
vaizdžiai priminė ne Rusijos, o 
Sovietų Sąjungos praeitį, jėgą, 
taip pat priminė, kad praeitis 
rusams dar tebėra labai svarbi 
ir daugelis jos ilgisi. 

Dabartinė prez. Putin politi
ka sužlugdė Rusijos nepriklau
somą žiniasklaidą, susilpnino 
teismų reikšmę ir laisvų rin-

,.Antai, pažvelk, tai Kremliaus 
belaukiant iškilmių pradžios. 

bokštai..." — gegužės 9 d. Maskvoje, 

kimų procesą. Atšaukti sričių 
gubernatorių rinkimai 89 Ru
sijos rajonuose. Dabar guberna
torius jiems skirs prezidentas, 
bet ir tas savo prezidento ma
chinacijas rusų tauta, atrodo, 
priima be didelių murmėjimų. 

Maskva išgyveno pralaimė
jimą Ukrainoje, kur įvykusi 
„Oranžinė revoliucija" privertė 
pakartoti suklastotus rinkimus 
ir susilaukė ne tik aktyvios 
paramos iš savo artimų kai
mynų — Lenkijos ir Lietuvos, 
bet ir plataus pasaulio dėmesio. 
Ypač šiame priešrinkiminiame 
procese išsiskyrė Lietuvos prez. 
Valdo Adamkaus įtaka ir jo 
kelionė į Ukrainą kartu su Len
kijos prezidentu. Prez. George 
W. Bush negailėjo gerų žodžių 
prez. Adamkui už aktyvų įsi
jungimą į demokratinį Rusijos 
kaimynų procesą. 

Baltarusijoje prez. Putin 
tvirtai remia dabartinį prez. 
Aleksandr Lukašenka, kurį 
JAV Valstybės sekretorė Con-
doleezza Rice savo viešnagės 
Vilniuje metu yra pavadinusi 
„vienu paskutiniųjų Europos 
diktatorių". Rusijos teritorijoje 
yra nemažas skaičius įvairios 
karinės įrangos ir ginklų (tarp 
jų ir Kaliningrado-Karaiiau-
čiaus krašte), kurių apsauga 
nėra garantuota. Baiminamasi, 
kad tie ginklai gali patekti į 
teroristų rankas. 

Nepaisant, kad prez. Bush 
savo kalboje skyrė dėmesį Ant
rojo pasaulinio karo Europoje 
60 metų pabaigos sukakčiai, 
prez. Putin niekaip negali susi
gyventi su istorine tiesa, kad 
Latvija, Estija ir Lietuva ne 
savo noru įsileido sovietų kari
nes pajėgas į savo teritoriją 
kovai prieš nacius ar kitais tiks
lais, bet buvo okupuotos. Prez. 
Putin yra pasakęs: „Stalinas 
gal buvo žiaurus, galima jį va
dinti kriminaliniu nusikaltėliu, 
bet jis nebuvo nacis". 

Rusijos prezidentas atsisa
ko pripažinti, kad Stalino valdy
mo laikais per 20 proc. jo valsty
bės gyventojų buvo prievarta 
išsiųsti į Sibirą ir sunaikinti, o 
okupuotuose kraštuose likusieji 
žmonės indoktrinuoti komuniz
mo sistemoje ir priversti gyven
ti rusifikacijos aplinkoje. 

Tos sistemos pasekmės ir 
dabar ryškios Baltijos šalių ben
dravime su laisvojo pasaulio 
gyventojais. Šios kelionės įver
tinimas ir aprašymas Baltijos 
kraštuose buvo visai kitoks, 
kaip užsienyje. Pavyzdžiui, 
nors Lietuvos jaunimo grupės 
organizuotai, su daina ir tris
palvėmis, atžygiavo į aikštę 
Rygoje, kur Latvijos prezidentė 
ir JAV prezidentas padėjo vai
nikus laisvės kovų ir visų žu
vusiųjų prisiminimui, tas įvykis 
nerado atgarsio Lietuvos ži-
niasklaidoje. Prez. Valdo Adam
kaus kelionė j Rygą ir keturių 
prezidentų spaudos konferenci-
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ja buvo tiesiogiai transliuojama 
per CNN televizijos kabelinį tin
klą, bet baltiečiai nesugebėjo 
šiuo momentu pasinaudoti ir 
plačiau savo įvaizdį paskleisti 
pasauliui, nors Rygoje tuo metu 
viešėjo 230 žurnalistų iš įvairių 
šalių. -

65 okupaci jos 
nep r ipaž in imo m e t a i 

Liepos 23 d., t.y. šiandien, 
sueina lygiai 65 m., kai tuometi
nis JAV Valstybės sekretorius 
Summer Welles paskelbė „Ne
pripažinimo dokumentą", kur is 
buvo vienas svarbiausių pareiš
kimų, įgalinęs išlaikyti Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo poli
tiką iki 1990 metų, kai Lietuva, 
Latvija ir Estija atkūrė savo ne
priklausomybę. 

Ta proga Europos Par la
mentas priėmė bendrą pareiš
kimą, dėkojant JAV vadovybei 
už 65 metų paramą ir pagalbą, 
atkuriant nepriklausomybę. 

Taip pat JAV Senatas š.m. 
gegužės 19 d. priėmė rezoliucija, 
kurioje prašoma Rusijos Fede
racijos Dūmos aiškiai pareikšti 
ir pripažinti, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo neteisėtai 
okupuotos Sovietų Sąjungos. 
Panašią rezoliuciją ruošiasi pri
imti ir JAV Atstovų rūmai (H. 
Cong. Res. #128, kurios auto
rius yra Kongreso narys John 
Shimkus). 

Šiandien tikrai sunku 
patikėti, kad po penkiolikos 
metų nuo Baltijos šalių neprik
lausomybės atkūrimo, vėl rei
kalinga politinė akcija įtikinti 
Rusiją, jog šios trys valstybės 
buvo Sovietų Sąjungos okupuo
tos. 

Sveikintina, kad Lietuvoje 
veikianti interneto svetainė 
www.bernardinai.lt liepos 12 d. 
patalpino pasikalbėjimą su JAV 
gyvenančiu Arvydu Barzduku 
apie jo tėvo, buvusio Pasaulio 
lietuvių bendruomenės veikėjo 
ir žurnalo „Pasaulio lietuvis" 
steigėjo, Stasio Barzduko veik
lą. Amerikos Lietuvių tarybos, 
kurią sudarė katalikų, tau
tininkų, socialistų ir Sandaros 
politinės pajėgos, Arvydas Barz-
dukas taip apibūdina: 

„ALTas varydavo politinę 
veiklą. Jos veikėjai belsdavosi į 
Amerikos Kongreso ir vyriausy
bės duris, kad nebūtų pripažin
ta Lietuvos okupacija, kad Kon
gresas priimtų ir Amerikos 
prezidentas paskelbtų vadina
mųjų 'pavergtų tautų' laisvės 
reikalaujančias rezoliucijas..." 

Deja, praėjo 65 metai ir vėl 
reikia belstis į JAV Kongreso 
duris tuo pačiu tikslu... 

Baigdamas savo kelionės 
reportažus, norėčiau paraginti 
besidominčius išeivijos lietuvių 
politine veikla, pasiskaityti Jo
no Vinco Rastenio knygą „Tarp 
kairės ir dešinės, tarp Lietuvos 
ir Amerikos". 

DANUTE BINDOKIENE 

Autokratas be autoriteto 

Tokiu paradoksišku vardu vienas politinių 
mokslu profesorius pavadino dabartinį 
Rusijos prez. Vladimir Putin, nesutikda

mas su dviejų amerikiečių autorių — Peter 
Baker ir Susan Glasser teigimu, kad tai stip
rus, diktatūrinių polinkių Kremliaus valdovas, 
kur iam linkčioja sava t au ta ir pata ikauja 
užsienio valstybių vadai. 

Neseniai išleistoje, stambioje minėtų 
autorių knygoje, pavadintoje „Kremlin Risihg. 
Vladimir Putin's Russia and the End of Revo-
liution" (A Lisa Drew Book/Scirbner leidinys) 
plačiai nušviečiamas Vladimir Putin asmuo, jo 
praeitis ir ateities siekiai. Peter Baker ir Susan 
Glasser (vyras ir žmona) yra Amerikos politinio 
žumalizmo specialistai, ilgai dirbę Washington, 
DC, ir ne sykį savo reportažuose išvilkę į šviesą 
slapčiausius valdžios užkulisius. Tarp 2001 ir 
2004 m. jie praleido Rusijoje, kaip „The Wa-
shington Post" korespondentai. Per tą laiką tu
rėjo progų stebėti prez. Putin iškilimą iš nelabai 
žymaus KGB pulkininko, prie Mikhail Gorba-
čiov nugrūsto darbuotis į Dresdeną (Rytų Vo
kietijoje), prez. Boris Jelcin pastebėtą ir par
sikviestą į Maskvą, kur jo „talentai" pradėjo 
vystytis, kol pagaliau „pražydo", išrinkus prezi
dentu. 

Vladimir Putin pasikeitimas vyko sklan
džiai ir palyginti greitai. J is sugebėjo pažadėti 
rusų tauta i tai, ko ji labiausiai troško ir pasige
do nuo Stalino laikų tvirto kumščio, prieš kurį 
drebėtų vakariečiai ir galbūt visas pasaulis. 
Dar daugiau — jis prižadėjo grąžinti Rusijai 
priklausančią pagarbą, kuri B. Jelcin (iš dalies 
ir M. Gorbačiov) laikais, „besivaikant vakarie
tiškos demokratijos 'pelkių žiburėlį', buvo 
prarasta". Knygoje autoriai Rusijos vidaus poli
tiką apibūdina, kaip grumtynes t a rp vakarie
tiško pobūdžio demokratijos ir vis tvirčiau pa
sireiškiančio autokratiškumo, žinoma, su Vla
dimir Putin priešakyje. 

Istorijos slinktis rodo, kad žmonėms dažnai 
tenka avių kaimenės rolė: jie pradeda aklai sek
ti gudriai jų jausmais bei patriotiškumu mani
puliuojantį charismatišką vadą. Tokių reiškinių 

juk matėme ir Lietuvoje, vykstant tiek prezi
dento, tiek Seimo rinkimams. Laimė, kad lietu
vių t au ta laiku susiprato nusigręžti nuo „ne
tikrų pranašų", bet tai nereiškia, kad kitą kar
tą, a ts i radus panašiai padėčiai, ji vėl taip nepa
sielgs. 

Prez. Put in pamažu, bet nuolatos, trumpina 
virvę, kur ia pririštos demokratinės Rusijos lais
vės. J a u visa žiniasklaidą atsidūrė Kremliaus 
valioje, perimama didžiųjų įmonių kontrolė, 
varžomi disidentai. Tačiau, daugelio rusų nuo
mone, tai kaina, kurią būtina sumokėti už di
desnį pastovumą valstybės viduje. O disidentų 
nuomone, Rusijos politikoje nėra jokios ideologi
jos, tik įsitikinimas, kad būtina į savo rankas 
suimti kiek galima daugiau galios ir ją išlaikyti. 
(Argi ne tokiu pagrindu veikia dalis Lietuvos 
politinių partijų?) 

„Mūsų politinių partijų ideologija yra jėga 
ir galimybė įsigyti kuo daugiau nuosavybės. 
Jėga tarnauja tam, kad ta nuosavybė išliktų jų 
rankose", autoriams ciniškai teigė kai kurie 
rusai. Nors ne visiems patinka prez. Put in ma
chinacijos kraš to vidaus politikoje (ypač niekad 
nesibaigiantis karas Čečėnijoje), visgi rusai, 
kone be išimties, yra patenkinti jo užsienio poli
tikos sluoksniuose įgaunamą vis didesne įtaka. 
Tiesa, pasitaiko ir nepasisekimų, pvz., jo pa
rinktam kandidatui pralaimint prezidento rin
kimus Ukrainoje, bet dėl to Putin nenuleidžia 
rankų: kai užtrenkiamos durys, jis savo tikslų 
siekia pro langą (net visai mažą langelį). 

Nors Baker ir Glasser knyga išleista dar 
prieš š.m. gegužės 9 d. Maskvoje vykusias iš
kilmes ir todėl joje nėra užuominų apie Lietu
vos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos ir Gruzijos 
vadovų atsisakymą priimti kvietimą „į svečius". 
bet iš kai kur ių paragrafų aišku, kad prez. Pu
tin pralaimėjimų lengvai nepriima ir visuomet 
stengiasi vienaip ar kitaip „atsilyginti už gautą 
akibrokštą". To „atsilyginimo" pasekmių Lietu
vai jau matėme, be abejo, bus jų ir daugiau. 
Visgi ši knyga, nors parašyta „sausu žurnalis
tiniu" stiliumi, suteikia daug įžvalgumo į Ru
sijos prezidento asmenį, bei jo veiklos metodus. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr.27 

Pakeliui su t inkame apie 200-300 Luftwaffe 
kareivių, traukiančių į kino salę. Sut inkame ir 6 
karininkų grupę. Pusk. Fischer juos sveikina. 
Vienas karininkų jį susistabdo ir ima šaukti : 

— Ar tu nors kiek supranti apie ^ la r schord-
nung"? Pažiūrėk, kaip eina tavo kareiviai, sveiki
nant karininkus! 

Kareiviams, aišku, niekas nekomandavo ir jie 
ėjo laisvu žingsniu, bet dabar, atrodo, į tokį daly
ką neturėtų būti kreipiama tiek daug dėmesio. 

Kareiviai ir puskarininkis su viršila visą 
kelią juokėsi iš karininkų mandrumo. 

Birže l io 11 d. 
15-os vyrų grupė žengia per miestelį į dar

bovietę. Vienas vokiečių išsitraukia lūpinę ar
monikutę ir ima groti maršą. 15 vyrų, kaip vie
nas, uždara žygio tvarka, iškėlę galvas t raukia 
per miestelį. Jų iškeltos gaivos lyg sakyte sako — 
kas, kad mes belaisviai, kas. kad mes nuginkluoti 
— mes vokiečiai! J ų tarpe nerasi jaunesnio, kaip 
45 m. amžiaus, bet iš jų viso elgesio t rykšta bu
vusių tironų-nugalėtojų dvasia. Lenkai į praei
nantį būrelį žvelgia išdidžiai, praeiną rusai svei
kina, arba bent užkalbina, nustebę norvegai atsu
ka galvas į jų pusę, turbūt pagalvodami, kad jie 
dar nepalaužti. 

Ardome buvusius OT sandėlius. Vokiečiai 
juos norėjo palikti norvegams, bet šie purto ran
kas — vokiečių tur to jie nenori. O sandėliuose 
stovi brangios mašinos, įvairiausias kitas turtas 
— jie į tai nė nepažvelgia. Norvegai išdidūs. Jų 
tarpe ir vagies nerasi. Pirmą kartą, kai tik atvy
kome į Norvegiją, einant vieškeliu pastebėjom 
kas kilometras ar pan. stovinčias prie kelio ma
žas, lyg paštui skirtas dėžutes Man paklausus 
drauge su manim ėjusio vokiečio, kas čia per dė
žutės, jis paaiškino, kad tai pamestiems daik
tams, nes ir pamestų daiktų čia niekas nepasi
savins. 

Netoliese nuo tos vietos, kur mes dirbame, 
stovi norvegų bažnyčia. Jos vieninteliame bokšte, 
vietoj kryžiaus, stovi vėjarode. Ant šventoriaus 
palaidoti 8 anglai, žuvę 1940 m , anglams ban
dant iš vokiečių atimti užimtą Norvegiją. Anks
čiau gyventojai slapta puošė gėlėmis šiuos kapus. 
Dabar jie juo labiau papuošti Po šventoriumi vo

kiečiai buvo padarę priešlėktuvinės apsaugos 
rašius; jie dabar užpilami — viskas vėl sutvarko
ma taip, kaip buvę anksčiau. Netoliese nuo mūsų 
pionierių grupė iš pajūrio iRognan siekia giliai į 
krantą įsirėžęs fiordas) nuima spygliuotų vielų 
užtvaras. Stovįs čia pat karininkas visą laiką ra
gina savo grupės kareivius skubėti, į ką mūsų 
vyrai — įsikišdami, nemandagiai — atsako pajuo
ka: „Per vėlu! Po laiko!.." 

Bi rže l io 12 d. 
Vakar šešių rusų grupė iš vieno mūsų bata

liono vokiečio, vykstančio į komendantūrą Ro-
gnan, atėmė dviratį. Kareiviui apie tai pranešus į 
bataliono štabą, bataliono vadas pats išvyko 
štabo mašina. Prie komendantūros susitiko vieną 
rusų karininką ir kelis kareivius, kurie, išprašę 
vokiečius iš mašinos, sėdę į ją ir nuvažiavę... 
Negelbėję nei bataliono vado pareiškimai, kad taiv 

esanti vagystė! 
Nuo šiandien visi bataliono lietuviai vaka

riniam patikrinimui rikiuojasi atskirai. Dienos 
įsakymus, radijo žinias ir kt. perduoda mūsų glo
bos karininkas. Paskirti ir savieji pareigūnai: 
vyr. pusk. Strockis eina viršilos pareigas, vyr. 
pusk. Barvydas ir aš atsakome už II ir III kuopų 
lietuvių tvarką. 

Nebeleidžiama laisvai išvykti iš rajono. Jau 
kelinta diena po Rognan ir apylinkes slankioja 
geltonais raiščiais pasipuošę viršilos ir puskari
ninkiai — Jtaro policija". O mūsiškiams išvykti 
reikalų yra daugybė, čia į degtinės ar rūkalus mil
tus, ar duoną su norvegais pamainyti, čia pas 
draugus kitame batalione nuvykti, arba bent šiaip 
sau pažioplinėti išėjus už rajono... Duona gana 
brangi — už kareiviško dydžio kepaliuką tenka 
duoti 25 cigaretes arba 4 „Centilius" degtinės. 

Birže l io 13 d. 
Turime laisvą popietę. Visas batalionas eina j 

kiną Kino salė čia pat antroje gatvės pusėje. 
Salėje telpa apie 500 žmonių. Šį skaičių užpildo 
vien mūsų bataliono kareiviai. Bet be mūsų dar 
yra atėję OT vyrų ir iš čia pat gyvenančio dalinio 
geras skaičius ryšininkų Daugumas mūsų bata
liono žmonių turi stovėti, nes anie yra anksčiau 
atėję ir užėmę geriausias vietas. Bus daug iau . 

http://www.bernardinai.lt
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MŪSŲ ŠEIMOSE tlff 
KĄ DUODA JAUNIMUI 

DARBAS LIETUVOJE 
Jaunas s tudentas Marius 

Pakalniškis norėjo naudingai 
praleisti vasarą. Jo pasirinki
mas buvo Lietuva. Tai įvyko 
neatsitiktinai. Apsispręsti pa
dėjo draugės, kurios jau turėjo 
progos praleisti kelias vasaras, 
dirbant savanoriškus labdaros 
darbus „Vaiko vartai į mokslą" 
dienos centre Vilniuje. Tėvai dr. 
Aloyzas ir Daina Pakalniškiai, 
kurie neretai lankosi Lietuvoje, 
padėjo jam šį apsisprendimą 

įvykdyti. 
Marius baigė Maironio li

tuanist inę mokyklą Lemont ir 
Napervil le N o r t h gimnaziją. 
Nuo mažens Marius yra atei
t ininkas. Perei tais metais baigė 
Medill žurnal is t ikos mokyklą 
Northwestern universitete. At
rodo, kad Mariui nepakako jo 
įsigytų žinių ir žurnalistikos 
studijų diplomo. J i s siekia 
mokslo medicinos - ~ - ; - r buvo 
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Marius Pakalniškis (stovi II eilėje pirmas iš deėir.es 
ro globotiniais. 

dirbantis savanoriu „Vilties angelo" dienos centre, su cent-

Ifarhu yra „vyresnis brolis" 
.ėgl iams berniukams, griež

tai - .— ylintis „tėvas" mažie-
siems. Šiuose centruose kaip 
--: yra daug vaikų, kurie 
niekad neturėjo progos pajusti 
tėvo a r vyresnio brolio meilės. 
Marius ypač mėgstamas 
berniukų. Jis padeda vaikams 
su namų darbais, anglų kalba 
bei matematika, o kartais ir 
sprendžiant paauglių proble
mas. 

Laisvalaikiu Marius mėgs
ta keliauti dviračiu po gražias 
Lietuvos apylinkes. J i s rašo sa
vo tėvams, kad per šią vasarą 
pats ir jo mąstysena pasikeitė. 
Lietuvoje pagyvenęs, jis pajuto 
savo lietuvišką identitetą. J is 
sako, kad gyvenimas ir darbas 
Lietuvoje padėjo jam apsis-
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pręsti ir tolimesnėse studijose. 
Marius svajoja apie galimybę 
atvykti į Lietuvą, kaip studen
tas, savanoriškam vasaros dar
bui medicinos srityje. 

Ką duoda jaunimui sava
noriškas darbas ir pragyveni
mas Lietuvoje? Tėvai ir jauni
mas galėtų apie tai pamąstyti. 
Džiugu, kad per „Vaiko vartai į 
mokslą" organizaciją tūrėjo ga
limybę Lietuvoje pasavanoriau-
ti ir praleisti vasaras būrelis 
mūsų jaunimo, turėjo vilties, 
kad šis jaunimo darbas tęsis ir 
ateityje. 

a.k. 

Bendražygiai 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

i 

Minint Lietuvos Laisvės 
kovotojų sąjungos 65 metų 
sukaktį, Vilniaus įgulos Kari
ninkų ramovėje Milda Milda-
žytė-Kulikauskienė man įteikė 
jos parengtą, tėvo šimtmečiui 
skirtą, knygą Antanas Mildažis 
ir artimiausi jo bendražygiai 
Kaunas, 2005). Vos atsivertęs 

rengėjos žodį, aptikau, kad A. 
Mildažis - mano profesijos kole
ga. Toliau - Alfonsas Jurskis -
toks pat kolega, dar toliau -
Petras Babickas - radiofono 
vedėjas ir pagrindinis diktorius 
taip pat glaudžiai susijęs su 
radiju 'pastarasis kilęs iš ma
no gimtojo Laukminiškių kai
mo). Jie artimai bendravo, buvo 
bendražygiai kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. 

1955-1960 metais Politech
nikos institute studijavau ra
diotechniką. Kaip ir bet kurios 
specialybės įvade, radiotech
nikos istorijai buvo skirta ap
žvalginė tema, atspindinti ra
diotechnikos raidą pasaulyje ir 
Lietuvoje Buvo paminėti moks
lininkai vokietis Herc, i ta las 
Markoni, tačiau daugiausia 
dėmesio skirta rusui Aleksandr 
Popov. Lietuvos radiotechnikos 
raidoje nei viena iš trijų pra
džioje minimų pavardžių nera
do vietos, nes jie buvo tikri Lie
tuvos patriotai, laisvės kovoto
jai. Deja, iki šiolei - nepelnytai 
pamiršti. Džiaugtis dar reikia, 
kad tai, ką turėtų daryti valsty
bės, iškilias asmenybes iš 
užmaršties kelia artimieji. Taip 
pasielgė Milda Mildažytė-Ku-
Iikauskienė, parengusi gausiai 
iliustruotą bei dokumentuotą 
knygą apie savo tėvą Antaną 
Mildaži, jo brolius Joną ir Petrą, 
sesen Izabelę, ki tus laisvės 
kovos bendražygius. Panašiai 
pasielgė taurūs A. Jurskio ir P. 
Babicko atminimo gerbėjai. 

Po šimtmetinės carinės 
Rusijos okupacijos tautai at

gimti, taut inei savimonei ugdyti 
ypat ingą vaidmenį vaidino 
spauda, radi jas . Je i skaityti , 
rašyti mokė motinos prie rate
lio, kaimo daraktor ia i , tai 
susidomėti radiju, išmokti jį 
pasigaminti (anuomet aparatai 
buvo labai brangūs) reikėjo 
žinių, priemonių. Didžiuliu A. 
Mildažio nuopelnu reikia laikyti 
jo įsteigtą Radijo mėgėjų būrelį, 
vėliau peraugusį į Radijo mė
gėjų sąjungą. 1927 m. pasirodė 
ir būrelio leidinys ,J*adijo mėgė
jas", kurio t i ražas siekė 2,000 
egz. A. Mildažis rašė daug ir ne 
tik savo pavarde. Kai būrelis 
persiformavo į sąjungą, „Radijo 
mėgėjas" buvo performuotas į 
savaitinį žurnalą ,,2000 metrų". 
A. Mildažio pastangų pėdsakas 
Lietuvoje pasireiškė radiotech
nikos specialybes įsteigimu 
aukštesnioje mokykloje, vėliau 
- plačiu t rumpabangin inkų 
mėgėjų judėjimu, radijo sporto 
meistrų pasauliniuose čempio
natuose laimimais prizais. 

Ypatingai pasižymėjo Anta
nas, jo broliai Petras ir Jonas 
bei sesuo Izabelė, kaip LLKS 
nariai. Lietuvą užėmus okupan
t a m s , jie ėmėsi aktyvios po
grindinės veiklos prieš paver
gėjus. Savo namo rūsyje Lau-
mėnų kaime jie įrengė pogrin
dinę spaustuvę, spausdino „Lais
vės kovotoja", ki tus patriotinius 
leidinius. 1944 m. gegužės pra
džioj vokiečiai suėmė daug 
LLKS narių, t a rp jų - brolį 
Joną. Besislapstantį nuo vokie
čių Antaną 1945 m. pradžioje 
suėmė rusai , o po nepilnų metų 
- ir brolį Petrą. Seserį Izabelę, 
dviejų mažamečių vaikų motiną 
saugumas savo rūsiuose pra
laikė porą mėnesių Dėl laisvės 
kovoję, daug negandų patyrę. 
Mildažiai nepriklausomybės 
atkūrimo sulaukė. 

Mildos Mildažytė-Kulikaus-
kienės knygoje taurių patriotų 
veikla aprašyta, jų gimimo ir 
mirties datos įrašytos: Antanas 

Mildažis 1905 08 25 - 1992 04 
14, Izabelė Mildažytė-Tvarijo-
navičienė 1907 07 16 - 1995 10 
28, Petras Mildažis 1914 - 2001, 
Jonas Mildažis 1920 10 11. 

Žinių apie Alfonsą Jurskį 
kar tu su šių metų velykiniu 
sveikinimu gavau iš jo dukros 
Snieguolės Jurskytės. Tai Aldo
nos Zimnachaitės knyga „Neišė
jusiojo sugrįžimas" (Kaunas, 
2001). Knygos pratarmėje Snie
guolė apie Amžinybėn iške
liavusį tėvelį rašo: „Jis - radijo 
inžinierius, nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės pulki
ninkas Itn., Vytauto Didžiojo 
universiteto docentas, visuo
menininkas, idealistas, mąsty
tojas. J is - vienas iš tų nepri
klausomos Lietuvos šviesuolių, 
kurie savo žinias ir jėgas skyrė 
atgimstančiai valstybei atsta
tyti ir kurti. Okupantams antrą 
kartą trypiant Lietuvą, Alfon
sas Jurskis, kaip ir daugelis, 
bolševikų siaubo vejamas, buvo 
priverstas palikti savo gimtąją 
žemę. Net dvidešimt dveji metai 
praleist i svetur neišbraukė 
Lietuvos vardo iš šio žmogaus 
širdies. Jis savo gyvenimu paro
dė, kad niekad nebuvo išėjęs iš 
mylimojo gimtojo krašto". A. 
Jurskis gimė 1894 m. Panevėžio 
apskrityje, Akmenytės vien
kiemyje. Mokslus pradėjo Pa
pilėje, o studijas baigė Pary
žiuje. Pirmojo pasaulinio karo 
metu, kaip pats rašo, matė 
Uralą, taigas, Baikalą ir led
laužiais triuškino Baltosios 
jūros ledus bei skrodė ledynuo-
tojo vandenyno šaltąsias ban
gas. 1919 m. ledlaužiu atvykęs į 
Liverpulį, A. Jurskis pasitraukė 
iš laivyno, liko Anglijoje, tačiau 
ta is pačiais metais grįžo į 
Lietuvą, ir gruodžio 1 d. įstojo į 
Elektrotechnikos batalioną. 
1923 m. buvo komandiruotas 
gilinti žinių į Paryžių, kurį laiką 
specializavosi radijo stočių 
eksploatacijos srityje Eifelio 
bokšte. Grįžęs dėstė Aukštuo

siuose karo technikos kursuose, 
įsteigė Radijo laboratoriją, buvo 
jos vedėjas. 1926 m. A Jurskis 
buvo pakviestas eiti stoties 
viršininko pareigas. Anot radio
fono vedėjo Petro Babicko, A. 
Jurskis griežta ranka padarė 
galą tūpčiojimui; trejetą metų 
trukusią radijo stoties statybą 
savo ryžtingais sprendimais ir 
veiksmais A Jurskis užbaigė, 
stotis 1926 m. birželio 12 d. 
buvo paleista. 

Amžinybėn iškeliavo Alfon
sas Jurskis 1966 m. liepos 31 d. 
Palaidotas Prisikėlimo kapi
nėse, Philadelphia. Iškilus 
architektas, A. Jurskio bičiulis 
Jonas Mulokas suprojektavo 
paminklą, vaizduojantį nebaig
tą aus t i lietuvišką audinį. 
Alfonso Jurskio tėviškėje 1989 
m. inžinieriaus Broniaus Ma
žylio, kraštotyrininkų ir 
kraštiečių pastangomis pastaty
tas koplytstulpis (autorius -
tautodailininkas Jonas Matu
lis). Užrašas ant koplytstulpio: 
JŠioje sodyboje 1894 08 04 gimė 
pirmosios lietuviškos radijo 
stoties kūrėjas profesorius 
Alfonsas Jurskis". 

Leono Penkausko rūpesčiu 
ir Birutės iš Toronto lėšomis, 
1992 m. Vilniuje išleista 1,000 
egz. tiražu Petro Babicko eilė
raščių ir kelionių po Braziliją 
apybraižų knyga „Toli nuo 
tėvynės". Prieškario P. Babicko 
kūryba jau bibliografinė reteny
bė, kūryba užsienyje Lietuvos 
beveik nepasiekė, todėl leidyba 
prašosi kartojama. Tik P. Ba
bicko veikla Radiofone išliko 
amžininkų atmintyje, žurna
listų publikacijose. 

Petras Babickas gimė 1903 
m. Panevėžio apskrityje Ku
piškio valsčiuje Laukminiškių 
kaime. Jurgio ir Agotos Babickų 
šeimoje gimė dukra Unė, sūnūs. 
Kazys ir Petras. Unė tapo gar
sia aktore Vytautas baigęs karo 
mokslus, mokytojavo, Kazys 
tapo pulkininku leitenantu. 

Pe t ras mokslus pradėjo Šv. 
Kotrynos gimnazijoje Petrapily 
(I Pasaulinio karo metu šeima 
buvo pasitraukusi) . Grįžus į 
nepriklausomą Lietuvą, Petras 
baigė Panevėžio berniukų gim
naziją, o 1930 m. literatūros 
studijas Lietuvos universitete. 
Trumpą laiką mokytojavo 
Ju rba rke , tačiau pakviestas 
tapo radijo pranešėju, o ne
trukus radiofono vedėju, dikto
riumi. Buvo itin aktyvus vi
suomenės veikėjas, „Židinio", 
„Vairo", „Naujosios Romuvos", 
„Kario" ir kitų leidinių bendra
darbis , Šaulių sąjungos kul
tūros skyriaus inspektorius. 
Daug keliavo (Vakarų Europa, 
Mažoji Azija, Šiaurės Afrika, 
Pietų Amerika). Galėjęs susi
kalbėti aštuoniomis kalbomis, 
patyrė daug įspūdžių, kuriuos 
vaizdingai aprašė savo knygose. 

SSRS okupavus Lietuvą, P. 
Babickas iš radiofono buvo 
pašalintas. 1941 m. jo iniciaty
va buvo įkurtas Raudonojo tero
ro muziejus. Grįžtant sovie
tams, žinodamas, kas laukia, 
pas i t raukė į Vakarus, tapo 
Lietuvos pasiuntinybės sekreto
riumi, kultūros skyriaus vedėju 
ir spaudos atašė Brazilijoje. 
Dirbdamas pasiuntinybėje, P. 
Babickas ne vien eilėraščius 
apie tėvynę kūrė, bet rengė 
informacinius leidinius apie 
pavergtą Lietuvą lietuvių, is
panų, portugalų, anglų kalbo
mis, siekė Lietuvos išlaisvini
mo, giliai tikėjo išsilaisvinimu. 

Mirė Petras Babickas 1991 
m. rugpjūčio 27 d. tolimoj 
Brazilijoj, Rio de Janeiro pa
šonėje, Duqe de Caxias mieste
lyje. Ten ir buvo palaidotas. 

Trys bendražygiai, išgyvenę 
išsiskyrimo ir tėvynės nepri
klausomybės praradimo liūdesį, 
patyrę Lietuvos nepriklausomy
bės, išskyrus A. Jurskį, atkūri
mo džiaugsmą, vėl kar tu -
Amžinybėje. 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona ŠmulkstJenė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-265S; fax. 773-436-6906 

KAS ŽINOTINA GAUNANT 
PENSIJAS IR DIRBUSIOJO 
POMIRTINES IŠMOKAS 

(Tęsinys) 

Išėjus į pensiją ir toliau 
dirbant , a t lyginimas, kuris 
įeina į nustatytą uždarbio ribą, 
yra įskaičiuojamas nuo tada, 
kada buvo uždirbtas, o ne nuo 
tada, kada buvo išmokėtas. 

Jei per metus uždirbti pini
gai buvo išmokėti kitais metais, 
tai toks vėliau gautas uždarbis 
vadinasi „deferred income" 
(at idėtas uždarbis). Juo gali 
būti, pvz., sukauptas (accumu-
lated) užmokestis už atostogas, 
premijinės išmokos (bonus) ir 
pan. Jei gaunate tokį atidėtą 
(defferred) uždarbį, praneškite 
„Soc. Security" įstaigai. „Soc. 
Security" turi su IRS susita
rimą, kad darbdaviai praneša 
at idėtus mokėjimus (deferred 
compensation), naudojant „Form 
W2". Tos sumos yra įrašytos į 
langelį, pavadintą „Non ąuali-
fied Plan". „Soc. Security" atima 
tą sumą iš bendros jūsų uždar
bio sumos ir nustato, kokį už
darbį įskaičiuos į nustatytą 
uždarbio ribą. 

Jei dirbate pats sau (self-
employed), jūsų uždarbis skai
čiuojamas nuo jo gavimo datos, 
išskyrus atvejį, jei jis mokamas 
jums tais metais , kada jau 
galėjote gauti „Soc. Security" 
išmokas ir jūsų uždarbis buvo 
uždirbtas prieš ta i . Pvz., jei 
pradėjote gauti „Soc. Security" 
išmokas 2003 m. birželio mė
nesį ir 2004 m. vasario mėnesį 
gavote pinigų, kuriuos uždir
bote prieš birželio mėnesį, tai 
jie nebus įskaičiuoti į jūsų 2004 
m. nustatytą uždarbio ribą. Bet, 
jei tie pinigai, gauti 2004 m. 
vasario mėnesį, buvo uždirbti 
po birželio mėnesio tai tada jie 
bus įskaičiuojami į 2004 m. nu
statytą uždarbio ribą. 

Kadangi jūsų uždarbis po 
to, kai pradedate gauti „Soc. 
Security" išmokas, gali turėti 
įtakos toms išmokoms, „Sočiai 
Security įstaigai reikia žinoti, 
kiek jūs tais metais uždirbote. 

„Sočiai Security" gauna in
formaciją apie jūsų uždarbį iš 
darbdavio pranešimo - „Form 
W-2". O jei dirbote pats sau 
(self-employed), sužino iš už
pildytų pajamų mokesčių. 

Yra atvejų, kada jūs turite 
pranešti metų pabaigoje apie 
savo uždarbį „Soc. Security" 

įstaigai. Štai jie: 
1. Jei jums gali būti pri

taikyta taisyklė, kuria vadovau
jantis, leidžiama uždirbti nus
tatytą mėnesinę sumą ir jūs 
uždirbote mažiau, praneškite, 
kad „Soc. Security" galėtų iš
mokėti jums išmokas už tą 
mėnesį. 

2. Jei uždarbis nebuvo 
uždirbtas tais metais, kada apie 
jį pranešite W-2 formoje. 

3. Jei jūsų uždarbis viršijo 
nustatytą ribą, bet jūs turėjote 
nuostolių, dirbdamas sau (self-
employment). 

4. Jei jūsų W-2 rodo, kad 
darbdavio praneštas jūsų už
darbis yra taip pat priskaičiuo
jamas, kaip „self-employment" 
pajamų mokesčių formoje. Pvz., 
dvasininkams. 

5. Jei užpildėte „self-em
ployed" pajamų mokesčių for
mas, bet neatlikote jokių dar-bų 
savo versle. Arba jei pajamų 
mokesčius pildote remdamiesi 
fiskaliniais metais (on a fiscal 
year basis). 

6. Jei esate ūkininkas ir 
gaunate federalinės žemės ūkio 
programos išmokas, arba jei tu
rite pajamų iš „carry over" der
liaus. 

7. Jei „Soc. Security" kai 
kurias išmokas sulaikė, bet jūs 
tais metais nieko neuždirbote, 
arba jei jūsų uždarbis buvo 
mažesnis, negu kad pranešėte 
„Soc. Security", „Soc. Security" 
praneš jums, jei jūsų išmokose 
bus padaryta pakeitimų, atsi
žvelgiant į jūsų padarytus pra
nešimus. 

Svarbu suteikti tikslią in
formaciją. Viduryje metų „Soc. 
Security" atsiunčia laišką, klau
siantį, koks yra jūsų dabartinis 
uždarbis ir koks uždarbis yra 
numatomas sekančiais metais. 
Tai padės „Soc. Security" jums 
nepermokėti, arba nepakanka
mai mokėti. 

Jei gaunate ir „Supplemen-
tal Security Income" (SSI) 
priedą prie „Soc. Security" 
išmokų, reikia pranešti apie 
visas išmokas. 

(Bus daug iau) 

(Medžiaga - pagal „What You 
Need To Know When You Get 
Retirement Or Survivors Benefits") 
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Tokiu pavadinimu Edmun
do Simanaičio knyga liepos 2 d. 
buvo pr i s ta ty ta Rukloje į Mo
komąjį pu lką (MP) suvažia
vus i ems pra tybų jaun ies iems 
šaul iams. Be šimto dvidešimt 
15—17 metų amžiaus jaunuolių 
i r merg inų , vilkinčių k a r i n ę 
lauko uniformą, renginyje daly
vavo Lietuvos šaulių sąjungos 
(LŠS) v a d a s pik. ltn. Juozas Šir-
vinskas , pastarojo pavaduotojas 
mjr. Kęstut is Leonavičius, bu
vęs Div. generolo Stasio Raš
tikio puskar in inkių mokyklos 
v i r š i n inkas a t s . pik. Bronis
lovas Vizbaras, buvęs MP vadas 
ats . pik. Stasys Levulis, jaunųjų 
šaul ių vadų rengimu besirū
pinant is a t s . pik. Jonas Juodka 
su septyniais jam talkinančiais 
Generolo Jono Žemaičio Lie
tuvos ka ro akademijos kariū
na i s , Istorijos tyrimo centro 
ats tovas dr. Jonas Vaičenonis. 

Knygos sudarytojas E. Si
manai t i s padėkojo bendraauto
r i ams , didelę kar inės peda
gogikos patir t į tur int iems at
sargos ka r in inkams : pik. S. 
Levuliui, pik. B. Vizbarui, pik. 
J . Paužoliui , karo kapelionui 
teologijos dr. mjr. Arnoldui Val
k a u s k u i , buvusiems jaunųjų 
šaul ių vadams Vitai Sinke
vičiūtei , Andriui Ivanovui , 
„Trimito" redaktorei Skais te i 
Staknevičiūtei bei kitiems re
dakcijos bendradarb iams, pa
dėjusiems parengti knygą. J i 

parašyta dialogų forma, sten
giant is išsaugoti autentišką 
kiekvieno bendradarbio kal
bėseną ir minčių originalumą. 
Todėl ne visur išvengta nežy
mių pasikartojimų. Sumany
mas pagvildenti jaunimo pilie
t inės pareigos temą kilo iš ben
dravimo su karinės pedagogikos 
specialistais ir vadais, pirmiau
sia su pik. S. Levuliu. Laikytasi 
tokios schemos: moksleivis -
abiturientas - j aunas i s šaulys -
šauktinis - naujokas - karys. 

Knygoje nagrinėjami veiks
niai , formuojantys jaunuolio 
patriotinę ir pilietinę savivoką. 
Žinių pradmenis apie pareigą ir 
atsakomybę jaunuoliai gauna 
(ar turė tų gauti) šeimoje, ku
rios, deja, ne visada tvirtos, kar
tais asocialios. Aptariamas iš
skirtinai svarbus ir dažnai le
miant i s jaunuolio apsispren
dimą mokyklos vaidmuo ir 
mokytojo—auklėtojo asmenybė. 
Mokyklų bendravimas su šau
liais tolydžio stiprėja. 

Pik. S. Levulio nuomone 
labai didelę reikšmę bręstančiai 
j auna i asmenybei turi fizinis 
pasirengimas. Vis populiaresni 
t ampa MP iniciatyva organizuo
jami žygiai „Radvilų keliais". 
Jauniej i šauliai juose noriai 
pasit ikrina savo išgales ir iš
tvermę. Rašoma apie šauktinio 
tapsmą naujoku, o po to ir 
kariu. Įvyksta neišvengiamas 
psichologinis lūžis. Išmokstama 

„alkūnės jausmo" — veikti ir 
bendrauti komandos principu. 

Aptariama mūsų visuo
menei aktuali jaunuolio, „su-
sipykusio su įstatymu", tema. 
Praktika rodo, kad kariuomenė
je dauguma vaikinų, atlikusių 
teismo paskirtą bausmę už 
nesunkius kriminalinius nusi
kaltimus, tampa pavyzdingais 
kar ia i s . Karinėse pratybose 
nestinga ekstremalių situacijų, 
kada nejučiomis išsprūsta stip
resnis žodis ar keiksmas. Kaip 
elgtis, kokia kalba išlieti emoci
jas ir išlikti oriu? 

Nemažai skirta dėmesio sim
boliams, tradicijoms, šventėms. 
Ši tema itin aktuali. Rikiuotė ir 
priesaika žymi svarbų pilietinės 
brandos tarpsnį. Nagrinėjama 
ir tėvynės gynybos motyvacija. 
Karo kapelionas mjr. A. Valkaus
kas pasakoja apie savo vaidme
nį: „Mano darbo principas labai 
papras tas : padėti jaunuoliui 
rasti savo vietą gyvenime, pa
dėti susivokti savyje kiek tai ga
lima per trumpą laiką ir surasti 
save ne tik kariuomenėje, bet ir 
visur kitur, kur jis bebūtų. (...) 
Tie, kurie neturėjo jokio sąlyčio 
su tikėjimu, paprastai patiria 
daugiau problemų". 

LŠS vadas pik. lt. J. Širvins-
k a s konstatuoja, kad „šian
dienos jaunimą ypač veikia 
globalizacijos procesai (...), o 
jaunuoliai ne visada geba at
skirti tikrąsias moralines ver

tybes nuo išorinio blizgesio". 
Tačiau mato, kad jaunuoliai 
tampa asmenybėmis, kai įtrau
kiami į kilnią, prasmingą, nau
dingą visuomenei veiklą, o tai 
yra svarbiausia. (...) Bendras 
darbas ir prisilietimas prie tau
tos gyvosios istorijos vienija 
bendram tikslui — kurti atvirą 
piliečių visuomenę". Steigdami 
vasaros mobiliąsias stovyklas 
glaudžiai bendradarbiauja 
Krašto apsaugos ministerija ir 
LŠS. Tokio bendradarbiavimo 
nauda akivaizdi — stovyklos 
visą vasarą veikia kaip akty
vaus poilsio, sporto, talkinin
kavimo gyventojų bendruome
nėms ir susipažinimo su krašto 
istorija mokyklos. 

Istorikas dr. J . Vaičenonis 
teigiamai vertino knygos idėją 
ir turinį, sakydamas, kad ji bus 
naudinga ne tik jauniesiems 
šauliams, kariams, bet ir kaip 
pagalbinė mokymo priemonė — 
dėstytojams taip pat. 

Knyga gausiai iliustruota 
spalvotomis nuotraukomis. Jos 
pavadinimu paimta jaunųjų 
šaulių vadės V. Sinkevičiūtės 
įpareigojanti frazė: „Privalome 
išlikti stiprūs". Knyga išleista 
LŠS ir autoriaus lėšomis. Šau
lių vadas pik. lt. J . Širvinskas 
savo baigiamojoje kalboje pa
dėkojo knygos sudarytojui ir 
bendraautoriams bei talkinin
kams už bendradarbiavimą. 

Pau l ius Demikis 

„BET PONIA, 
KANKINIMO PUSĖJE! / / . i 

Vasara i įpusėjus, Zygmant 
Voss galerijoje, esančioje 222 
W. Superior Suite 1E, buvo ati
daryta paroda, kurioje ekspo
nuojama Pierre Argiliet surink
ti garsiojo siurrealisto Salvador 
Dali darbai . Tai daugiau nei 
penkiasdešimt originalių gra
viūrų, akvarelių ir Aubusson 
gobelenų, sukurtų 1930—1960 
metais . 

Pierre Argiliet buvo entu
ziastingas dadaistų, futuristų 
ir s iu r rea l i s tų meno darbų 
kolekcionierius, art imai drau
gavęs su daugeliu žymių XX 
amž iaus dail ininkų. Be to , 
Pier re Argiliet visiems buvo 
žinomas kaip fotomenininkas ir 
vienas iš siurrealizmo judėjimo 
pradininkų, tai ir tapo jo neiš
vengiamo susitikimo su Sal
vador Dali priežastimi. J ų ben
d rada rb iav imas ir draugys tė 
t ruko daugiau nei penkiasde
šimt metų, per kuriuos Argiliet 
ska t inamas Dali sukūrė didžią
ją dalį savo vertingiausių gra
fikos darbų. 

Norėdamas pristatyti siur
realizmo viziją, Argiliet įgaliojo 
Dali i l iustruot i k las ikos ir 
avangardo knygas, kurios nu
švietė tuometinį intelektualinį 
klimatą. Iš viso Argiliet išleido 
daugiau nei du š imtus Dali 
sukur tų graviūrų, kurių temos 
buvo paimtos iš tokių skirtingų 
autor ių kaip Goethe, Mao-
Zedong, Apollinaire, Ronsard 
and Sacher-Masoch. Kiti leidi
mai atskleidė Dali .paranojinį-
kr i t inį" mitologijos matymą, 
bulių kautynes ir net hipių kon-
t rkul tūrą septinto dešimtmečio 
pabaigoje. 

Šiuo metu pasaulyje yra dvi 
didžiulės Dali meno darbų 
kolekcijos. Pirmoji kolekcija — 
tai darbai, paties Dali palikti 
Dali t ea t ru i -muzie ju i , kur i s 
buvo pasta tytas dailininko gar
bei da r gerokai prieš jo mirtį. 
Tuo metu kai Dali padėjo dės
tyti ir atrinkti darbus šiame 
muziejuje, Argiliet tvarkė pa-

Kaip ir daugelis istorijų 
apie Salvador Dali, ši taip pat 
gali būti suprantama dvipras
miškai. Gali būti, kad moder
nizmo didybė buvo tokia tvirta 
tarp tuometinių Paryžiaus me
nininkų, kad jis negalėjo nepa
sinaudoti situacijos absurdišku
mu. Tačiau, galėjo būti, kaip 
sutaria didžioji dalis kritikų, jog 
Dali leido savo piktdžiugiško 
juoko jausmui apimti viską, 
įskaitant reputaciją ir sveiką 

nuovoką. 
Tačiau praėjus daugiau nei 

penkiolikai metų nuo jo mirties, 
Salvador Dali išlieka atmintyje 
kaip neaiškumo bei paslapčių 
apgaubta figūra ir kaip viena 
žaviausių šio pasaulio meni
ninko asmenybių. Bet kuriuo 
atveju, jei artimiausiu metu 
nesiruošiate vykti į Paryžių, 
Paryžiaus viena garsiausių me
no kolekcijų — visai šalia jūsų. 

Monika Bončkutė 

Prieš ketverius metus pra
dėtas Vilniuje Valdovų rūmų 
atstatymas šią vasarą pašoko į 
priekį dideliais šuoliais. Je i 
tokiais šuoliais vyks ir tolimes
nė rūmų statyba, jie tikrai bus 
užbaigti 2009 metais. 

Žinoma, rūmų pastatų at
statymas yra tik pusė darbo. 
Gal net didesnis darbas bus 
rūmų interjero sutvarkymas. 
Rūmų kambarių, menių ir salių 
įrengimas bei jų apstatymas. 
Norima, kad atkurti Valdovų 
rūmai veiktų kaip svarbiausias 
lietuvių tautos valstybingumo, 
istorijos, kultūros, švietimo ir 
meno centras. 

Valdovų rūmai taps ir 
pagrindiniu turizmo centru 
Vilniuje. Rūmuose reikės viso 
to, kas lankytojui reikalinga 
nuo ryto iki vakaro, su kul
tūriniais renginiais, su paro
domis, muziejais, konferencijų 
salėmis, koncertais, valgyk
lomis ir kavinėmis. Kad nuo 
ryto atvykę rūmų lankytojai 
būtų užimti iki vėlyvo vakaro ir 
visą dieną galėtų praleisti 
rūmuose. 

Milžiniškas rūmų plotas 
suteiks galimybę įrengti šiuo
laikines skaityklas, bibliotekas, 
informacijos centrus, poilsio 
kambarius ir įvairias meno 
parodas. Rūmų kieme galės 
vykti valstybinės šventės, kon
certai ir festivaliai. Visam 
Valdovų rūmų įrengimui reikės 
dar labai daug lėšų, daug pas
tangų, daug susiklausymo. Jei 
pasiseks viską įgyvendinti, 
Lietuva turės tokį valstybinį 
centrą, kokio dar niekad 
neturėjo. 

Išeivijos 
į našas 

Nors Valdovų rūmų atsta
tymą finansuoja valstybės iž
das, jam padeda Valdovų rūmų 
paramos fondas Vilniuje. To
kiam milžiniškam projektui 
reikalinga visų lietuvių parama 
Lietuvoje ir išeivijoje. Juk lašas 
po lašo ir akmenį tašo. Ame
rikos lietuvių sutelktos lėšos 
gal pajėgs įruošti tik vieną 
rūmų menę (tam dar reikia 
daug naujų statytojų su 1,000 
litų įnašu, arba daugiau). Ko
kią rūmų skaityklą, ar ^ bib
lioteką galėtų įruošti kitų kraš
tų išeivijos lietuviai, vadovau
j an t Pasaulio lietuvių ben-

Salvador Dali. 

t ies surinktą Dali kolekciją 
Siurrealizmo muziejuje Melun, 
Prancūzijoje. Tai tapo an t ra 
didžiausia ir žinomiausia Dali 
meno kolekcija, kurios tvarky
mą vėliau perėmė Pierre Ar
giliet dukra Christine. 

Šios kolekcijos pristatymo 
metu Zygmant Voss galerijoje 
Čikagoje, Christine Argiliet 
pasakojo savo prisiminimus 
apie Salvador Dali. Vienas jų 
puikiai atskleidžia siurrealiz
mo dvasią. 

„1960 metais Dali suren
gė priėmimą savo draugams, 
klientams ir aplinkinei bohe
mai ištaigingame Paryžiaus 
viešbutyje. Jo metu Dali gavo 
žinutę: moteris reikalauja su 
juo susitikti, ji su savimi turi 
peticiją ir nori, kad Dali ją 
pasirašytų. 

Moteris atrodė labai panaši 
į Madame De Gaulle, apsiren
gusi juoda suknele, rūsti, su 
juoda plunksna skrybėlėje. Ji 
priėjo prie Dali ir tarė: "Pone 
Dali, aš reikalauju, kad jūs 
pasirašytumėte peticiją prieš 
kankinimą". Dali apsižvalgė 
aplinkui, pradžioj tarsi neži
nodamas, ką daryti. Tada jis 
pasilenkė ir garsiai sušuko: 
'Bet ponia, aš kankinimo pusė-
j e ! " 

Dovanos muziejui 
iš tolimų kraštų 

Užsienio lietuvių dėka, 
Vilkaviškio krašto muziejaus 
fondai pasipildė retomis kny
gomis. Los Angeles gyvenantis 
97 metų Vilkaviškio garbės pi
lietis Kazys Karuža, savo gim
tojo krašto muziejui perdavė 
didelę dalį savo turtingo archy
vo. Kartu į muziejų atkeliavo 
rašytojo Jurgio Gliaudos K. 
Karužai perduota asmeninė 
biblioteka. Tarp dovanotų lei
dinių 23 yra paties autoriaus, 
Jurgio Gliaudos. Tai romanai 
..Namai ant smėlio" (1951 m.) 
ir „Ora pro nobis" 11952). Šie ro
manai yra pelnę Draugo premi
jas . Greta šių romanų, muziejų 
pasiekė kiti romanai, novelių 
rinkiniai, eilėraščių rinktinės. 

Muziejų taip pat pasiekė 
Amerikos lietuvių kultūros 
archyvo (ALKA) siunta. Devy
niose dėžėse nepriklausomybės 
metais buvusios Kybartų gim
nazijos bibliotekos knygos, 
kuriomis naudojosi nepriklau
somos Lietuvos kybartiečių 
kartos. ALKos direktorius, 
kunigas Rapolas Krasauskas 
labai atidžiai parengė siuntą. 
Šį unikalų archyvą surasti 
padėjo buvęs ilgametis ALKos 
direktorius, zanavykas Juozas 
Kriaučiūnas. Gegužės pradžio
je, minint spaudos atgavimo ir 
knygos dieną, prieškario 

Kybartų gimnazijos biblioteka 
parodyta visuomenei Paežerių 
rūmuose. 

Australijoje gyvenanti 
Marija Mozūraitytė—Verbylienė 
muziejui padovanojo didžiulį 
pluoštą dokumentų apie savo 
vyrą Joną Verbylą - Lietuvos 

kariuomenės leitenantą. 
Muziejų pasiekė ir daili

ninkės iš Čikagos, muziejaus 
rėmėjos Magdalenos Stankū
nienės trys nauji darbai „Spal
vų simfonija", tapyti ant medžio 
plokštes. 

A n t a n a s Ž i l in skas 

Gobelenas „Dramblių eisena" 
š.m. balandžio—gegužes men. 

(1515-1520), nupirktas Valdovų rūmams 

druomenei, kuri padarė gražią 
pradžią prieš ketverius metus. 

Labai laiku 2003 m. buvo 
pradėtas lėšų Valdovų rūmams 
telkimas Amerikoje, prie JAV 
LB įkūrus Valdovų rūmų 
paramos JAV komitetą, kuriam 
iki šiol pavyko sutelkti 111,840 
dolerių. Be abejo, menes įren
gimui Valdovų rūmuose Ame
rikos lietuvių vardu reikės dar 
surinkti kita tiek lėšų ar dau
giau ir bus labai reikalingi 
nauji rūmų statytojai (su 380 
dolerių ar daugiau), kurių var
dai ir pavardės bus įrašytos gar
bės lentoje ramų reprezentaci
nėje salėje, ramų leidiniuose ir 
internete. Aukos nurašomos 
nuo JAV federalinių mokes
čių. 

Nauji r ū m ų s ta ty to ja i 
Per birželio-liepos mėnesį 

naujais rūmų statytojais tapo: 
Zenonas ir Loreta Dučmanai 
(360 dol.). Jonas Palukai t is , 
Kaune (380 dol.t, Elytė Schnei-
der (1,000 dol.). Edward V. Zu-
naris (400 dol.), Palmira Janu
šonis, a. a. Vytauto atminimui 
(500 dol.), Rima Binder ir Anta
nas ir Anelė Kašiubos (760 dol.), 
Danguolė Kviklys, Valentino 
Saladžiaus atminimui <400 dol.), 
V. Memenąs, dr. Antano ir Onos 
Čerškų atminimui (500 dol.). 

Čekius prašome rašyti. Lith. 
Amer. Comm. Valdovų rūmai ir 
siųsti - VALDOVU RŪMAI, 5600 
So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636-1039. 

B r o n i u s J u o d e l i s 

ST. ŠALKAUSKIO PREMIJOS 
ĮTEIKIMO IŠKILMĖS 

Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė Irena Pilkauskaite peržiūri iš 
ALKA gautą siuntą. 

A. I n k r a t o s nuotr 

Šiauliuose paminėtos filoso
fo akademiko Stasio Šalkauskio 
119-osios gimimo metinės. Šia 
proga Šiaulių universiteto Bal
tojoje salėje surengta konferen
cija. Taip pat buvo iškilmingai 
įteikta 2005-ųjų metų Stasio 
Šalkauskio premija, š i 1991-
aisiais Lietuvos kultūros fondo 
ir Šiaulių miesto savivaldybės 
įsteigta premija kas dveji metai 
skiriama už nuopelnus turti
nant ir ugdant kultūros, meno. 
mokslo ir filosofinę mintį, skati
nant pilietiškumą ir visuome
nės pažangą. Šiais metais pre
mija paskirta filosofui, kultūro
logui, pedagogui ir eseistui pro
fesoriui Leonidui Donskiui. 

Iškilmės prasidėjo St. Šal
kauskio vidurinėje mokykloje 
įžanginėje dalyje buvo skaito
mos ištraukos iš akademiko 
Stasio Šalkauskio raštu Po me
ninės dalies Lietuvos kultūros 
fondo pirmininkas Hubertas 
Smilgys pranešė apie premijos 
įteikimą. Skirstymo kmisijos 
pirmininkas Vaclovas Vingras 
paskelbė premijos laureatą bei 
įteikė jam medalį. Profesorių 
Leonidą Donskj auditorijai pri
statė Šiaulių universiteto Filo
sofijos katedros vedėjas Gin
tautas Mažeikis 

Pats laureatas profes 
Leonidas Donskis teigi-, jog St 
Šalkauskio asmenybė turėjusi 
jam begaline įtaką. Jis vertinąs 
akademiką ne tik kaip filosofą, 
bet ir kaip žmogų. „Jis buvo 

dvasios aristokratas", — sakė 
prof. L. Donskis. 

Naująjį St. Šalkauskio pre
mijos laureatą pasveikino Šiau
lių vyskupas E. Bartulis, Šiau
lių meras V. Juškus, kiti apskri
ties atstovai. Šiltus sveikinimo 
žodžius tarė ir ankstesni šios 
premijos laureatai: Kauno ar
kivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, profesorius V. Sir
tautas, prof V. Rimkus, kun. 
prof. Arvydas Žygas. skyręs sa
vo kalbą prof. Leonido Donskio 
asmenybei atskleisti. Komisijos 
narė Apolonija Nistelienė prisi
minė St. Šalkauskį kaip patį 
skaidriausią kataliką, linkėjo 
naujajam laureatui tapti kraš
tutiniu idealistu 

Po sveikinimų salėje lanky
tasi ir melstasi pr ieSt . Šalkaus
kio kapo Iškilmės baigėsi kate
droje šv. Mišiorms. J as Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartul is 
aukojo uz visus St. Šalkauskio 
premijos laureatus. Per pamoks
lą ganytojas kalbėjo apie akade
miką St Šalkauskį kaip apie 
tvirto tikėjimo žmogų, kuris gy
veno pagal Kristaus žodžius iš 
Evangelijos: „Jus pažinsite tie
sa, ir tiesa padarys jus 
Vyskupo teigimu. St. Šalkaus
kis troško ugdyti Lietuvoje 
asmenybes. „Tik stovėdamas 
ant tvirtų tikėjimo pamatų žmo-

rn laisvas ir gali pasitar
nauti Lietuvai"", — sake ganytojas. 

Bažnyč ios ž inios , 
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STATE FARM INSURANCEI 
Automobilio, namų. 
bės ii sveikatos draudimai 

Select agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai ( 
5710 Y\. V5 St.. Oak Lawn, IL Į 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

ALTOMOB1LIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas J-rank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 

.! Smuikaiiienc 
letuviiįkai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergretn Park. IL 60805 
Te!. 708-424-86S4773-581-8654 

HUTO, SHHHI, UERSLRS, 
SUEItCRTR, GVUVBE 

Aukšto lygio . T T x , . 
aptarnavimas, a I |M A 

patikimas r \ l . i n r » 

£~d.™s. GRINKEVIČIUS 
atmosfera INSURANCE A C E N C Y 

J74J PRA1RIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 

Ofisas: 708-485-7212 
Fax. 70^485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

SIŪLO IŠNUOMOTI 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & WhippTe apyl.) 

S415 į men. (ir daugiau) + 
„securitv". 

TeL 773-105-6193. 

IŠNUOMOJAMAS 
šviesus, modernus 2 mieg. butas. 
Viskas nauja, daug drabužinių. 

Su visais baldais ar be, 
už Kedzie A ve. į vakarus. 

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

Marguette Park išnuomojamas 
4 kamb. 2 mieg. butas 
su kai kuriais baldais. 

$400 į mėn. su apšildymu. 
Rami vieta, geras parkavimas. 

T e l . 7 7 3 - 4 3 6 - 7 0 6 1 

LARGE 2 BEDRM. CONDO OAKLAvVN 
ComDteaoV updated - around fl. end i 
unit - bakony faceing vvater fountain. 

A mušt see. Shopping & transportation. 
A s k i n g S I 3 1 , 0 0 0 O B O 

Cell. 708 205 8 0 6 2 

•••|VAIRUS»»» 

* Vytas ieško žmogaus, kuris padėtų 
įsidarbinti gamykloje pietiniame rajone. 
Tel. 708-467-0645. 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti senus 
žmones liepos-rjgpjūčio men. Laisvai 
k a t e angliškai. Tel. 708-636-8451. 

* Studentė, puikiai mokanti anglų kalbą 
bei turinti vairuotojo pažymėjimą, ieško 
darbo savaitgaliais. Tel. 773-627-4236. 

* Dovanoju kačiukus. Tel. 773-778-
5568. 

* ieškau moters, nuomotis kartu. Gy
venu viena, kambarys su balčiais, prie 
traukinuko ir parduotuvių. Yra skalbykla, 
atskiras įėjimas į miegamąjį. Tel. 773-
875-6372 po šeštos vai. vakaro, 312-
335-1387 iki 6 val.vakaro, Laima. 

* Moteris, su aukštuoju pedagoginiu bei 
gido išsilavinimu, gyvenusi Kanadoje 15 
metų. ieško darbo ofise ar kitur. Labai 
gera anglų kaba. lietuvių, rusų. kompiu
teris. Pageidautina centre ar pietiniame 
rajone. Tel. 773-838-1522, Laima. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
žmonių priežiūroje. Sulyti Čikagoje ar 
šiauriniuose priemiesčiuose. Vairuoja 
patirbs. turi dokumentus. Tel. 847-328-
2752. 

i 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
-'GiAUSIOS KAINOS!!! 

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

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthiink.net 
Web s'rte: wvvw.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
jj Vilniaus Dienos, 

m\ Skambinti Ritai 
turistinė kel ionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 

Rita Penčylienė tei/rax 708-923-0280 
E-mail: percylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė m. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414. E-mail: mamabar3@aol.com 

;3įUarBJrl'Blr2IBlBlBlBMBMBIBir31Blrl Bia^BiaaaraagjsiBiB 
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 
Te!. 773-581-8500 

• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — ..catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

£00 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

\ 
3 5 0 N C la rk 

Chicago, IL 6 0 6 1 0 
312-644-7750 
pirm - penkt. 

nuo 
6:30 v r ;ki 5 :30 v.p p 

6 0 8 W . Roosevel f 
Ch icago. IL 6 0 6 0 7 

3 1 2 - 9 5 7 - 1 9 9 4 
pirm - penkt nuo 

6:30 v.r iki 5 :30 v .p .p . 
ešt nuo 8 v r iki 2 v.p.p. 

Remontuoju: 
•namų pamatus, salinu vandens pratekėjimą 
'•vandentiekį ir kanalizacija. 
|«elektros instaliaciją 
Kloju plyteles ir parketą. Statau sauso 
'tinko pertvaras. Atlieku dažymo darbus. 
Dirbu kokybiškai ir nebrangiai, turiu 
ilgamete patirtį. Tel. 3 1 2 - 3 6 3 - 7 9 8 7 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Oicagc, IL 60629 

Prekyba, nsteiaviras, aptarnavrnas 
— Licensed — Bonded— Insured 

C 7 d te no s 
per savaite 

7 7 3 7 7 8 4 0 0 7 
7 7 3 - 5 3 1 - 1 8 3 3 

AMBER CONSTRL'CTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding", atliekami cemento. 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Kraustymosi paslaugos 
M O V I N G 

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

ĮVAIRUS 

PARDUODAMAS NATŪRALUS MANO 
NUOSAVŲ BITELIŲ SURINKTAS 
GINTARINĖS SPALVOS MEDUS. 

jo galima gauti: Uthuanian Ptaza 
Bakery & Deli, Antano Kampas, 
krautuvėlė „Lietuvėlė", Racbte 

Bakery ir „Bravo" kavinėje Lemonte, 
taip pat po pamaldų PL Centre, 

į TeL 630-323-5326 Kazys. Laukaitis. 

Kas žadate vykti į gražiąja Maine 
valstiją ir norite pamatyti Bar Harbor/ 
Acačiia National Park/Freeport, L L , 

mielai kviečiami apsinakvoti 
Bay Meadows Inn, Betfast, Maine, 

šalia Penobscot Bay. 
Tel: 8 0 0 - 3 3 5 - 2 3 7 0 

VVeb: www.baymeadowsinn.com 
E-mail: bbmi(į>baymeadowsinn.com 

Nuoširdžiai priimsime! 
Valentinas ir Kristina Kurapka, Savininkai 

DUflLjK/? 

DĖMESIO! 
r t e m n i r i atvyfeote, 

ieškote darbo ar buto, 
tiaaaw Aefcds irfcrastyK: 

nrangiaš kainuoja? 
Ne bėda 
DRAUGAS 

n e m o k a m a i . 
Tereikia paskambint i 

tet 773-S85-9S0O 
ar užsukti i DRAUGO 
* d i u l n b u a d | ą adresu 

4S45VV 6 3 S t , 
Chicago. «. 60629. 

ISmulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 

lEsiiįce. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8S01 78th Ave Bridgevievv, IL 6 0 4 5 5 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

Always Wl th F lowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės \ Lietuva 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvines ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State St. 
)15W. 79 St.; 

Tel . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9 
Tel. 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

Pristatome Čikagoje, įos apviinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a l i r v a y s w i t h f 1 o w e r s . e o m 

#akr 
Įt\*l«*rs p c 

Drake 
DH 

lt Again! 

5 S Prospect, Clarendon 
nois60S14 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmenims 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
neMinojamojo 

turto įkainavimas. 
PneS parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reaitor 

O ^ M K 21 
P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
Vrice M * 775854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer @ worldnet.att.net 
D A N A ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

2SSi Accent 
Homefinders 

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

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708^23-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

i Audrius Mikulis o * * , i 
I 1 st Choice Realtogg — = = v — | 
I Te/.; 630-205-9262 
1 E-mail: amikulis@usa.com 
J įvairus nekilnojamas turtas: 
l * Nemokamas įkainavimas 

Nemokama rinkos analizė 
Pirkimas g-
Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
- r n : . _ _ ^ - First L a n d m a r k Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

NAIVIŲ INSPEKCIJOS (APŽIŪRA) 

HicfiPont 

"Provide Mold, Radon, 
VVaterTests 

-Singte Home, Muki Un*. 
Tovvnhome 
-24 hrs/7 days a Week 

Roberus Konous ScheduSng 
*State Ucensed/lnsured 
•ASHI/BB8 Member 

Kalbame lietuviškai! 
866.799.8299 

vvvvw.HighPointlnspections.com 

SIŪLO DARBA 

L I E T U V I Ų F O N D A S š i u o m e t u s iū lo d a r b ą r a š t i n ė s d a r b u o t o j u i / a i . 
Reikalavimai: žalia kor ta , aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas (gal i būt i ir 
s tudentas / -ė , mokė j imas dirbt i k o m p i u t e r i n ė m i s „Off ice" p r o g r a m o m i s 
(VVord, Excel ir k t . ) , labai geros lietuvių ir ang lų kalbos žinios žodž iu ir raštu, 
o r g a n i z u o t u m a s , savarankiškumas, a tsak ingumas, pare ig ingumas ir k o m u 
nikabi lumas. 
Nor in tys dalyvaut i a t ranko je , p r a š o m e , siųskite CV tiesiogiai Lietuvių 
Fondu i , 1 4 9 1 1 1 2 7 t h St. Lemont , IL 6 0 4 3 9 . P r e t e n d e n t o anketa u ž p i l d o m a 
v ie to je a r b a LF svetainėje, w w w . l i t h f u n d . o r g . D ė l a t lyg in imo bus susitarta 
poka lb io m e t u . 

R E I K A L I N G I 
„ T R U C K " V A I R U O T O J A I . 

d a r b u i p i e t r y č i ų r a j . 
G e r o s d a r b o s ą l y g o s . 
Atlyginimas S0.38 už mylią. 

Tel . 8 4 7 - 9 0 3 - 2 1 4 2 

Pro Care 
Live-in companion for siek 25 
y r s old girL 6 days/$720 (cash). 

Requirements: good English, 
American D L, legal (travel 

to Mexico), age: 21-25. 
T e l . 8 4 7 - 3 9 1 - 4 1 6 4 . 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Reikalinga subrendusi moteris namu 
\ šeimininkes darbui profesionalu šeimoje: 
i namų ūkio priežiūra ir organizavimas, 

maisto gaminimas bei paauglės 
mergaitės transportacija po pamokų. 
Būtina turėti savo mašiną, susikalbėti 
angliškai ir turėti patyrimą Amerikoje. 

Darbas kasdien, nuo 1 iki 6 vai. vafe 
Tel. 773-590-0006 po 7 vai. vai 

R e i k a l i n g i d a r b i n i n k a i 
rėmų surinkimui privačioje gamykloje, 
kuri yra Chicago, 3418 N. Knox Ave. 

„ALPINA" (neto* Cicero & Addison). 
Pageidautina vyrai ir moterys, S8-S10 vai. 
Darbas kasdien nuo 7-9v.r.—Sv.p.p, 

savaitgaliai laisvi. Savininkas Amerikos lietuvis. 
Reikalinga žalia korta. Atvykite į ofisą. 

DALIA'S Įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų ar valymuose. 
' Tel. 7 0 8 - 9 2 4 1 1 9 4 arba 

773-247-6129. 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

LN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 
speak English. have vvork permit. 

drivers hcer.se and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS rTTrOGRAFAVR 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

NAUJA GĖRIMŲ PARDUOTUVE 

Angers Spirtis 
1000 E. 3 1 s t Street 
La Grange Park, IL 60526 

P I R M . - T R E Č . n u o 11 v . r . — 8 v .v . 
KETV.-ŠEŠT. n u o 10 v . r . — 9 v . v . 
S E K M . nuo 1 2 v . p . p . — 6 v .v . 

TOMAS ŽUKAUSKAS 
7 0 8 - 4 8 2 - 4 0 1 9 
angelsspirits@sbcglobal.net 

SU HEROJAIS PLEPĖKITE DAŽNIAU IR ILGiAU !!!! 

doleris 
t r \ r t '" • ^J 

P I G I A U S I AV i&-B!UETAI j UETUVAJR EUROPA^ 

*5ww. autotradeusa. com 

> MOBJLALS- TIK 11/-^CT.! ! !FTl . \ \ 

REGISTRUOKI! ts LIETUVIŠKAI 708-58fi-0">.lb 
Naudodami LITCOM remiate išeivijos lietuvišką žiniasklaklą. 

PADLDAML SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IS BET KURK) JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES 

ATUEKAME AUTOMOBILIU RLMONTĄ ! 
Tel. 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:vyttours@earthiink.net
http://wvvw.vytistours.com
mailto:percylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.baymeadowsinn.com
http://www.alirvayswithf1owers.eom
http://worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com
http://vvvvw.HighPointlnspections.com
http://www.lithfund.org
http://hcer.se
mailto:angelsspirits@sbcglobal.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, fteu»ts. AP, fc«ertax, ITAR-TASS. BNS 

imų agamorų pfam&mais) 

Bl/5 PATIEKIAMA TIK ANGLIŠKO 
IR VELSIŠKO VYNO 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 23 d., šeštadienis 

EUROPA 

BERLYNAS 
Vokietijos prezidentas Horst 

Koehler paleido parlamentą, su
darydamas sąlygas rugsėjo 18 
d. surengti naujus rinkimus, po 
kurių, kaip rodo visuomenės ap
klausos, į valdžią ateis nauja re
formoms pasiryžusi vyriausybė, 
o kanclerio postą pirmą kartą 
užims moteris — konservatorių 
opozicijos vadovė Angelą Mer
kei. Prezidento sprendimas pa
šalino svarbią kliūtį kanclerio 
Gerhard Schroeder pirmalaikių 
rinkimų planui, apie kurį jis 
pranešė gegužės 22 d., po žemi
nančio socialdemokratų pralai
mėjimo per vietos rinkimus. 

STOKHOLMAS 
Švedijoje gyvenantis asmuo, 

įtariamas esąs susijęs su liepos 
7-osios sprogimais Londone sa
kė Švedijos laikraščiui, jog jis 
esąs nekaltas, bet gyrė Osama 
bin Laden bei grasino Švedijai, 
jei būtų nutarta jį išduoti JAV 
ar Didžiajai Britanijai. Britų ži-
niasklaidos Oussama Abdullah 
Kassir vadinamas vyriškis įta
riamas 1999 m. įsteigęs islamo 
kovotojų mokymo stovyklą JAV 
Oregon valstijoje; tai jis daręs 
kartu su Haroon Rashid Aswat, 
apie kurį pranešta, jog jis laiko
mas suimtas Pakistane ir kalti
namas prisidėjęs prie išpuolių 
Londone organizavimo. 

be kita ko, pareiškė: „Pagal 
įstatymus, tardant teisiamąjį, 
turi dalyvauti jo advokatas. Ar
gi teisinga, kad gynėjas susitin
ka su klientu tik teismo salė
je?". Amerikiečių sučiuptas 
2003 m. gruodį ir nuo tada lai
komas kalėjime buvęs Irako 
prezidentas atrodė pasitikintis 
savimi ir kiek pavargęs. Jis ne 
kartą pertraukė jį tardžiusį 
pareigūną. 

KANADA 

LANGLEY 
Policijai surengus patikrini

mą gerai įrengtame ir narkoti
kams tarp Vancouver bei Seat-
tle gabenti skirtame tunelyje po 
JAV ir Kanados siena, buvo 
areštuoti trys asmenys. Kon
trabandininkai šį 110 m ilgio tu
nelį, vedantį iš vieno sandėlio, 
esančio netoli Langley, į kam
barį vienuose namuose Linden 
Washington valstijoje, kasė 
daugiau nei metus. Pareigūnų 
pateiktoje vaizdo medžiagoje 
matyti, kad tunelio viduje yra 
medinės atramos ir gelžbetonio 
blokai. Tunelyje taip pat buvo 
vežimėlis, kuriuo iš vieno galo į 
kitą galima gabenti krovinius ir 
žmones. 

ARTIMIEJI RYTAI 

EUROPA 

NEW YORK 
JAV televizijos kanalas 

CNN parodė Saddam Hussein 
tardymo Irako kalėjime vaizdo 
įrašą. Per tardymą buvęs dikta
torius atmetė savo teismingumą 
Irako teisingumui ir pareiškė, 
kad Irako vyriausybė yra „ p a 
skirta amerikiečių". S. Hussein, 

DUBAI 
Viena grupuotė, kuri tvirti

na turinti sąsajų su „ai Qaeda", 
viename interneto tinklalapyje 
prisiėmė atsakomybę dėl nau
jausių sprogimų Londone ir per
spėjo, kad nenutrauks savo ata
kų, kol užsienio pajėgos paliks 
Iraką. „Mūsų ataka bedievių 
sostinės Londono širdyje yra ne 
kas kita, kaip ženklas visoms 
Europos šalių vyriausybėms, 
kad mes nesustosime, kol visi 
bedievių kariai paliks Iraką", 

savo pranešime spaudai teigė 
„Abu Hafs al-Masri brigados". 
JAV pareigūnai teigia, kad 
, Abu Hafs al-Masri brigadų" ry
šiai su „ai Qaeda" nėra aiškūs. 

BEIRUTAS 
JAV valstybės sekretorė 

Condoleezza Rice netikėtai at
vyko į Libaną, kur vos prieš ke
lias dienas buvo suformuota pir
moji po Sirijos pajėgų išvedimo 
vyriausybė. C. Rice nutraukė 
savo diplomatines pastangas 
dėl Izraelio ir palestiniečių kon
flikto, kad galėtų atvykti į Bei
rutą. Tai pirmasis aukšto rango 
JAV pareigūno vizitas Libane 
nuo 2003 m. gegužės, kai čia 
lankėsi jos pirmtakas Colin Po-
well. „Tai bus galimybė pir
miausia pasveikinti Libano 
žmones dėl jų nuostabaus demo
kratijos troškimo ir dėl to, kad 
jie toliau žengia į priekį ir dabar 
suformavo vyriausybę", lėktuve, 
skrisdama iš Jeruzalės, žurna
listams sakė C. Rice. 

ISLAMABADAS 
Pakistano saugumo pajėgos 

areštavo dar beveik šimtą įta
riamų kovotojų, o islamistai 
rengiasi toliau protestuoti prieš 
prezidento Pervez Musharraf 
atsaką į liepos 7-osios teroro ak
tus Londone. P. Musharraf, už
sienio spaudžiamas imtis veiks
mų prieš ekstremistus, per tele
viziją kreipdamasis į šalies gy
ventojus sakė. jog sugriežtins 
religinių mokyklų kontrolę, kad 
būtų pažaboti kovotojai ir nea
pykantos skelbėjai. Naujausios 
operacijos vyko parduotuvėse, 
kuriose pardavinėjama „neapy
kantą kurstanti medžiaga" 
spausdinta, garso ir vaizdo for
ma. Be to, policininkams ir žval
gybininkams nurodyta areštuo
ti visus asmenis, įskaitant ir 
dvasininkus, kurie per penkta
dienio maldas kursto smurtą 
bei neapykantą. 

Londono stotyje nušautas įtariamas mirt ininkas 
Atkel ta iš 1 psl . 
'traukitės, traukitės™, sakė jis. 

„Mačiau kaip policininkai 
penkis kartus šovė į žmogų, gu
lintį ant žemės, — sakė liudi
ninkas Mark Whitby. — Mačiau 
kaip jie nušovė vyrą". 

Tuo tarpu praėjus dienai 
nuo ketvirtadienio sprogimų. 
žinovai svarsto, kodėl teroris
tams nepavyko iki galo įvykdyti 
savo kėslų. Gal nesuveikė 
sprogmenys, o gal smogikai bu
vo tik mėgėjai, mėginę nukopi
juoti ankstesnius išpuolius Di
džiosios Britanijos sostinėje? 
Kad ir kaip būtų buvę, žinovai 
pažymi, jog Londonui pavyko iš
vengti naujų žudynių viešojo 
transporto sistemoje. 

Kuprinėse sumontuoti įren
giniai ketvirtadienį tuo pačiu 
metu buvo padėti įvairiose 
miesto vietose išsidėsčiusiuose 
trijuose požeminiuose trauki
niuose ir autobuse — pagal to
kią pačią schemą kaip ir prieš 
dvi savaites, kai per bombų 
sprogimus žuvo 56 žmonės ir 
daugiau kaip 700 buvo sužeista. 

Tačiau šį kartą įvykiai klos

tėsi kiek kitaip. 
Trys įtaisai, buvę autobuse 

ir dviejuose metropoliteno trau
kiniuose, lyg ir suveikė, tačiau 
sprogimų poveikis buvo labai 
minimalus ir niekas perjuos ne
nukentėjo. 

Škotijoje įsikūrusio St. 
Andrevv universiteto Terorizmo 
ir politinės prievartos studijų 
centro direktoriaus Magnus 
Ranstorp manymu, vienas la
biausiai tikėtinai atrodantis da
lykas yra tai, kad užpuolikai vis 
dėlto siekė nužudyti ir sužeisti 
daugiau londoniečių. Du iš už
puolikų liudininkai matė bėgan
čius iš nusikaltimo vietos. 

„Tik kyla klausimas, kam 
peržengti ribą ir sustoti, neįvyk
džius tikro išpuolio, kai tai buvo 
įmanoma? Kam išviešinti vyk
dytojus?", sakė jis interviu. 

„Reiškia, kažkas, kažkokiu 
mastu turėjo nesuveikti, galbūt 
dėl pakitusių sprogmenų a r 
klaidingos elektros schemos", 
samprotavo jis. 

Manoma, kad liepos 7 die
nos įtaisuose buvo panaudota 
labai nepatvari medžiaga TATP 

(triacetono triperoksidas). paga
minta iš laisvai prieinamų bui
tinių chemikalų. 

Kaip sakė M. Ranstorp, ži
noma, kad TATP savybės kinta 
labai greitai, tam užtenka kelių 
dienų, todėl įmanoma, kad dėl 
to naujosios bombos galėjo ne
suveikti taip kaip tikėtasi. 

..Manau, egzistuoja galimy
bė, kad medžiagos savybės pa
blogėjo arba jie teisingai nesu
jungė laidų", sakė jis. 

Žinoma, visai įmanoma, jog 
abi užpuolikų grupės nebuvo 
susijusios, pridūrė jis. 

Crispin Black, buvęs Bri
tanijos vyriausybės žvalgybos 
analitikas, dabar vadovaujantis 
nuosavai rizikos vertinimo ben
drovei, sakė, kad yra kelios gali
mybės. Tačiau, C. Black teigi
mu, sprogdinimo įtaisų sutriki
mas užpuolikams gali brangiai 
atsieiti. 

„Šio išpuolio atveju, pana
šu, kad teroristai per aukštai iš
kėlė galvas, o tai Sscotland Yard 
bus labai naudinga, — sakė jis. 
— Policijai po to bus daug leng
viau juos susekti". 

Rusijos kunigaikščiais tapo ir visa K. Prunskienės giminė 
Atkel ta iš 1 psl . 
Tarptautinių asmenybės rūmų 
vadovo Jurij Monomach-Maly-
chin laiškas ir šių rūmų patvir
tinti kunigaikščių pažymėjimai 
jos giminėms ir šeimos nariams. 

Tokį pažymėjimą gavo mi
nistrės sūnus Vaidotas Pruns-
kus. kuris taip pat galės puikuo
tis ir kunigaikščio žvaigžde, or
dino juosta bei špaga. 

Kunigaikščių pažymėjimus 
ir tokias pačias regalijas taip 
pat gavo du K. Prunskienės 
anūkai — Julius Vaitkus ir Ta
das Vaitkus. 

Anūkės Augustina Jackevi
čiūtė, Gintarė Prunskutė, Rūta 
Prunskutė, Eglė Prunskutė, Li-
veta Prunskutė ir duktė Daivita 
Jackevičienė — taip pat jau ku

nigaikštienės. 
K. Prunskienė dar prieš mė

nesį tvirtino, kad kunigaikštie
nės t i tulas ir jo suteikimo cere
monija jai buvo staigmena, nes 
Tarptautiniai asmenybės rūmai 
šiuos titulus dalija savo nuo
žiūra. 

Tačiau rūmų pirmininko J. 
Monomach-Malychin laiškas 
ministrei, su kuriuo pavyko su
sipažinti ir „Lietuvos rytui", 
itin panašus į dalykinio susira
šinėjimo dalį su nuorodomis 
apie finansinius reikalus. 

J. Monomach-Malychin, be 
kita ko. praneša, jog, „kaip ir 
buvo suderinta", siunčia regali
jas ir pažymėjimus kunigaikš
tienės Kazimieros šeimai bei 
palikuonims, taip pat prašo pra-

Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos konkurencija dėl 
pirmenybės Europos Sąjungoje 
pasiekė pietų stalą. Kaip su
žinota, London, kuris iki šių 
metų pabaigos p i rmin inkaus 
Europos Sąjungoje, davė nuro
dymą nupirkti ES Tarybos ir 
Europos Komisijos v i r tuvei 
didelį kiekį angliško ir velsiško 
vyno. Todėl a r t imiaus ius 6 
mėnesius per visus Briuselyje 
vyksiančius viršūnių sus i t i 
kimus ant stalų bus ne tik bri
tiškų produktų, bet ir britiško 
vyno. 

Europos laikraščiai j a u 
pažymėjo, jog, išbraukdamas iš 
meniu prancūzišką vyną Tony 

nešti tikslią ministrės ir jos gi
minės vizito į Rusiją datą. 

Be to, K. Prunskienės pra
šoma, kad ji pati sugalvotų, ko
kie simboliai turėtų puikuotis 
„kunigaikštiškosios Prunskie
nės giminės" herbe: „Tai galėtų 
būti kas nors brangaus jūsų šei
mai, pavyzdžiui, saulė, miškas, 
knyga". 

Savo laiško pabaigoje J. Mo
nomach-Malychin priduria: 
„Dėl išlaidų pati nuspręsite, 
kaip geriau padaryti". 

K. Prunskiene, paklausta, 
ar iš tiesų pati nesikreipė dėl 
kunigaikščių titulų suteikimo į 
Tarptautinius asmenybės rū
mus ir ar ši organizacija tokių 
titulų nedalija už pinigus, kate
goriškai tai neigė. 

Blair mėgina įgelti Prancūzijos 
delegacijai. Jos nariai bus pri
versti gerti anglišką vyną, apie 
kurio egzistavimą jie iki šiol net 
neį tarė . Apžvalgininkai būgš
tauja, kad „egzotiškas" stalas 
gali atsiliepti atmosferai Euro
pos Sąjungoje ir jos darbui. 

Ne per seniausiai Prancū
zijos prezidentas Jacąues Chi
rac pareiškė, kad angliška vir
tuvė yra blogiausia Europoje po 
suomiškos. Tad dabar J . Chirac 
Briuselyje laukia „sunkios die
nos", pabrėžiama Paryžiuje. 

Didžiojoje Britanijoje yra 
apie 450 vynuogynų, kuriuose 
gaminamas kelių dešimčių rū
šių vynas. (V J i . ) 

KAMČIATKOJE SULAIKYTI ŽMOGĖDROS 
Kamčiatkos Petropavlovsk 

areštuoti du benamiai, kur ie 
prisipažino suvalgę žmogų. 
Srities centro prokuroras Va-
lerij Krivenka pranešė , kad 
mieste buvo sulaikyti su bedar
biai valkatos, kurie prisipažino, 
kad dar pernai spalio pabaigoje 
nužudė vyrą. 

Pasak prokuroro, valkatos 
nužudė vyrą, nuvilko jo vertin
giausius drabužius ir juos par

davė turguje. Po to nusinešė jo 
kūną į mišką, nusipjovė kai 
kur ias jo dalis ir jas iškepė. 

Sulaikytiesiems miesto 
p roku ra tū ra iškėlė baudžia
mąją bylą pagal s t raipsnį 
„nužudymas iš savanaudiškų 
paska tų , įvykdytas grupės 
asmenų iš anksto susi tarus". 
„Abiem nusikaltėl iams gresia 
kalėjimas iki gyvos galvos", — 
pažymėjo prokuroras. (V.K.) 

VEJAS „PAVOGĖ" PINIGUS 
Viename Didžiosios Brita

nijos geitkelyje vairuotojai ne
galėjo patikėti savo akimis, kai 
pateko į pinigų debesį. Kelyje 
M3 netoli Winchester miesto 
praplyšus kuprinei su pinigais, 
du motociklininkai neteko iš 
viso 10,5 tūks t . svarų (82,5 
tūkst. litų). Kelkraštyje sustoję 
vairuotojai mėgino padėti moto
ciklininkams sugauti 20 svarų 
vertės banknotus, pranešė „The 
Guardian". Tačiau stiprus vėjas 
akimirksniu išsklaidė juos po 
abi važiuojamąsias kelio dalis ir 
nelaimėliams iš 11 tūkst . pavy
ko surinkti tik 500 svarų. 

„Iš pradžių išvydau tik kelis 

banknotus, bet netrukus pama
čiau visą jų debesį", - pasakojo 
Judy Mizen, važiavusi paskui 
motociklininkus, kai prasivėrė 
jų kuprinė. - Iš pradžių pama
nėme, jog tai tėra popierius, bet 
vėliau sušukau: O, Dieve, tai 
tikri pinigai! Atrodė, jog atsi
t renkėme į pinigų sieną". 

Tačiau pinigus p ra radu
siems motociklininkams nesėk
mės tuo nesibaigė. Už dviejų 
minėto greitkelio sankryžų su
gedo jų motociklas „Kawasaki". 
Policija pradėjo tirti motocik
lininkų tvirtinimus, kad jie ve
žėsi tiek daug pinigų, nes ketino 
įsigyti automobilį. (V.K.) 

LIGONINE PRIVALĖS SUMOKĖTI 
KOMPENSACIJĄ 

Varšuvos apygardos teis
mas vienai vaikų klinikai Zab-
žeje priteisė sumokėti 100,000 
zlotų '24.000 eurų) kompensaci
ją mergaitei , kur i ligoninėje 
buvo užkrės ta AIDS virusu. 
Vaikui praėjusio dešimtmečio 
pradžioje buvo perpil tats už
krėstas kraujas. Be to, dabar 
14-metė mergaitė kas mėnesį 

gaus po 500 zlotų išmoką. Jos 
tėvai reikalavo 70,000 z-lotų 
kompensacijos. 

Manoma, kad iš viso mir
t inu virusu galėjo būti apkrėsti 
mažiausiai trys vaikai. J ie buvo 
gydomi ligoninėje 1991—1992 
metais . Po kelerių metų> nu
statyta, jog jie užsikrėtė AIDS. 

(Elta) 

MUILAS IŠ 5. BERLUSCONI RIEBALŲ? 
Neva iš Italijos minis t ro 

pirmininko Silvio Berlusconi 
nusiurbtų riebalų pagamintas 
muilo gabalas t a rp tau t inė je 
meno parodoje „Art Basei" par
duotas už 18 tūkst . dolerių. 
„Švariomis rankomis" pavadin

tas „meno kūrinys", kurį sukūrė 
Gianni Monti, už 15 tūkst . eurų 
(18 tūkst . JAV dolerių) pakliuvo 
į šveicaro kolekcininko, kurio 
pavardė neskelbiama, rankas . 

„ R e u t e r s " - E L T A 

BUSIMI SUTUOKTINIAI GIMĖ 
VIENOJE PALATOJE 

Didžiojoje Britanijoje ket ina 
susituokti žmonės, kurie kelių 
valandų ski r tumu gimė toje 
pačioje gimdymo namų palato
je. Laura Keeping ir Daniel 
Harman toje pačioje patalpoje 
pasaulį išvydo prieš 21 metus, 
pranešė „The Sun". 

Jų motinos Julie ir Susan, 
gulėdamos Portsmuth Šv. Mari
jos ligoninėje susidraugavo ir 
netgi juokaudavo, kad jų vaikai 
kada nors susituoks. Nors jų 
motinos bendravo ir toliau, Da
niel ir Laura susipažino tik ta

da, kai jiems sukako 18 metų. 
J ie pradėjo susitikinėti praėju
siais metais, kai išsiaiškino, kad 
mokosi taje pačiaje kolegijoje. 

„Kai pavarčiau a tminimų 
knygą, kurią mano motina pra
dėjo pildyti man gimus, pama
čiau, kad vienas pirmųjų žmo
nių, palikusių ten savo įrašą, 
buvo Lauros motina. Tai tikrai 
neįtikėtina. Visi sako. kad tai 
turbūt likimas" - teigė Daniel. 
Pora susituokti ketina rugsėjo 
mėnesį. 

(V.K.) 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
l ietuviu kapinių 

11028 5 Southw«?rt Hw> 
Palo* HHU tHInoU 

708)97-V 4410 

Af A 
JONAS VIRPŠA 

Mirė 2005 m. liepos 21 d. Vilniuje, sulaukęs 87 metų. 
Gimė Lietuvoje, Barzdų kaime, Šakių rajone. Ameri

koje išgyveno 52 metus. Paskutiniuosius 3 metus gyveno 
Vilniuje, pas dukterėčią Žydrę. 

Nuliūdime liko: Lietuvoje brolis Vytautas su žmona 
Ada, jų vaikai Vytautas ir Rita su šeimomis, sesuo Bronė 
ir jos dukra Violeta su šeima, sūnėnas Šarūnas ir duk
terėčia Žydrė su šeima, sūnėnai Albinas, Kęstutis, Bro
nius, Algimantas ir jų šeimos, Kanadoje liko sesuo Sa
lomėja Olekienė su šeima, Amerikoje posūniai Alfredas ir 
Edmundas Juškos, buvusi marti Rūta Staniulienė su 
šeima ir kiti artimieji. 

A.a. Jonas Virpša bus laidojamas Rokantiškių ka
pinėse Vilniuje. 

Draugus ir pažįstamus prašome velionį prisiminti 
maldose. 

Liūdinti š e ima 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Jėzus tarė: Jkš esu prisikėlimas ir gyvybė. 
Kas tiki man, nors ir miršta, 
bus gyvas". (Šv. Jono 11:25) 

Af A 
Generalinis Superintendentas kunigas 

POVILAS DILYS 
Gimė 1905 m. Vilniuje. Baigė Varšuvos universitetą 

teologijos laipsniu. Buvo Vilniaus ev. reformatų bažnyčios 
klebonas, veiklus tarptautinėje bažnyčios veikloje. Įsteigė 
ekumeninį ratelį. Buvo lietuvių ev. reformatų parapijos 
klebonas Čikagoje. Ėjo klebono pareigas Išganytojo lietu
vių ev. liuteronų parapijoje Toronte. Bendravo su Tėviš
kės ir Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijomis. Mirė 1995 
m. liepos 24 d. ir palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Prisimena: žmona Hal ina J a k u b ė n a i t ė , d u k t ė Er i 
k a Brooks s u šeima, posūnia i dr . Ju l ius i r R o n a l d a s 
Slavėnai su še imomis » 

PETKUS & SON 
FUNERAL D1RECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER A VE. 

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

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

ALL P H O N E S 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800 994-7600 
w w w . petkusfunera lhomes.com 

GAIDAS - DAIM1D 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DA1M1D — 
nepr ik lausomas d i rek tor ius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 v 

1-773-523-0440: 1-708-873-0500 
. 

SERV1NG LITHUANIAN COMMUNiTIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funera! Home s 
9236 S. ROBERTS RD 

H1CKORY HILLS 

ALL PHONES 1 708 430 5700 
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

Si ALL SUBURBS 

LIETUVIU LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuvių patalpas visose Čikagos mies to 
apyl inkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://petkusfuneralhomes.com


- DRAUGAS, 2 0 0 5 m. liepos 23 d., šeš t ad ien i s 

J ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

LIETUVIŲ FONDO VALDYBA 
posėdžiavo liepos 14 d., Lemont, 
ir svarstė kai kuriuos einamuo
sius LF reikalus bei ateit ies 
darbus . LF valdybos nariai Ra
mūnas Astrauskas, Vytas Čiup-
l inskas, Marius Kasniūnas, Ta
das Kubilius, Laima Petroliū-
nienė, Edvardas Šulaitis, Vytas 
Vaitkus ir valdybos pirmininkė 
Sigita Balzekienė siekia stip
rint i informaciją apie naujų LF 
narių vajų 2005 metais. LF na-
riais-kandidatais gali tapti kiek
vienas, paaukojęs bent 10 dol., o 
pi lnateis ia is nariais - paaukoję 
bent 100 dol. LF raštinės adre
sas : Lietuvių fondas, 14911 
127th Street, Lemont IL 60439, 
tel. 630-257-1616. 

RUGPJŪČIO 21 D., SEKMADIENI 
įvyks „Draugo" metinė vasaros 
gegužinė tėvų marijonų sodely
je , Čikagoje. Maloniai prašome 
paaukoti įvairių daiktų loteri
ja i , kur iuos galite a tneš t i į 
..Draugo" administraciją. Admi
nistracijos adresas ir darbo 
laikas: 4545 VVest 63rd Street, 

Chicago, IL, nuo 8:30 v.r. iki 
4:30 v.p.p. Tel. pasiteirauti 773-
585-9500. 

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAITĖ, 
rengiama Lietuvių Fronto bi
čiulių, šią vasarą bus Dainavoje 
nuo rugpjūčio 21 iki 28 dienos. 
Norintieji dalyvauti ir užsisa
kyti kambarius prašomi skam
binti Jonui Urbonui telefonu 
248-435-0209. 

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS 
ateit ininkų federacijos vadu 
Liutauru Serapinu įvyks šį sek
madienį, liepos 24 d., Ateitinin
kų namuose. Pradžia 12 v.p.p. 

BRIGHTON PARK APYLINKĖS LB 
valdyba praneša, kad dėl dide
lių karščių renginiai, planuoja
mi „Margučio II" paramai šį sek
madienį, liepos 24 d. neįvyks. 

RUGPJŪČIO 14 D., SEKMADIENĮ, 
Beverly Shores, IN, Lituanicos 
parke, įvyks jubiliejinė lietuvių 
klubo gegužinė. Iš anksto visus 
kviečiame. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

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

DIREKTORIŲ TARYBOS 
POSĖDIS 

SENDRAUGIŲ ATEITININKŲ STOVYKLA PRASIDEDA S| 
SEKMADIENĮ, LIEPOS 24 D. IR TĘSIS IKI LIEPOS 31 D. 

DAINAVOS STOVYKLAVIETĖJE, MANCHESTER, MICHIGAN. 

Nors visos vietos nakvynei jau užimtos, visuomenė kviečia
ma atvažiuoti pasiklausyti paskaitų, kurios vyks kasdien 10 v.r. 
stovyklos baltuosiuose rūmuose. Pirmadienį, liepos 25 d., kalbės 
rašytojas Antanas Šileika iš Toronto, apie savo kūrybą ir lietu
vių literatūrą. Antradienį, liepos 26 d., kun. Gintaras Vitkus, 
SJ, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kalbės tema „Vertybių 
ugdymo ypatumai sekuliarioje Lietuvos visuomenėje". Trečia
dienį, liepos 27 d., Juozo Polikaičio paskaita ,Ateitininkų veikla 
1990-2005 m.". Ketvirtadienį, liepos 28 d., Audra Kubiliūtė-
Daulienė ir Rita Giedraitienė praves žaidimą apie žymius lietu
vius „Koks prots". Penktadienį, liepos 29 d., dr. Renata Sta-
niškienė papasakos apie „Skausmo mediciną". Šeštadienį, liepos 
30 d., kalbės JAV kongreso narys Thaddeus McCotter iš Michi-
gan valstijos. 

Užbaigus Draugo fondo 
2005 m. lėšų telkimo pavasario 
vajų ir padarius 2005 metų pir
mojo pusmečio pajamų ir iš
laidų apyskaitą, 2005.07.14. 
buvo sušauktas DF direktorių 
tarybos posėdis, kuriame daly
vavo aštuoni direktoriai iš de
vynių. 

Posėdyje buvo analizuota ir 
pri imta 2005 m. pirmojo pusme
čio finansinė apyskaita, aptarti 
pavasar io vajaus rezultatai , 
kurie fondo iždą papildė 17,176 
doleriais. Investavimų biržai 
labai svyruojant investavimų 
pusmetinis pelnas buvo 13,345 
doleriai. Iš „Draugo" leidėjų 
šiais metais jau gauti trys SOS 
prašymai 150,000 dolerių sumo
je. Pavasario vajaus išlaidos 
išliko kaip ir anksčiau 4,000 
dolerių. 

Posėdyje buvo priimta rezo
liucija „Draugo" leidėjų direk

torių tarybai, per pirmin. Juozą 
Polikaitį, kad būtų pagerinta 
finansinė „Draugo" leidybos 
būklė, kad tam nereikėtų nau
doti Draugo fondo kapitalą. Bu
vo pasisakyta ir už „Draugo" tu
rinio pagerinimą. 

Nutar ta suruošti ir 2005 
metų lėšų telkimo rudens vajų, 
n e s lietuviškos spaudos lei
dimui, kuo remiasi lietuvybės 
išlaikymas išeivijoje, reikalinga 
nuolatinė finansinė parama, 
kurią per vajus, daugiau ar ma
žiau, suteikia Draugo fondo 
nariai, garbės nariai, rėmėjai ir 
„Draugo" skaitytojai. Buvo visų 
bendras sutarimas, kad „Drau
go" dienraštis yra labai svarbus 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje, 
kad jo leidybą reikia tęsti, maži
nant išlaidas, dienraštį išlai
kant patrauklų skaitytojams. 

B r . J . 

PAVĖLAVĘ PAVASARIO ĮNAŠAI 
S u 600 dolerių: 
Marija Remienė, g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 5,600 dol., West-
chester, IL. 

S u 300 dolerių: 
Emilis ir Julija Sinkiai, 

g a r b ė s na r i a i , iš viso 2,300 
dol., Santa Monica, CA. 

S u 100 dolerių: 
Danguolė ir Aleksas Vitkai, 

g a r b ė s na r i a i , iš viso 1,240 
do l , Palos Hts.,IL. 

Dalilė ir Antanas Polikai-
čiai, g a r b ė s na r i a i , iš viso 

1,300 dol., Westlake Village, CA. 
Su 60 doler ių : 
Algis ir Lydia Liepinaičiai, 

iš viso 800 dol., Riverside, IL. 
Su 50 do le r iu : 
Petras Brizgys, iš viso 750 

dol., Evanston, IL. 
R. John Rapšys, iš viso 150 

dol., Chicago, IL. 
Valerija Čepaitienė, iš viso 

505 dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
F o n d o iždininkas 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
Vyten is L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont. IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
TeI.773-588-6215 

3806 West Lawrence. Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisiu 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 OiKago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ikra i kokybiškai 
i šve r s t i video į r a š u s iŠ 
Lie tuvoje n a u d o j a m o s PAL 
s i s t emos į amer ik ie t i šką ją 
NTSC ir atvirkščiai , kreip
ki tės į I N T E R-VIDEO 3533 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. P e t r a s Be rno t a s . 

Inforadi ja* . 

STUDIJA 

Ąj.pp 6 < X A 2 C S UUJCO ffr 
1080 AM ir www.iaikas.cofn 
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PARDUODA 

Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte. 

parduodamas 1 mieg. „condo" 
2 aukšte. į sodelio pusę. 

Tel. 850-773-2848. 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s m a ž a i s mėnes i -
;niais įmokėj imais ir prieina
m a i s nuoš imčia is . Kreipki-
jtės į M u t u a l F e d e r a l Sa -
v i n g s , 2 2 1 2 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 

Skelbimu skyrius 
Tel. 1-773 585 9500 

Gerbiamas dr. D. Siliunai 
Dėkojam už išsiųstus PLC Jaunimo rūmų projekto pra

nešimus. Buvo minėta, kad projekto kaina pakilo net 20 proc. 
Jei buvo tiesa, kad dabartiniai statybos planai šalia .condo" 
gyventojų vyksta dėl to, kad ten „pigiau", gal kainuotų maž
daug „tiek pat" statyti originalioje numatytoje vietoje futbolo 
aikštėje. Nuoširdžiai prašom pagalvot — dar ne per vėlu! 
Statykim Jaunimo rūmus vieningai! 

„ C o n d o " gyvento ju a p g y n i m o fondas 
sk 011304 

• „Sau lu t ė " , Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: dr. Pal
mira Janušonienė $ 5 0 0 a.a. 
Vytauto Janušonio atminimą 
pagerbiant: Arui ir Frank Pau-
likai $100 Dalės Gotceitienės 
gimtadienio proga; dr. Romual
das ir Dalia Povilaičiai $100 
Praur imės Ragienės gimta
dienio proga; Jonas Butvilą 
$ 2 0 0 nelaimių išt iktai Ra
mintos Pusnikienės šeimai; 
Juno Beach BALFo 141 skyrius 
(pirm. Rima Lagunienė) $200 ir 
Ona Rušėnienė $75 (a.a. Ka
zimiero Skaisgirio a tm. $ 2 5 , 
a.a. Mečislovo Javo atm. $25, p. 
M. Strazdienės 90-to gimta
dienio proga $25) vargingai 
šeimai įsigyti karvutę; Anonime 
(G) $1,000; tęsti vaikų metinę 
paramą Audrius Gudanavičius 
$120. Irena ir Vytautas Virkau 
$240 . Stephen ir Mary Ann 
Cbicoine $340, Lithuanian As-
sistance Foundation (sekr. Zina 
Markevičiūtė) $1,000. Alė ir 
Andrius Butkūnai $240. Bar
bara Plikaitis $300. William 
Lohff $600, dr. Rimvydas Sid-
rys $720. Sister Dot Dempsey 
$480. Gene Erslovas $50, Elz
bieta Rudienė $40. Philadel-
phia skautai Laisvės Varpo 
Vietininkija (per Alė Maciūnas) 
$240. Vytautas Kupcikevičius 
$240. Pamela Federlein $300 , 
Melody ir Saulius Vydai $80 . 
Romualdas Gruodis $240. kun. 
Vytas Memenąs $240, J a n i n a 
Marks $240, Vida ir Augus
tinas Tijūnėliai $240, dr. Do
natas ir Daina Siliunai $240. 
Anna Aviža $480, Anthony 
Kozlowski $60, Irena Jasulai t is 
$240. Irena ir Mindaugas J an 
kauskai $240, Ramunė Rač
kauskienė $240, Jul ius S ta-
mškis $240. Labai ačiū, „ S a u 
l u t ė " ( S u n l i g h t O r p h a n 
A i d ) 414 F r e e h a u f S t . , 
L e m o n t , IL 60439, t e l . (630) 
243-7275 , TAX ID #36 -
3003339. 

• A a . S t a s ė s P r i a l g a u s -
k i e n ė s atminimą pagerbiant, 
Vytautas Prialgauskas atsiuntė 
„Saulutei" $340, kuriuos suau
kojo V. Kosmonas, R. A. Lau
raitis, J . G. Končius, L. Bar-
dauskas, A. S. Damijonaitis, D. 
J. Liubinskas, E. A. Jokubaus-
kas, G. P. Žumbakis, G. E. Rim-
kūnas, A. K. Kriaučiūnas, I. S. 
Meilė, R. N. Rogowski, B. I. 
Serapinas. „Saulutė" dėkoja už 
aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikams Lietuvoje ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
a.a. Stasės Prialgauskienės šei
mai ir artimiesiems. 

• „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
g l o b o s " komitetas gavo šias 
aukas paremti našlaičius: 
$1,200 — Lithuanian Ameri
can Community, Inc. AZ Chap-
ter (Algis Motiejūnas, ižd.), 
Paradise Valley, AZ. $250 — 
Gražina M. Kanter, Danbury, 
CT. $150 — Knights of Lithua-
nia (Anthracite Council No. 
144), Frackville, PA; Aldona 
Rubis, Orinda, CA; Alfonas ir 
Bronė Nakai, Chipley, FL; Al
gimantas Kelertas, M.D., Brook-
field, IL; dr. John V. Prunskis, 
Barrington Hills, IL; Vytautas 
ir Wanda Jankus, Debran, NJ; 
Janice Prunsky, D.V.M. (Skokie 
Animal Hospital) Skokie, IL; 
Dana Varaneckas, Chicago, IL. 
$100 — Edward M. Budelis, El-
dersburg, MD: Dorothy E. Dumb, 
Far Rockavvay, NY $52 — Či
kagos Gen. Daukanto Juros 
Šaulių kuopa įteikė auką per 
Sigitą Astrauską. $20 — ano
nimine auka. 

• A a . V y t a u t o J a n u š o 
n io vienerių metų mirties su
kaktį paminėti, Palmira Janu
šonienė atsiuntė $300 savo vy
ro atmintį pagerbti su auka 
našlaičių globai, kurios organi
zacijos darbą labai įvertino. Už 
visas aukas nuoširdžiai Jums 
dėkojame „Lietuvos Našlaičiu 
g lobos" k o m i t e t a s , 2711 W. 
71 s t S t r e e t , C h i c a g o , I L 
60029. T e l . 773-476-2655. 
F e d e r a l T a x I .D. #36-
4124191. 

SVEČIUOSE — KAUNO JĖZUITŲ 
GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

Kun. dr. Gintaras Vitkus su Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniais. 

Kun. dr. Gintaras Vitkus, 
SJ, iš Kauno atvyko mėnesiui 
(iki rugpjūčio 8 d.) pasisvečiuoti 
į Jungtines Amerikos Valstijas. 
Tiesa, „pasisvečiuoti" nėra tiks
lus žodis, nes kunigo čia laukia 
nemaža darbų. J is buvo pa
kviestas ir maloniai sutiko at
likti sielovadinį darbą Jaunųjų 
Ateitininkų ir Sendraugių sto
vyklose Dainavoje liepos 14—31 
d., planuoja trumpą kelionę į 
California o rugpjūčio 7 d., sek
madienį, kun. G. Vitkus aukos 
šv. Mišias Pal. Jurgio Matu
laičio lietuvių katalikų misijoje 
Lemont 11 vai. ryto (po jų visi 
kviečiami pasilikti pabendra
vimui), bei 6 vai. vakare. 

Kun. dr. Gintaras Vitkus gi
mė 1958 metais Kaune, lietuvių 
tremtinių šeimoje. Studijavo 
Kauno medicinos institute, kur 
1982 m. gavo bendrosios prak
tikos gydytojo diplomą ir spe
cializavosi pulmonologijoje Rau
donojo Kryžiaus ligoninėje. Dar 
studijų metais dr. G. Vitkus 
ėmė galvoti apie kunigystę. Pa
žintis su tremtiniu tėvu jėzuitu 
Albinu Dumbliausku nulėmė jo 
tolimesnį likimą ir mokslus 
kunigų seminarijoje. Gimtojo 
miesto jis nepaliko ir vėliau — 
vos Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, kun. G. Vitkds ak
tyviai įsijungė į a tkur iamos 
Kauno jėzuitų gimnazijos gyve
nimą bei jau 12 metų jai va
dovauja. 

„Kai stojau į Jėzuitų ordiną 
ir vėliau į seminariją, niekada 
nepagalvodavau, jog kada nors 
atsidursiu mokykloje. Dabar, 
žvelgdamas į savo kelionę nuo 
daktaro iki mokykloje besidar-' 
buojančio kunigo, vis labiau 
galiu įsitikinti, koks yra dosnus 
mūsų Viešpats, patenkindamas 

mūsų svajones ir suteikęs trijų 
pašaukimų naštas ir džiaugs
mus...", — sako kun. G. Vitkus. 
O našta išties didžiulė — padėti 
atsitiesti pusę amžiaus žemin
tiems Lietuvos žmonėms, paro
dyti kelią išbristi iš apgavysčių 
ir girtuoklystės liūno, jaunimui 
diegti kitas, tikrąsias dvasios, 
tikėjimo ir doros vertybes ir juos 
šviesti. 

Jėzuitų švietimas Lietuvoje 
tu r i gilias šaknis. Mokyklą 
Kaune Jėzuitų ordinas įkūrė 
1649 metais, o 1924 m. gimna
zija buvo atkurta ir iki sovietų 
okupacijos išleido į gyvenimą 
didelį būrį puikių, brandžių 
asmenybių. Lietuvai išsiva
davus iš Sovietų jungo, jėzuitai 
pirmieji suskubo rūpintis jauni
mo švietimu. Pradžia buvo 
nelengva, tačiau siekiui nešti 
šviesą ir skiepyti dorą vaikų 
širdyse buvo teikiama pirmeny
be. Kun. G. Vitkus pripažįsta, 
kad „nelengva yra įveikti skep
ticizmo, vartotojiškumo ir indi
vidualizmo kirminus, kurie įsi
šakniję mūsų krašto visuomenė
je, o tuo pačiu ir jaunime. Ta
čiau jau turime visą eilę pavyz
džių, kada gimnazistų dėka ir jų 
tėvai atranda Dievą ir tampa 
katalikais". 

Tai nėra vien Tėvų jėzuitų 
nuopelnas — dideles pastangas 
deda gimnazijų mokytojai ir 
rėmėjai — išeivijos lietuviai, 
kurių dėka atstatytos ir ple
čiamos mokyklos, gali vykti 
daugelis sielovadinių sumany
mų ir užsiėmimų. Amerikoje 
lėšų gimnazijoms telkimu rū
pinasi Baltic Jesuit Advance-
ment Project — Tėvų jėzuitų 
padalinys. Rezultatai akivaiz
dūs — 95 nuošimčiai jėzuitų 
gimnazijų absolventų toliau 

siekia aukštojo mokslo, nesa
vanaudiškai darbuojasi visuo
menės labui ir yra aktyvus savo 
krašto ateities kūrėjai. Tėvo 
Antano Saulaičio, SJ, dėstančio 
Vilniaus universitete, paste
bėjimu, buvę jėzuitų auklėtiniai 
išsiskiria iš studentų tarpo savo 
žingeidumu, aktyviu pilietiniu 
požiūriu, sugebėjimu aplink 
skleisti šviesą bei savo pavyz
džiu uždegti kitus kilniems dar
bams. 

Kauno jėzuitų gimnazija 
ruošiasi dideliems pokyčiams ir 
plėtrai — nuo 2005 m. rugsėjo 1 
d. ji bus nevalstybinė, kurios 
steigėjas Jėzuitų provincija 
ruošiasi statyti mokyklos pries
tatą bei salę, pritaikytus įvai
riems tikslams — sportui, kon
certams, susir inkimams bei 
chemijos, fizikos ir biologijos 
laboratorijas. Nors išnaudojama 
kiekviena gimnazijos patalpa, 
mokykla dabar gali priimti tik 
vieną iš trijų norinčiųjų gauti 
katalikišką išsilavinimą vaikų. 

Kun. dr. G. Vitkus pripažįs
ta, kad laukia sunkus išbandy
mas, tačiau Lietuvos jėzuitai 
savo tikslo — per jaunimo švie
timą kurti teisingesnę visuo
menę — siekia visomis jėgomis, 
aukodami savo interesus (dau
gelis jėzuitų patalpų nebuvo 
atnaujinamos visus šiuos me
tus, nes rėmėjų aukos ir kitos 
lėšos visų pirma buvo skiriamos 
vaikų ugdymui). Kun. dr. G. 
Vitkus šia proga sako širdingą 
ačiū visiems geradariams, kurie 
atskuba į pagalbą, paremdami 
jėzuitų darbus malda, patari
mais ir aukomis. Norintys as
meniškai susitikti su kun. G. 
Vitkumi, galite kreiptis tel. 
630-243-6234. 

D. P a u l a u s k i e n ė 

Čikagos lituanistinės mokyklos direktorės pavaduotoja Laima Apanavičienė, Lemonto Maironio 
lituanistinės mokyklos direktorė Audronė Elvikienė ir Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė 
Jūratė Dovilienė birželio IR d. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus gimtadienyje. Ta diena buvo 
aptarto*, galimybės kaip panaudoti muziejaus ekspozicijas ir sukaupta m<:«.l>iav;a p o P u ' i a " n a n t 
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