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Prasideda Draugo 
fondo rudens vajus. 
Bus prisimintas 
arki vysk. Teofilis 
Matulionis. 
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ETPA pritaria Lietuvos iniciatyvai rengti 
rezoliuciją dėl branduolinių kapinynų 

Prezidentas Valdas Adamkus penktadienį darbo vizito išvyko ; Lenkiją. Jis dalyvaus Krinka vyksiančiame 
ekonomikos forume. Forumo plenarinėje sesijoje „Europos iššūkiai - Europos modelis ir sienos" V. Adamkus 
pasakė kalbą. Lietuvos vadovas kartu su Lenkijos prezidentu Aleksander Kwasniewski apskritojo stalo diskusi
joje aptarė Ukrainos europinės integracijos ir transatlantinio bendradarbiavimo gaires. 

Džojos Barysa i t ės ELTA) nuotr. 

Darbo inspekcija blogai kovoja 
su nelegaliu darbu 

Sportas 
* Vyr iausybės paske lb tą 

k o n k u r s ą Kūno ku l t ū ro s i r 
spo r to d e p a r t a m e n t o vadovo 
pareigoms užimti laimėjo Al
girdas Raslanas. 1990-1993 
metais jau ėjęs šias pareigas 
Pastaruoju metu jis dirbo Kūno 
kultūros ir sporto departamen
to generalinio direktoriaus pa
vaduotoju. 

* Lie tuvos vyrų krepš i 
n i o r i n k t i n ė s v y r i a u s i a s i s 
t reneris Antanas Sireika lin
kęs la ikyt is malonių t r ad i 
cijų. \ 2005 m. Europos vyrų 
krepšinio pirmenybes Serbijoje 
ir Juodkalnijoje lietuviai pir
madienį išvyks iš Klaipėdos. 
Būtent prieš dvejus metus 
uostamiestis išlydėjo Lietuvos 
krepšininkus į 2003 metų čem
pionatą Švedijoje, kur lietuviai 
tapo nugalėtojais. 

* Šveicar i jo je vyks t an 
čių devynių d ienų spo r t in io 
ėjimo va ržybų „Tour de Ro-
m a n d i e " (211 km) dalyviams 
liko įveikti du etapus. Po ket
virtadienio septintojo varžybų 
etapo Tadas Šuškevičius ben
drojoje įskaitoje tarp vyrų yra 
ketvirtas, Marius Žiūkas -
šeštas, o Darius Škarnulis -
aštuntas. Trečiąją vietą bendro
joje įskaitoje tarp moterų uži
ma Neringa Aidietytė. 

Naujausios 
žinios 

* Lie tuvos p r e z i d e n t a s 
rag ina Ukra ina ne išsukt i iš 
re formų kelio n e p a i s a n t po-
I it ;n; 's kr izės . 

* Š i luvos a t l a i d u o s e -
ma lda už po l ic in inkus . 

* Lietuviai - lab iaus ia i 
nepa t enk in t i gyvenimu vi-
'-<}}<• K S . 

Val iu tu santykis 
1 USD — 2.820 LT 
1 EUR— 3.452 LT 

Vilnius , rugsėjo 9 d. (BNS,) 
- Valstybinė darbo inspekcija 
necinkamai kovoja su nelegaliu 
darbu. 

Tokią išvadą po Audito ko
miteto posėdžio, kuriame Vals
tybės kontrolė pateikė nelega
laus darbo rinkos audito išva
das, konstatavo komiteto pirmi
ninkas socialliberalas Artūras 
Skardžius. 

J i s siūlo darbo inspekto
riams kelti kvalifikaciją bei Lie
tuvoje pritaikyti kitų Europos 
Sąjungos valstybių patirtį kovo
jan t su nelegaliu darbu. 

„Kai kuriose valstybėse 
įmonėms, kuriose randama ne
legaliai dirbančių žmonių, ski
riamos įvairios nuobaudos: nuo 

Lietuva - ES 
naujokių 

uodegoje 
Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 

- Pagal žmogaus socialinės rai
dos lygį Lietuva atsilieka nuo 
daugelio Europos Sąjungos 
naujokių. 

Tai rodo New York pristaty
ta Jungtinių Tautų vystymo 
programos ataskaita apie žmo
gaus socialinę raidą. 

Pagal žmogaus socialinės 
raidos indeksą. Lietuva pasau
lyje yra 39 vietoje - trečia nuo 
galo iš naujųjų ES narių. Iš ES 
naujokių Lietuva lenkia tik 
Slovakiją (42) ir Latviją (48). 

Tuo tarpu Estija yra 38 vie
toje. Lenkija - 36, Vengrija -
35, Malta - 32. Čekija - 31, 
Kipras - 29. Slovėnija - 26. 

Lietuvoje žmogaus išsivys
tymo indeksas yra 0.852, o Nor
vegijoje, kuri yra pirmoje vieto
je. - 0.963. 

Aukščiausias žmogaus so
cialinės raidos lygis yra Norve
gijoje. Islandijoje. Australijoje. 
Liuksemburge ir Kanadoje. Že
miausias - Nigerijoje. Siera 
Leonėje, Burkina Faso. 

Jungtinių Tautų ekspertai 
žmogaus socialinės raidos in
deksą įvairiose šalyse įvertino, 
atsižvelgdami į sveikatos ap
saugos sistemą ir socialines ga
ranti jas , gyvenimo t rukmę. 
BVP dalį vienam gyventojui, 
mokslo ir kultūros lygį, nusi
kalstamumą, ekologinę situaci
ją ir kitus rodiklius. 

griežčiausios - licencijos atėmi
mo iki draudimo dalyvauti vals
tybės skelbiamuose konkursuo
se pirkti darbus arba paslaugas. 
Kodėl tokia praktika netaikoma 
Lietuvoje?" - žurnalistams kal
bėjo A. Skardžius. i 

Pasak jo. darbo inspektoriai 
dažnai skundžiasi, kad maži jų 
įgaliojimai, tačiau pasiūlymų 
keisti tvarką neteikia: „Vadi
nasi, tokia situacija juos tenki
na-'. 

2004 metais Darbo inspek
cija atliko 4,500 patikrinimų ir 
nustatė beveik 1,600 nelegaliai 
dirbusių asmenų. 

Parlamentaras piktinasi, 
kad ne visiems surašyti Admi
nistracinių teisės pažeidimų 

protokolai. Jo teigimu, teismuo
se asmenims už nelegalų darbą 
skiriamos pačios minimaliau
sios baudos, o inspekcija tokių 
sprendimų neapskundžia. 

„Manau, inspekcijos teigi
niai, kad įstatymai jiems sutei
kia per mažus įgaliojimus, yra 
neteisingi, nes turimi įgalioji
mai ir taip* neišnaudojami"", -
sake A. Skardžius. 

Jis piktinosi, kad inspekto
riai nelegalių darbuotojų ieško 
tik smulkiose įmonėse ir nesido
mi didelėmis bendrovėmis. 
Valstybės kontrolės teigimu, 
2002 metais nelegaliai dirbo 
104.000 žmonių - apie 10 proc. 
visų dirbančiųjų, ir dėl to 
biudžetas negavo 80 mln. litų. 

Kaune yra daugiausia 
socialinės rizikos šeimų 

Kaunas , rugsėjo 9 d. (BNS) 
- Iš didžiųjų šalies miestų dau
giausia socialinės rizikos šeimų 
yra Kaune. 

Kaip pranešė Kauno miesto 
savivaldybė, šiuo metu mieste 
yra 1,547 tūkst. socialinės rizi
kos šeimų, kuriose auga 2.446 
tūkst. vaikų. Šios šeimos neturi 
stabilių pajamų, jose neretai 
girtaujama, nepakankamai pri
žiūrimi vaikai. 

Vilniuje tokių šeimų yra 1.4 
karto. Klaipėdoje - 2,6 karto, 
Šiaulmose - 2.7 karto mažiau. 

Darbo ir socialinių tyrimų 
instituto atlikto mokslinio tyri
mo rezultatai parodė, kad į 

vaikų globos namus dažniau
siai patenka vaikai iš socialinės 
rizikos šeimų. 

Kauno miesto savivaldybės 
taryba nusprendė skirti 50 mln. 
150 tūkst. litų savivaldybės ad
ministracijos projekto ..Paslau
gų socialinės rizikos šeimoms ir 
jų vaikams plėtros Kauno mies
te poreikių ir galimybių anali
zė" paraiškos paramai. 

Gauta parama bus skiriama 
investicinio projekto parengi
mui dėl įstaigos, dirbsiančios su 
socialinės rizikos šeimomis ir jų 
vaikais steigimo ir šio projekto 
audito ir viešinimo paslaugoms 
apmokėti. 

Vilniuje - tarptautinis seminaras 
dokumentų klastojimui mažinti 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
- {vairių šalių ekspertai susi
rinko Vilniuje pasidalinti patir
timi kovojant su vis didesnį 
mastą įgaunančiu dokumentų 
klastojimu. 

Lietuvoje per pirmąjį šių 
metų pusmetį užregistruotos 
3.932 nusikalstamos veikos, su
sijusios su dokumentų klastoji
mu ir realizavimu. Tai yra 9.5 
proc. daugiau nei per tą pat; 
2004 metų laikotarpį ir net 2 
kartus daugiau nei 2003-ai-
siais, pranešė Vidaus reikalų 
ministerija. 

Pasak VRM sekretoriaus 
Anatolijaus Rimkevičiaus, pas
taraisiais metais daugelyje Eu-

Vilnius. rugsėjo 9 d. (BNS) 
- Europos Tarybos Parlamenti
nėje Asamblėjoje (ETPA) pritar
ta Lietuvos iniciatyvai rengti 
rezoliuciją dėl branduolinių ka
pinynų. 

Šia rezoliucija bus siūloma 
panaudotą branduolinį kurą lai
doti ne kiekvienoje valstybėje 
atskirai , o keliose didelėse, geo
logiškai stabiliose, negyvena
mose planetos vietose įrengtose 
saugyklose ar kapinynuose. 

„Sudaryta galimybė šią 
problemą spręsti kiekvienai 
Europos valstybei a tski ra i 
skatina trumparegiškus verslo 
interesus, ir tai ateityje gali 
sukelti dar didesnę problemą 
Europos gyventojų sveikatai", -
rašoma rezoliucijos, kurios ren
gimą inicijavo Lietuvai ETPA 
Aplinkosaugos, žemės ūkio ir 
regioninių reikalų komitete 
atstovaujantis socialliberalas 
Gediminas Jakavonis, pasiūly-

ropos valstybių gerokai išaugo 
įvairių dokumentų klastojimo 
mastai. Ne išimtis ir Lietuva. 

Siekiant pasidalinti patirti
mi, kaip sumažinti dokumentų 
klastojimo mastą. Asmens do
kumentų išrašymo centre prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
penktadienį ir šeštadienį ren
giamas tarptautinis seminaras 
..Dokumentų technologinės ap
saugos nuo padirbinėjimo ir 
klastojimo". 

Seminare dalyvavo Vidaus 
reikalų ministerijos atstovai bei 
Baltarusijos. Lenkijos. Rusijos. 
Ukrainos, Uzbekistano ir Lietu
vos valstybinių dokumentų ga
mybos tarnybų vadovai. 

me. 
Pasak G. Jakavonio, imtis 

iniciatyvos įstatymais ir Euro
pos Tarybos rezoliucija apsau
goti Lietuvą nuo branduolinių 
kapinynų jį paskatino Lietuvos 
valstybinės institucijos, paskel
busios apie Lietuvoje esančias 
tinkamas branduoliniams kapi
nynams vietas. 

..Nors po šių pareiškimų ir 
kilo pasipiktinimo banga visuo
menėje, tačiau, mano žiniomis, 
branduolinio kapinyno įrengimo 
idėjos Lietuvoje neatsisakyta, 
todėl reikalingas rimtesnis įsta
tymo ir Europos saugiklis, kad 
ateityje anūkai mūsų neiš
sižadėtų". - Seimo Ryšių su vi
suomene pranešime spaudai ci
tuojamas G. Jakavonis. 

Praėjusiais metais Ūkio 
ministerijos valdoma Radio
aktyvių atliekų tvarkymo agen
tūra organizavo vietos, tinka
mos paviršiniam radioaktyvių 

atliekų kapinynui įrengti, pa
iešką. Buvo išrinktos dvi tinka
miausios - Apvardų bei Gali-
laukės aikštelės netoli Ignalinos 
atominės elektrinės. 

2005—2007 metais numaty
ta parengti sklypo dokumentus, 
o Vyriausybei priėmus atitin
kamą nutarimą, 2008 metais 
ketinama pradėti kapinyno 
statybos darbus - 2012 metais 
jis turėtų pradėti veikti. 

Kapinyne bus laikomas ne 
panaudotas branduolinis kuras. 
o tik kietos arba sukietintos 
trumpaamžės mažo ir vidutinio 
aktyvumo radioaktyvios atlie
kos. 

Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto narys G. Jakavonis ko
vo pradžioje Seime užregistra
vo įstatymo papildymą, kuriuo 
būtų uždraustas panaudoto 
branduolinio kuro ir ilgaamžių 
didelio aktyvumo radioaktyvių
jų atliekų laidojimas Lietuvoje. 

Teismas pradėjo nagrinėti SEB Vilniaus bank 
i r Mokesčių inspekcijos ginčą 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Teismas Lietuvoje pradėjo na
grinėti didžiausio šalies komer
cinio banko SEB Vilniaus banko 
ir Valstybinės mokesčių inspek
cijos (VMI) ginčą dėl 21,2 mln. 
litų nesumokėtų mokesčių. 

Tokios sumos mokesčių 
inspektoriai reikalauja iš ban
ko, kuris, jų nuomone, 2002 ir 
2003 metais neyvkdė Finansų 
ministerijos ir Švedijos banko 
SEB investicijų sutar t ies , 5 
metams suteikusios bankui pel
no mokesčio lengvatą. 

SEB Vilniaus bankas nepri
pažįsta pretenzijos ir ginčą savo 
naudai tikisi išspręsti per teis
mą. 

Vilniaus apygardos admi
nistracinis teismas šią savaitę 
pradėjo nagrinėti bylą. Teismo 

sprendimas, ar atidėti ginčo 
nagrinėjimą, kol savo nutartį 
paskelbs tarptautinis Stock-
holm arbitražas, bus paskelbtas 
rugsėjo 19 dieną. 

Grupė SEB, norėdama iš
spręsti konfliktą, pradėjo arbi
tražo procesą prieš Lietuvos 
Respubliką - pernai spalį ji pa
teikė ieškinį Stockholm arbi
tražui. Bvla kol kas nepradėta 
nagrinėti. 

Pagal 2000-ųjų birželį 
pasirašytą investicijų sutartį 
SEB Vilniaus bankas naudojosi 
maksimaliomis mokesčių leng
vatomis - nuo 1998 metų 
gruodžio 29 dienos iki 2003 
metų gruodžio 29 dienos ban
kui, į kurį SEB investavo dau
giau kaip 220 mln. litų. buvo 
leista taikyti nulinį pelno mo

kesčio tarifą. 
Sutartyje buvo numatyta . 

kad per trejus metus Vilniaus 
bankas sukurtų ir iki sutarties 
galiojimo pabaigos išsaugotų 
300 naujų darbo vietų - taigi. 
2003 metų pabaigoje banke 
turėjo dirbti 1.753 darbuotojai, 
tuo tarpu, pasak spaudos, jame 
dirbo tik 1,360 žmonių. 

SEB Vilniaus banko vado
vybė mano, kad bankas vykdė 
visus investicijų sutar t ies 
reikalavimus. 

Jeigu būtų pripažinta, kad 
SEB Vilniaus bankas pažeidė 
investicijų sutarties reikalavi
mus, jis netektų teisės į mokes
čių lengvatą ir atgaline data 
turėtų sumokėti Lietuvos vals
tybės biudžetui apskaičiuotą 
pelno mokestį. 

I š le is t i vadovė l ia i specia l ių jų 
p o r e i k i ų mok in i ams 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
- Pirmą kartą Lietuvos švieti
mo istorijoje specialiųjų porei
kių turintys pirmokai, lankan
tys bendrojo lavinimo mokyk
las, galės mokytis iš jiems pri
taikytų vadovėlių. 

Kaip pranešė Švietimo ir 
mokslo ministerija (ŠMM). spe
cialiųjų ugdymosi poreikių tu
rintiems mokiniams išleisti lie
tuvių kalbos, matematikos ir 
pasaulio pažinimo vadovėliai: 
Loretos Barzdonytės-Mor-
kevičienės ir Elenos Marcelio-
nienės „Šaltinėlis", Violetos Jo-
nynienės „Aš ir pasaulis", Bro
niaus Balčyčio, Rimos Martinė-
nienės ir Aldonos Vaičiulienės 
„Skaičių šalis". Visus šiuos va
dovėlius išleido leidykla „Švie
sa". 

Vadovėlių autoriai, pasitel
kę specialiojo ugdymo eksper
tus, supaprastino vadovėlių tu
rinį: palengvino užduotis, atsi
sakė sudėtingesnių sakinių. 

Kad vienoje klasėje su ben
draamžiais mokydamiesi spe
cialiųjų poreikių vaikai nesi
jaustų išskiriami, šie vadovėliai 
taip pat tori iliustruotą viršelį. 
kaip ir vadovėliai, iš kurių mo
kosi visi klasės mokiniai. 

Iki šiol bendrojo lavinimo 
mokyklose buvo naudojami va
dovėliai, pritaikyti internati
nėms švietimo įstaigoms besi
mokantiems specialiųjų porei
kių mokiniams. Tokie vadovė
liai sudaro sunkumų ir mokyto

jams, ugdantiems specialiųjų 
poreikių mokinius bendrojo ug
dymo klasėse kartu su bendra
amžiais. Be to, šie vadovėliai 
nuo kitų skyrėsi tiek apipavida
linimu, tiek turiniu. 

Nauji vadovėliai pirmo
kams - tik pokyčių pradžia, 
rengiant naujoviškus vadovė
lius ir mokymo priemones spe
cialiųjų ugdymosi poreikių tu
rintiems mokiniams. 

Sumanymas išleisti tokius 
vadovėlius gimė 2003-2004 
metais, vykdant ŠMM bei Šve
dijos švietimo ministerijos Spe
cialiojo ugdymo instituto pro
jektą „Aprūpinimo specialio
siomis ugdymo priemonėmis 
sistemos kūrimas". 

Specialiųjų poreikių turin
čių mokinių bendrojo lavinimo 
mokyklose kasmet daugėja. 
ŠMM duomenimis. 89 proc. spe
cialiųjų ugdymo poreikių turin
čių vaikų mokosi bendrojo la
vinimo mokyklose ir tik 11 proc. 
- specialiosiose internatinėse 
įstaigose. 

Specialistų teigimu, daugė
jančiam specialiųjų ugdymo po
reikių turinčių vaikų skaičiui 
bendrojo lavinimo mokyklose 
įtakos turi ne tik pozityvesnis 
visuomenės požiūris į juos, bet 
ir sudarytos palankesnės sąly
gos - yra galimybė specialiųjų 
ugdymo poreikių reikalau
jančius vaikus mokyti mažes
nėse klasėse, kai kuriose švieti
mo įstaigose padaryti įvažiavi

mai su invalido vežimėliais. 
Į specialiųjų ugdymo porei

kių turinčių vaikų kategoriją 
patenka neįgalieji bei t rum
palaikių, pagydomų kalbos ar 
kitokių sutrikimų tur in tys 
vaikai. 

Specialių ugdymo poreikių 
turi apie 10 proc. Lietuvos mok
sleivių. 

Elipjus Raila TK) —i<r 

Gausiai susirinkusiai intelektua
liai auditorijai sostinės leidykla 
„Aidai" pnstate Palemono Dračiu 
los slapyvardžiu pasirašančio isto 
riko Elipjaus Raiios debiutinę lite
ratūrines kūrybos knyga ..Atmin
ties kriaukšlės" 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


D R A U G A S , 2 0 0 5 m. rugsėjo 10 d., šeš tad ien is 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą s iųst i : 

V i d a i K u p r y t e i c / o D r a u g a s 

4 5 4 5 W 63 St C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

e -adresas : d r a u g a s @ a t e i t i s . o r g 

Sendraugiai 
Kennebunk - 2 

Laimos Šalčiuvienės Įspūdžiai iš Rytinio 
pakraščio ateitininkų stovyklos 

(Tęsinys) 
A t e i t i n i n k ų Jubi l ie j inė je s tovyk lo je Da inavo je š .m . vasarą sus i t i ko trys Teresių 
ir Teresė Ceč ia i iš Ph i lade lph i jos , A l g i m a n t a s ir Teresė Kaz lauska i iš Čikagos 
iš V V a s h i n g t o n , DC. 

ir A l g i m a n t ų p o r o s : Iš k. A l g i m a n t a s 
ir Teresė ir A l g i m a n t a s L a n d s b e r g i a i 

JAV rytinio pakraščio atei
t ininkų sendraugių 40-toji 
poilsio savai tė prasidėjo 

rugsėjo 6 d. ir baigėsi rugsėjo 13 
d. Pranciškonai k iekvienais 
meta i s pr i ima a te i t in inkus į 
savo gražų „dvarą" Kennebunk 
miestelyje, Maine valstijoje, 
pasidžiaugti aplinka, pasimelsti 
d rauge ryto Mišių me tu ir 
atgaivinti sielą pašnekesių ir 
koncer tų pynėje. Perei tą sa
vaitę skaitėte apie aukšto lygio 
koncertus, kuriuos teko girdėti 
šios stovyklos metu. Š įkar t 
papasakosiu apie kitas stovyk
los vakar ines p rogramas — 
paskai tas . 

Tarp stovyklą atidarančio ir 
stovyklą užbaigiančio koncertų, 
vakara is buvo galima pasiklau
syti prelegentų kanadiečio pre
lato Edžio Putrimo, Dalios Dzi-
kienės, dr. Vido Nemicko, Lai
mos Šalčiuvienės. Vieną vakarą 
buvo rodomas Lietuvių Fondo 
lėšomis 1999 m. išleistas video
filmas „Lietuvių Charta". 

Sekmadienio vakare iš To
ronto atskridęs prel. Edis Putr i
mas, Lietuvos vyskupų konfe
rencijos atstovas užsieniui, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdybos narys užsienio lietuvių 
jaunimo reikalams ir naujaku
rių reikalams. Pasaulio lietuvių 
j aun imo sąjungos globėjas ir 
patarėjas, labai įdomiai kalbėjo 
tema „Užsienio lietuvių katali
kų sielovados rūpesčiai ir sie
kiai". Prelatas pradėjo kalbą 
t r umpa lietuvių emigrantų ana
lize, kad kiekviena emigracinė 
banga išaugo kitokioje Lietuvo
je, jų siekiai emigruojant skyrė
si, taigi ir tų trijų bangų lietu
vių ta rpe iškilusieji rūpesčiai 
skirt ingi. Pirmoji banga išaugo 
prie caro. antroji laisvoje Lietu
voje, trečioji prie sovietų. Pir
mosios ir trečiosios bangos 
siekiai ekonominiai, antrosios 
lietuvybės išlaikymas ir nepri
klausomybės ats ta tymas. 

Trumpai dar kelios mintys 
iš prelato paskaitos: Augantis 
kosmopolitizmas gresia taut iš
kumo principui. Pasaulio pilie
tis niekam nepriklauso, j is gry
nas individas. Pačioje Lietuvoje 
si lpnas pilietiškumas, nesutei
k iamos progos ugdyti t au tos 
identitetą. Trūkumas lietuvių 

kunigų, ypatingai vidurinės 
kartos . Pagal Popiežių Joną 
Paulių II, šių laikų rūpesčiai 
sukelia bažnyčiai nę tiek moky
mo iššūkius kiek misionieriavi-
mo. Lietuvoje vyskupai daug 
dėmesio skiria kunigų rengi
mui. JAV mažai likę tautinių 
parapijų, o Šiaurės Amerikos 
vyskupai nelabai nori pripažin
ti, kad tautiškumas yra religijos 
dalis, kad tau t inė tapatybė 
svarbi katal ikiškumo dalis. 
Svarbu keisti jų mąstyseną. 

Prel. Putr imo paskaita 
klausytojų gretose sukėlė daug 
klausimų ir gyvas diskusijas. 

Pirmadienio vakare parody
tas videofilmas „Lietuvių Char
ta" - tai filmas apie Antrojo 
pasaulinio karo lietuvių emi
grantų kultūrinius ir politinius 
siekius išlaikyti lietuvių kalbą, 
kul tūrą ir papročius. Doku
mentas „Lietuvių Charta", 
pasi rašytas 1949 m. birželio 
mėn. Vokietijoje, buvo Lietuvių 
bendruomenės pagrindas — 
„tęsti Lietuvą už jos ribų"— 
atkreipiant ypatingą dėmesį į 

siūlytų, kad šis filmas būtų 
rodomas šių dienų jaunimui ne 
tik už Lietuvos ribų, bet ir pa
čioje Lietuvoje, kad įdiegtų su
pratimą apie pabėgėlių nuo so
vietų okupacijos siekius ir ryž
tą, kad padėtų suprasti jų idea
lizmą ir šios dienos Lietuvoje 
siektų to pačio idealizmo. 

Antradienio vakaras skir
t as lietuviškų tautinių šokių 
mokytojos Dalios Dzikiėnės paš
nekesiui „Lietuviški tautiniai 
šokiai ir papročiai". Dalia prieš 
40 metų įsteigė Hartford tau
tinių šokių ansamblį „Berželis", 
a.a. Jadvygos Matulaitienės 
auklėtinė, buvusi Lietuvių tau
tinių šokių instituto pirmininkė 
ir 1994 m. Išeivijos tautinių šo
kių šventės meno vadovė. Įdo
miai aiškino lietuvių tautinio 
šokio pagrindus, tautinio šokio 
kilmę, jo šaknis liaudies pa
pročiuose ir tautos kultūroje, 
tradicijose lydimų dainų ir mu
zikos. Prie pašnekesio prisidėjo 
Dalios ir Alfonso Dzikų vai
kaitės, pailiustruodamos šokio 
grožio paprastumą. Sušokti 

jai pateikė įvairių klausimų, į 
kuriuos jis profesionaliai atsakė. 

Ketvirtadienio vakarą kal
bėjo Laima Šalčiuviene, Ateiti-
ninkį federacijos vicepirmi
ninkė, tema „Dešimt metų Lie
tuvos ateitininkų gretose". 

Prieš savo pašnekesį, Lai
ma Šalčiuvienė pakvietė Šiau
rės Amerikos ateitininkų tary
bos pirmininkę Nijolę Balčiū
nienę tar t i žodį. Nijolė pasveiki
no visus susirinkusius ŠAAT 
vardu ir trumpai apibudino 
kun. Kęstučio Trimako paruoš
tą knygelę „Gyvybės kultūra, 
mirties kultūra ir lietuvių tau
ta", kurioje pateiktos mintys 
išsakytos šių metų Jubiliejinėje 
stovykloje, vykusioje Dainavoje 
birželio gale — liepos pradžioje. 
Visiems susirinkusiems išdali
no po knygos egzempliorių. 

AF valdybos vardu padėko
jusi poilsio savaitės rengėjams 
ir dalyviams už jų pastangas 
ateitininkiškoje veikloje. Laima 
papasakojo apie jos veiklą su 
Lietuvos ateitininkais 1995 - • 

yra tikra poilsio, tikra atsigavi
mo, atsinaujinimo savaitė. 

Č i k a g o s j a u n u č i a i 
p r a d e d a v e i k l o s 

m e t u s 

Partizano Daumanto-Prano 
Dielininkaičio kuopos pirmas 
šių mokslo metų susirinkimas 
įvyks Ateitininkų namuose, 
Lemont. rugsėjo 11 d., 10:15 
v.r. (po 9 vai. vaikų šv. Mišių 
Pal. J. Matulaičio Misijoje.) 
Prieš susirinkimą bus proga 
užsiregistruoti į kuopą. Kvie
čiami vaikai nuo pirmo iki aš
tunto skyriaus. Jei domitės 
ateitininkų veikla ar tur i te 
klausimų, skambinkite kuopos 
globėjai Laimai Aleksienei 708-
442-5869. Kuopai taip pat va
dovauja Rasa Kasniūnienė. 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio j 
specia lybė, kosmet inė ch i rurg i ja , 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY. MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

Dalis dalyviu, susirinkusiu i 40-tą JAV Rytu pakraščio ateit ininku sendraugiu poilsio savaite, Kennebunk, Maine. 

lietuvių kalbą, į lietuvišką 
šeimą, lietuvių tautos istoriją, 
kultūrą, į lietuvišką mokyklą ir 
tikėjimą. Nors „Lietuviu Char
ta" surišta su lietuvių išvykimu 
į visus pasaulio kraštus, sovie
tams okupavus Lietuvą, galima 
sakyti, kad šis videofilmas puiki 
san t rauka kokia turėtų būti 
Lietuvos ateit is . Čia rašanti 

GYVYBES KULTŪRAI 
VERIASI VARTAI 

G
yvybės versmė yra Dievas. Žmogaus gyvybės vertę įro
dė žmogumi tapęs Jo Sūnus savo gyvenimu, žodžiais, 
darbais, mirtimi ir prisikėlimu. Kas Jį seka, vertina 

savo ir kitų gyvenimą. Taip darė Pranas Dovydaitis, Stasys 
Šalkauskis . Adelė Dirsytė ir kiti. 

Džiugu, kad popiežiaus Jono Pauliaus II skelbta gyvybės 
kultūros idėja plinta krikščioniškajame pasaulyje, o taip pat 
ir Lietuvoje. Arkivysk. Sigitas Tamkevičius pakvietė mane 
a p i e gyvyhes kultūrą kalbėti Sibiro kankinės Adelės Dirsytės 
mirt ies 50 metų sukakt ies minėjime Kaune, rugsėjo 25 d., o 
Lietuvos ateitininkai rodo susidomėjimą šia taip labai tėvy
nei reikalinga kultūra. 

Lai vis labiau branginame Kristaus atneštą ..daugiau gy
venimo" dovaną. Tuo pačiu lai vis didėjančiu troškimu nau
dokimės kitų ugdomais gyvybes kultūros vaisiais ir vis ryž
tingiau prisidekime prie jos ugdymo ir puoselėjimo. 

Kun . K ę s t u t i s A. T r i m a k a s 
S i a u r ė s A m e r i k o s a t e i t i n i n k ų dvas ios vadovas 

„Aguonėlę" kalbėtoja netikėtai 
pakvietė klausytojus — dalyva
vo vien moterys ir džiaugėsi 
proga pašokti šokį, kurį daugu
ma pamiršę. Dalia užbaigė savo 
pašnekesį parodydama vaizda
juostę iš 2003 m. Šokių dienos 
Vilniuje. 

Trečiadienio vakaras skir
tas sveikatai. Širdies specialis
tas dr. Vidas Nemickas skaitė 
paskaitą „Širdis ir ilgas gyveni
mas". Dr. Nemickas turi savo 
praktiką Čikagoje. Įdomiai pris
tatęs sveikatos klausimus 2004 
m. poilsio savaitės metu, daugu
mos tų metų dalyvių pa
geidavimu sutiko šįmet pasida
linti savo žiniom, nors pa t s 
stovykloje nedalyvavo. Dakta
ras supažindino klausytojus su 
mokslininkų Danvin ir Mendel 
įnašu į biologijos mokslų supra
timą — evoliucijos ir pavel
dėjimo pagrindus. Pateikė 
trumpą istorinę apžvalgą kaip 
biologijos mokslas vystėsi ir kur 
jis šiandien, kad, pavyzdžiui, 
genų analizė padėjusi nustatyti 
žmogaus ligas. Papasakojo apie 
sveikos širdies išlaikymą mity
ba, mankšta ir, kada reikia, 
vaistų pagalba. Apibudino „sta-
tin" vaistų ypatingą naudin
gumą ir pateikė įvairių kitų 
vaistų veikimą, apsaugojant 
širdį nuo ligos. Dr. Nemickui 
baigus paskaita, jam klausyto-

2005 m. laikotarpyje. Apibūdino 
veiklos vystymąsi, papasakojo 
apie įvairius atliktus darbus ir 
pateikė santrauką savo asme
niškos veiklos AF taryboje ir 
valdyboje. Pasidalino veiklos 
sunkumais ir džiaugsmais. 

Po Laimos pašnekesio ket
virtadienio vakare diskusijų ne
buvo. Tačiau klausytojai pasi
liko aptarti sekančių, 2006 me
tų, poilsio savaitę/stovyklą pas 
Tėvus pranciškonus ir būsimą 
programą. Nors poilsio savaitės 
vadovas Alfonsas Dzikas sutei
kė progos kiekvienam išreikšti 
nuomonę, didelių pasidalinimų 
nebuvo. Buvo sudarytas 2006 
m. poilsio savaitės organizaci
nis komitetas. J ame sutiko dar
buotis Alfonsas Dzikas. Danute 
Norvilaitė, Aldona Rygelė, Mo
nika Sabalienė ir Eligijus Su
žiedėlis. Iš komiteto pasitraukė 
Kostas Norvilą ir Juozas Ry-
gelis, pasiteisindami amžiumi. 

Penktadienio vakare vyko 
koncertas (aprašytas pereitame 
„Iš ateitininkų gyvenimo" nu
meryje) ir su juo baigėsi šių me
tų poilsio savaitė pas pran
ciškonus. Šeštadienio ryte atsi
sveikinimai, po pusryčių pama
žu visi pradėjo skirstytis į namus 

Didelė padėka visiems, ku
rie rūpinasi, kad ir toliau vyktų 
šios poilsio savaitės. Joje neda
lyvavus sunku suprasti, kad tai 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
K A R D I O L O G E — Š I R D I E S L i G O S 

Midvvest Heart Speciaiists 
15900 W. 127th S t Ste 200 

Lemont ! L 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samarttan. Centrai 
DuPage. Edward ir Elmrturst ligoninėms. 

EDMUNDAS VS2NAS, M.D., S.C. 
V I D A U S L I G I ! G Y D Y T O J A S 

Ka lbame l ietuviška! 
5918 W. A-cher Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos Daga; susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
t_^di nu y y ^ y i U j d 

9356 S. Roberts Road 
Hickory HiNs 

Tel . 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101. Lemont. IL 
Tel. 630-243-1010 
V a l a n d o s sus i ta rus 

A R A S Ž L I O B A , M.D . 
AWU U G O S - CHIRURGIJA 
219 N. H a m m e s A v e n u e 

Jo i ie t . IL 6 0 4 3 5 
T e l . 8 1 5 - 7 4 1 - 3 2 2 0 

SURENDER LAL, M.D. 
Scecialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 
Tel. 773^34-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pGslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center fof Health 
1200 S. York. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
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 

Ąusu, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgi ja, Klausos aparatai 

7350 W College Drive. Suite 208 
- Palos Heights, IL 604A», 
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$45.00 
$60.00 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr„ Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwj»rterfersurgeryanctyi9as8Teallh.corTi 

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

9830 S.Ridge land A v e . 
• Ch icago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospi ta i . *41QS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Khgery Hwy. WicwDrcok 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain inst i tute 

Nugaros, sprando, gaivos, sąnariu, 
sužeidimu darbovietėje bei kitu vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove:847-718-1212 
www.lllinoispain.com 

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

Lietuvėms So*va^ys dants -^ ^nerar^a Kana 
Susianf-iu! <stxt angįffle: a*a letuviskai 
4 6 4 7 W 103 St, O a k L a w n , IL 
55 E VVashington, S te 2 4 0 1 , 

Ch icago , IL 
Tel. 708-422-8260 

W*. Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
•-r,-_ „ff HeaJthy Connection 
\ 7 - « Chiropracljc & Rehab 

Orte 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos :r vitaminų 

16547VV. 159 Street 
LcckporLlL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT IENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St. Burbank. IL 
Tei. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. EL iG IJUS LEL IS 
Akiu ligos ir chirurgija 

1192Wa!terSt. Lemont, IL 
60439 

1051 Essmgton Rd. «200 
Joiiet, IL 60435 

Te l . 815 -723 -1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ iR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kakte geMss sfcausmLi 

("r migrenos), sportrtg traumg specatestas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, 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 i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

D r . V I L I U S M I K A 1 T I S 
D r . A N D R I U S K U D I R K A 
D r . J U S T Y N A S T E N C E L E 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 St- Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Commun i t y Hospitai 
Silver Cross Hospitai , Christ Hospitai 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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 KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chirooraktika.manualinė feraoija, 

akupunktūra. 
642C W 127 St #106. Paios Hts. L 60463 

Tel. 708-239-O90S 
Kalbame lietuviškai. Va'andcs susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDiCARt pacientai 
5540 S. Puiaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pusies ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha. W! 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetncs & 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 :r išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St Oicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773^89-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave . . H ickory Hil ls. IL 

Tei. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland p ark , IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagai susitarimą 

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

K a l b a m e l ietuviškai 
10 S. 5 4 0 Kingery Highvvay 

Willowbrook. IL 60527 
Te l . 6 3 0 - 3 2 3 - 2 2 4 5 

Va landos paga l sus i tar imą * 

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

7 7 2 2 S . K e d z i e A v e . 
C h i c a g o . IL 6 0 6 5 2 

K a b . t e l . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 
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USPASKICHO 
FENOMENAS 

IULIUS ŠMULKŠTYS 

Apie Viktorą Uspaskichą 
spaudoje j au yra nemažai rašy
ta, todėl, kam reikia dar vieno 
s t ra ipsnio? Atsakymas gana 
papras tas : Uspaskicho fenome
nas vis da r tęsiasi ir j ame 
a ts i sp indi kai kurie svarbūs 
politikos Lietuvoje aspektai. 

Jo politinė karjera yra gerai 
žinoma. Kėdainių verslininkas 
pradėjo sėkmingu verslu, o, 
sukaupęs nemažą turtą, nutarė 
įs i t raukt i į politiką. Pradžioje 
jis susirišo su socialliberalais, 
kurių r inkiminę kampaniją į 
Seimą apsčiai finansavo. Už šią 
paramą norėjo gauti Ūkio mi
nis t ro postą, bet eventualiai 
turėjo pasitenkinti Seimo eko
nomikos komiteto pirmininko 
vieta. Nors ir būdamas svar
baus komiteto vadovu, Uspas-
k ichas Seime didelės įtakos 
neturėjo ir dėl to buvo tiktai 
laiko k laus imas , kada savo 
politinėm ambicijom patenkinti 
sieks kažko kito, kas jam su
teiks daugiau įtakos ir dėmesio. 
Tas k i tas ir buvo Darbo partija, 
kur ią Viktoras Uspaskichas 
įkūrė, finansavo ir kurioje jis 
ne tur i varžovų. Nuostabiausia 
tai , kad, partijai dar oficialiai 
neįsiregistravus, jos populiaru
mas j au viršijo visų kitų, ir per 
a r t imiaus ius Seimo r inkimus 
keturiasdešimt darbiečių buvo 
išrinkti į Seimą. Taigi, pirmasis 
naujosios partijos politikoje 
pasirodymas buvo stulbinančiai 
sėkmingas. Po to vyko koali
cinės vyriausybės sudarymas ir 
Uspaskicho paskyrimas į Ūkio 
minis t rus . 

Kyla klausimas, kaip toks 
politinis stebuklas galėjo įvyk
ti? Prieš keliolika metų į Lie
tuvą atvykęs ki tatautis pasi
darė didžiausios partijos vadu. 
svarbios ministerijos vadovu ir 
vienu iš įtakingiausių valdan
čiosios koalicijos narių. Be 
abejo, Uspaskicho ta len tas 
daug prisidėjo prie jo politinių 
pasiekimų, bet buvo ir kitų, 
nemažiau svarbių, faktorių. 

Per penkiolika atkurtos ne
priklausomybės metų bent treč
daliui Lietuvos gyventojų sun
kios mater ia l inės gyvenimo 
sąlygos iš esmės nepagerėjo. 
Pagal vėliausią statistiką, šiais 
me ta i s skurstant iej i sudarė 
16.1 p roc , keturiais proc. dau
giau negu buvo Vyriausybės 
prognozuota. Viltys, jog nepri
klausomybė, demokratija ir nuo 
absoliučios valstybės kontrolės 
a tpa la iduota ekonomika jas 
pagerins subliūško perėjimo iš 
total i tarinės į laisvąją sistemą 
problemų realybėje. Apie šio 
proceso peripetijas jau daug 
kar tų rašyta, todėl jų čia nekar
tosiu. Svarbiausia yra tai. jog 
nesugebėjimas savo būklės pa
ger int i kai kuriuos Lietuvos 
žmones privedė prie nusivylimo 
posovietinėmis institucijomis ir 
desperacijos ieškoti naujų būdų, 
kaip išklimpti iš besitęsiančių 
problemų liūno. 

Idant pakeistų nepriimtinas 
sąlygas, demokratinėse san
tvarkose piliečiai dažniausiai 
renkasi tarp partijų, turinčių 
racional ias programas ir pa
tirt į , susidariusias problemas 
spręsti . Šia prasme Lietuva per 
daug nesiskiria nuo kitų valsty
bių. Po nepriklausomybės atkū
rimo balsuotojai įvairiuose rin
kimuose parėmė dešinės, vidu
rio ir kairės partijas, tačiau nei 
viena į jas įdėtų vilčių nepa
teisino, bent taip dalis visuo
menės galvojo. 2004 metų rinki
mai į Seimą buvo antras (pir
mas įvyko, liberalams ir social
l iberalams laimėjus 2000 rin
kimus) sukilimas prieš valdžio
je j au buvusias partijas. Joje 
nebuvę darbiečiai, liberalde-

mokratai (Pakso partija) ir vals
tiečiai (Prunskienės partija, 
valstiečių ir naujosios demok
ratijos junginys) išrinko beveik 
pusę visų Seimo narių. Tiesa, 
Rolandas Paksas kurį laiką 
prezidentavo, tačiau liberal-
demokratai teigia, jog prak
tiškai jis valdžioje nebuvo, nes 
per tokį trumpą laikotarpį 
negalėjo daug ko padaryti. 

Darbo partija tapo nusivy
lusių tradicinėmis partijomis 
žmonių instrumentu savo in
teresams apginti. Uspaskichas 
spėjo, ir kaip rinkimų rezultatai 
parodė — teisingai, jog balsuo
tojai sudarys jo partijai progą 
parodyti ką gali atėjusi į valdžią 
nuveikti. Ši teorija atrodo ga
nėtinai paprasta, bet iš tikrųjų 
tokia nėra. Siekiantys nubausti 
j au valdžioje buvusias partijas, 
galėjo didesniais skaičiais remti 
liberaldemokratus arba vals
tiečius. Kodėl jie to nedarė? Yra 
faktorius, skiriantis Uspaskicho 
partiją nuo pastarųjų. Už dar-
biečius balsavę žmonės norėjo 
ne tik naujos partijos valdžioje, 
bet taip pat išreikšti protestą 
prieš krašte esamas materia
lines sąlygas ir tuos, kurie, jų 
nuomone, buvo už jas atsakingi. 

Politinis protestas yra sėk
mingesnis, jį atitinkamai su
dramatinus. Dėl to neseniai 
atvykusio į Lietuvą, tik prieš 
keletą mėnesių įkūrusio partiją 
ruso rėmimas sudarė reikalingą 
dramatinį kontekstą efekty
viam protestui išreikšti, ko 
nebūtų atsitikę liberaldemo-
kratams ar valstiečiams rinki
mus laimėjus. Tęsiant šią prie
laidą, galima sakyti, kad, parė
mus Murzos nacionaldemokra-
tus, protestas būtų dar dra-
matiškesnis. Greičiausiai už 
juos nebuvo balsuota, jei tokia 
galimybė teisiškai iš viso egzis
tavo, nes be protesto dar buvo 
tikimasi, jog rinkimus laimėjusi 
Uspaskicho partija rimtai 
bandys ekonomiką pasukti į 
teigiamą pusę. Nacionaldemok-
ratai neturėjo galimybių į val
džią patekti, dėl to jų rėmimas 
tebūtų protestas be galimybių 
pasiekti konkrečius ekonomi
nius ir socialinius tikslus. 

Taigi. Uspaskicho fenomene 
atsispindėjo protestas ir viltis 
Jis ne tik pasisakė prieš ko-
rumpuotą. nesugebantį prob
lemų išspręsti, žmonių intere
sus ignoruojantį elitą, bet taip 
pat prisistatė kaip dar vienas 
valstybės gelbėtojų. Gelbėtojų 
sindromas jau kurį laiką Lie
tuvoje egzistuoja. Jį pradėjo 
Algirdas Brazauskas, tęsė Ro
landas Paksas, o dabar bando 
monopolizuoti Kėdainių vers
lininkas. 

Visuomenė, kuri negali ap
sieiti be gelbėtojų, dar nėra 
pakankamai savim pasitikinti. 
Prezidentui Valdui Adamkui 
lankantis Dzūkijoje prie jo 
priėjo moteris ir pareiškė, jog 
dabar gyventi yra blogiau negu 
sovietmetyje, nes nėra kam 
pasiskųsti. Jos kritikoje yra 
tam tikras elementas tiesos. 
Seniau galėjau nueiti pas vietos 
partijos sekretorių ir pasi
skųsti. Ar iš tokių skundų daug 
naudos būdavo, tai jau kitas 
klausimas. Bet dzūkės pa
reiškime taip pat atsispindi 
dalies visuomenės požiūris, jog 
šiandien, nepriklausomoje ir 
demokratinėje Lietuvoje, nie
kas paprastais ir neturtingais 
žmonėmis nesirūpina, jog biu
rokratija dabar yra piliečių 
interesams tiek pat, o gal net ir 
daugiau, nejautri kaip „prie 
ruso". Uspaskichas rinkiminės 
kampanijos metu kaip tik ir 
stengėsi sudaryti įvaizdį as
mens, kuriam žmonių interesai 
yra svarbūs, ir laimėjęs rinki
mus bus kitoks negu tradiciniai 
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politikai. Žinoma, kiti Lietuvos 
politikai irgi bando prisistatyti, 
kaip papras tų ir neturtingų 
žmonių gynėjai, bet jų pastan
gos ne visada atneša norimų 
rezultatų, nes, be kita ko, jie 
nėra savininkai paternalistinių 
gamybos įmonių, kurių ope
ratyviniai principai tartum pri
taikomi krašto valdymo proce
suose. 

Kai moteris Varėnoje sako, 
jog dabar nėra kam pasiskųsti, 
ji ka r tu protestuoja prieš 
socialinių valstybės subsidijų ir 
garantijų sumažėjimą. Ja i ir 
kitiems panašiai galvojantiems 
individuali atsakomybė, savo 
paties pastangomis geresnio 
gyvenimo kūrimas tėra kapita
listinės sistemos abstrakcijos, 
kurios mažai ką bendra turi su 
materialinių sąlygų gerėjimu. 
Kitaip tariant, jie yra įsitikinę, 
jog t iktai išplėstos valstybės 
galios ir atsakomybė visuomenę 
išlaisvintų iš vadinomojo lau
kinio kapitalizmo nasrų. Čia ir 
glūdi Darbo partijos populiaru
mo esmė tarp žmonių, kurie 
mano. jog sovietmečiu gyventi 
buvo geriau. Jei jos vadas gali 
pasirūpinti jo paties fabrikuose 
dirbančiais žmonėmis, jei jo 
dėka Kėdainių ekonomika suk
lestėjo, jei jis dar nėra susitepęs 
neišpildytais pažadais, tai kodėl 
jam nesuteikti progos Kėdainių 
eksperimentą išbandyti visame 
krašte? 

Viktoras Uspaskichas iškilo 
į politikos viršūnes savo talento 
ir susidėjusių aplinkybių dėka. 
Tačiau dabar žinome, jog jo ta
lentas labiausiai išryškėjo iš
naudojant žmonių lūkesčius, 
neviltį, desperaciją, pyktį, nu
kreiptą prieš vadinamąjį elitą 
arba „establišmentą". Ir ne tik 
prieš jį, bet ir prieš posovietines 
institucijas: taigi, netiesiogiai 
prieš nepriklausomybę ir de
mokratiją, nors jis tą kate
goriškai paneigtų, o tiesiogiai 
prieš rinkos ekonomiką, tą 
pačią, kuri jam sudarė sąlygas 
praturtėti. Bet, atėjęs į valdžią, 
Uspaskichas parodė, jog talen
tas mobilizuoti dalį visuomenės 
prieš , ,status quo" nebūtinai 
tinka valstybės valdymui. Val
džioje jis pasirodė nekompe
tentingu politiku, kuris nesuge
bėjo, ar nenorėjo, asmeninius 
interesus atskirti nuo valsty
binių. Šia prasme jis ne daug 
kuo skyrėsi nuo daugelio istori
joje sutiktų demagogų, kurie, 
atėję į val-džią, nežinojo, ką 
daryti, arba darė tą. kas even
tualiai jų rėmėjams bei valsty
bei neatnešė jokios naudos, o 
neretai turėjo ir tragiškų pasek

mių. Jau nuo pat koalicijos for
mavimo pradžios buvo galima 
pastebėti Darbo partijos vado 
problemas politikoje. Nors jo 
partija į Seimą išrinko daugiau 
narių negu socialdemokratus ir 
socialliberalus kartu sudėjus, 
jis koalicijoje turėjo pasitenkin
ti antraeile role. Atrodo, kad 
Uspaskichui, įpratusiam Kė
dainiuose ir savo partijoje pir
mu smuiku groti, su ja buvo 
sunku susitaikyti, nes greitai 
pradėjo akciją prieš koalicijos 
partnerius, ypač socialdemokra
tus. Išvada: koalicija negalėjo 
pasiekti efektyviam valdymui 
reikalingo stabilumo ir ben
dradarbiavimo. 

Be to, Kėdainių versli
ninkas nesuprato, jog, užėmus 
svarbų vyriausybėje postą, jis 
atsidurs žiniasklaidos akiraty
je, kaip niekada iki šiol. 
Greičiausiai dėl to Uspaskichas 
į ją per daug nekreipė dėmesio 
ir toliau tęsė beveik viešą verslo 
interesų propagavimą. Čia ir 
buvo padaryta viena didžiausių 
klaidų, kuri prisidėjo prie jo 
atsistatydinimo iš ūkio ministro 
pareigų ir išėjimo iš Seimo. 

Ar visa tai reiškia, jog šių 
komentarą objekto politinė kar
je ra yra pasibaigusi? I šį 
klausimą šiandien sunku at
sakyti. Kai kuriems rėmėjams 
jo susikompromitavimas ir išėji
mas iš valdžios greičiausiai 
tereiškia, kad jų herojus buvo 
klastingojo elito greitai sut
varkytas ir dėl to neturėjo pro
gos rinkiminių pažadų išpildyti. 
Kitiems, turbūt, gelbėtojo kon
cepcija jau neturės tos pačios 
reikšmės kaip anksčiau. Bet jei 
ir gelbėtojais bus pakartotinai 
nusivilta, o nemažai visuo
menės daliai gyvenimo sąlygos 
nepagerės, tai kas toliau? Iš 
desperacijos gimsta revoliucijos 
ir autoritariniai, o kartais ir 
totalitariniai, režimai. Aš ne
sakau, kad Lietuva dabar stovi 
ant radikalių permainų slenks
čio, bet esamos padėties rimtu
mo irgi nereiktų ignoruoti. 
Antra vertus, tenka pripažinti, 
jog yra ir prošvaisčių. Reikia 
manyti, kad įstojus į Europos 
Sąjungą, ilgainiui krašto mate
rialinė padėtis pagerės. Tačiau 
svarbiausia, jog, naujajai gene
racijai palaipsniui perimant 
Lietuvos politinio gyvenimo 
vadovavimą, anksčiau ar vėliau 
nostalgija praėjusiems laikams 
ir gelbėtojų sindromas bus 
pakeistas savim pasitikėjimu, 
pragmatišku požiūriu \ dabartį 
ir ruošimuisi išnaudoti įvairias 
galimybes ateityje. 

Lietuvos Vyčiai — sena, garbinga organi
zacija, apimanti lietuvių kilmės žmones. 
Nepaisant, kad tik nelabai didelė organi

zacijos narių dalis laisvai arba bent kiek kalba 
lietuviškai, vyčius vadinti nelietuviais būtų ne
tikslu, prisimenant, kiek daug gero jie yra 
padarę Lietuvai, ne tik per pastaruosius 15 m. 
po nepriklausomybės atkūrimo, bet ir pirmosios 
nepriklausomybės pradžioje, ir jos būvyje. O 
kiek jie pasitarnavo savo kilmės kraštui sovietų 
okupacijos dešimtmečiais, vargiai būtų įma
noma išvardinti. 

Nors tai veikli organizacija, apie jos veiklą 
ir darbus retai randame žinių mūsų spaudoje. 
Tiesa, vyčiai leidžia savo žurnalą — „Vytis", 
kuriame ta veikla plačiau atsispindi, bet būtų 
verta su šia organizacija ir kilniais jos tikslais 
išsamiau supažindinti lietuvių visuomenę, ypač 
neseniai atvykusius į šį kraštą. Kas žino, gal jų 
vaikai (ar anūkai), praradę lietuvių kalbą, bet 
— kaip ir vyčiai — nepraradę savo lietuviškųjų 
šaknų, jungsis į vyčių gretas... Čia norime gerą 
žodį tarti dabartinei (nors j i seniai tą darbą 
atlieka) LV spaudos atstovei, detroitiškei 
Reginai Juškai tei-Švobienei, kurios dėka daž
nai spausdiname reportažus iš vyčių veiklos. 
Neseniai Regina plačiai aprašė rugpjūčio 
mėnesį vykusį, j au 91-ąjį kasmetinį vyčių 
seimą. 

Vyčiai yra ne tik lietuviška, bet ir tvirtai 
katalikiška organizacija. Jos šūkis: „Dievui ir 
tėvynei" — daug pasako, tad nereikia stebėtis, 
kad vyčiai užsimojo įgyvendint kilnų projektą: 
supažindinti kitataučius, visų pirma ameri
kiečius — su Šiluvos Dievo Motina Marija, jos 
pasirodymo istorija ir tuo stebuklingu Lietuvos 
žemės kampeliu, kur septynioliktame šimt
metyje ant akmens stovėjo Mergelė Marija ir 
verkė... 

Daug šiam tikslui pastangų skiria Loreta 
Stukienė, 112 kuopos kapelionas (Švč. M. 
Marijos Gimimo lietuvių parapijos Marąuette 
Parke klebonas) kun. Antanas Markus, Lietu
vos Vyčių centro valdybos pirm. Agnės Mic-
kūnas ir kiti šios organizacijos nariai. Jeigu 

meksikiečiai didžiuojasi, kad jų žemėje — 
Guadalupe vietovėje — apsireiškė Marija; jei 
prancūzai turi Liurdą, portugalai — F atima, 
lenkai — Čenstachovą, kodėl lietuviai neturėtų 
plačiau paskleisti Šiluvos Marijos garbinimo, 
juo labiau, kad būtent Šiluvoje J i apsireiškė net 
anksčiau nei Liurde (arba čia minėtose 
vietovėse). 

Lietuviai piligrimines keliones į Šiluvą 
atlieka įvairiomis progomis — ir be progų, bet 
didžiausios minios ten susirenka paminė t i 
Marijos Gimimo šventės, vadinamųjų Šiluvos 
atlaidų. Lietuvos Vyčių tikslas, ypač interneto 
pagalba, įjungti į šias piligrimines keliones kitų 
kraštų katalikus. Tai būtų ne tik maldos kelio
nės į Dievo Motinos apsireiškimo vietą, bet nau
ja turistų įplauka Lietuvon. 

Čikagoje didžiausia lietuvių parapija yra 
pavadinta Švč. Mergelės Marijos Gimimo var
du. Jos vieną šoninį altorių puošia didžiulė fres
ka, vaizduojanti Dievo Motinos pasirodymą 
Šiluvoje, o ant altoriaus stovi ir relikvijorius su 
brangia relikvija. Kasmet rugsėjo pradžioje baž
nyčioje vyksta Dievo Motinos garbei novena, 
kuri užbaigiama iškilminga procesija — šiemet 
įvyksiančia sekamdienį, rugsėjo 11 d. Proce
sijoje, nusidriekiančioje apylinkės gatvėmis, da
lyvauja ne tik vyčiai, bet lietuviškos organizaci
jos su savo vėliavomis, daug dvasininkų, pa
sauliečių iš tolimesnių vietovių, yra nešama 
Dievo Motinos statula, giedamos Marijos garbei 
giesmės. 

Norėdami pagarsinti Dievo Motinos apsi
reiškimus Šiluvoje, šiemet Lietuvos Vyčiai 
(ypač 112 kuopa, kurios centras yra minėta pa
rapija), pradėjo platinti trispalves apyrankes su 
įrašu (lietuviškai) „Šiluvos Marija, melski už 
mus". Siekiama, kad kiekvienas procesijos da
lyvis mūvėtų ta ap\Tanke pelnas skir iamas 
parapijai), pabrėždamas savo meilę Marijai ir 
Lietuvai. Kadangi dabar panašios apyrankės 
ypač populiarios, vyčių užmojis pasiūlyti tri
spalves apyrankes ir dar su maldele į Šiluvos 
Mariją, yra tikrai prasmingas. Tikėkime, kad 
jis paplis ir po kitus lietuvių telkinius. 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 
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Sakoma, kad. atvežus iš Suomijos tą grani
tinę koloną, šimtai darbininkų ir 1,500 kareivių 
gulsčių figūrą per kelias valandas pastatė stačiai. 
Kadangi ji tokia sunki, sverianti 600 tonų, ne
reikėjo jokių varžtų ją pritvirtinti prie pamato. 
Jos pačios svoris suteikia pakankamai pastovu
mo ir didžiausių audrų metu. Šitoje aikštėje 
1905.01.09 (01.22 — pagal naująjį kalendorių) 
įvyko pirma r imta, bet taikinga darbininkų 
demonstracija, ėjusi prie caro Žiemos rūmų su 
peticija, prašančia caro palengvinti sunkų 
darbininkų gyvenimą ir leisti žmonėms rinkti 
„durną" (tam tikros formos parlamentą ar seimą). 
Prie rūmų stovėję kariuomenės daliniai atidengė 
į minią ugnį. kurioje žuvo apie 100 žmonių ir apie 
3,000 buvo rasta sužeistų. Istorijoje tas įvykis yra 
žinomas kaip „Kruvinasis sekmadienis". 

Caras, kurio tuo metu net nebuvo rūmuose, 
tos demonstracijos nematė, bet tuoj po to išsigan
do visoje Rusijoje įvykusios reakcijos, ir, pataria
mas gabaus ministro, ekonomisto bei diplomato 
S. Y. Witte (1849—1915), išleido manifestą, ku
riuo gerokai atleido savo labai griežtos valdžios 
varžtus. Buvo leista rinkti Dūmą, į kurią įėjo net 
keli lietuviai, kaip, pvz., M. Yčas, kun. J. 
Laukaitis ir kt. Ta 1905 m. revoliucija ir neseniai 
: 1904 m.) prieš japonus pralaimėtas karas 
netiesiogiai privedė ir prie po 1863 m. Lietuvoje 
įvykusio sukilimo įvesto spaudos draudimo 
panaikinimo, kurio tikslas buvo lietuvius kuo 
greičiausiai nutautinti ir surusinti. Prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą Petrapilyje gyveno apie 25,000 
lietuvių, o prasidėjusio karo bangos atnešė ten 
dar kita tiek pabėgėlių. Petrapilyje veikė iš 
Vilniaus 1842 m. atkelta Dvasinė akademija. Nuo 
1912 m. ten pradėjo veikti Šv. Kotrynos berniukų 
ir mergaičių gimnazija. Petrapilyje susibūrė gana 
žymios lietuvių inteligentų kultūrinės ir politinės 
pajėgos. 

Netoli nuo tos aikštės yra ir Smolnyj kom
pleksas: katedra, institutas ir buvęs vienuolynas 
Iš šio pastato Leninas dirigavo pirmuosius revo
liucijos žingsnius, iš jo 1917 m. spalį Špalernaja 
gatve išžygiavo ir pirmieji revoliucionieriai pulti 
caro Žiemos rūmų. Smolnyj rūmai yra laikomi 
Spalio revoliucijos gimimo vieta. Čia kurį laiką 
gyveno ir pats Lenin su savo žmona N. K. 
Krupskaja. 

Čia pat ir didingas Admiraliteto pastatas , su 
auksine vėtrunge, kuri daugelio laikoma miesto 
simboliu. Čia Petras Didysis įrengė pirmą Ru
sijoje laivų stovyklą, kuri ilgainiui buvo paversta 
į Baltijos laivyno štabo centrą. Į šį pas ta tą 
atsiremia trys didžiosios Sank Peterburg gatvės: 
garsusis Nevskij prospektas, Gorochovaja ir 
Voznesenski gatvės. 

Izaoko soboras ir d e k a b r i s t a i 

Visiškai netoli Admiraliteto, t a rp žalių sodų, 
dunkso ir didžioji Šv. Izaoko katedra 'soboras), 
pradėta statyti jau 1708 m., o baigta tik Aleksan
dro I viešpatavimo metais. Bolševikų laikais, 
kaip ir daug kur kitur, ji buvo paversta antireli
giniu muziejumi. Mums ji priminė Šv. Petro bazi
liką Romoje. Didįjį auksinį kupolą stovi apsupę 
angelų figūros, o. įėjus į šventyklos vidų. negali 
atsistebėti, kaip vos ne kiekviena kvadratinė 
sienų ar lubų pėda yra padengta kokia nors 
ikona, paveikslu ar šiaip auksiniu pagražinimu. 
Sakoma, kad, statant šį meninį šedevrą, mirė 60 
žmonių, apsinuodiję ruošdami įvairius gyvsi
dabrio amalgamų papuošalus. Ir čia užsienie
čiams reikėjo mokėti už įėjima, tuo tarpu kai 
vietiniai ėjo veltui. Kiek kainavo mums bilietas, 
nežinau, nes juos pirko grupės vadovė Irina, bet 
ant bilieto mačiau įrašą: „Cena — dogovornaja" 
(kaina — sutartinė), panašiai kaip teko matyti 
ant kai kurių Lietuvoje leidžiamų knygų. 

Išėjus iš soboro ir pasisukus Nevos link, 
matyti Dekabristų aikštė, pavadinta atminti 
1825 metų gruodžio karininkų sąmokslą prieš 
caro valdžią Bus d a u g i a u . 

Čia palaidota caro N'ikalojaus II šeima. 
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MŪSŲ ŠEIMOSE rifo 
PAVYZDINGAS 

ŠAULIŲ KUOPOS 
VADAS 

Los Angeles Juozo Dau
manto vardo šaulių kuopos va
dui Kaziui Karužai š.m. rug
pjūtį sukako 97 metai. Jaunesni 
jam gali pavydėti geros atmin
ties, orientacijos, noro ir energi
jos dirbti. Jis Los Angeles tel
kinyje yra daugelio valstybinių 
ir kitų švenčių organizatorius 
bei dalyvis. 

Teko padėti atrinkti, su
rūšiuoti aktyviai veikiančios 
Los Angeles J. Daumanto vardo 
šaulių kuopos vado, didelio 
kovotojo už Lietuvos laisvę, 
visuomenės veikėjo, filatelisto, 
žurnalisto, gimusio Škotijoje, 
grįžusio su tėvais gyventi į Lie
tuvą, į Vilkaviškio aps., dabar 
gyvenančio Los Angeles, šeimos 

gyvenimo, darbo, laisvalaikio 
akimirkų foto nuotraukas, su
dėti jas į albumus ir išsiųsti į 
Vilkaviškio Krašto muziejų. Ka
zys pastoviai ir visur kartoja: 
„Lietuva, mano šalis, o Vilka
viškis — mano širdis". Džiugu, 
kad Vilkaviškio Krašto muzie
juje yra nuolatinė ekspozicija, 
skirta Petrui ir Kaziui Karu-
žams bei jų šeimims. 

Laikas gyvenime duotas 
tam, kad žmonės nestovėtų vie
toje, o žengtų tolyn, vis tobulė
dami. Tokį gyvenimą pasirinko 
Kazys Karuža, kuriam rupi Lie
tuvos, pasaulio politinių įvykių 
raida: kuriam rupi Kalifornijoje 
ir Lietuvoje gyvenančių žmonių, 
giminių gyvenimas; kuriam ru-

Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui 2000.06.30 d. lankantis Juozo Daumanto vardo šaulių kuopoje 
Kalifornijoje. Šalia prezidento (uniformuotas) — kuopos vadas Kazys Karuža. 

•Jadvyga ir Kazys Karužai. 2004 m. šventę savo vedybų 65 m. sukaktį. 

pi anūkų gyvenimo keliai. Ka
zys K. sako: „Žmonės, kurie gy
venimą pasirenka be tikslo, 
neieškojo, gyvenimas juos neša. 
kaip šapelius vanduo". 

Kazys Karuža surinko daug 
vertingos medžiagos, nuotraukų 
apie didįjį tautos žadintoją, 
varpininką, mūsų tautos himno 
kūrėją dr. Vincą Kudirką. Iš
saugojo jo smuiką, mokytojo 
globėjo Monkevičiaus dėka. Tu
ri medžiagos apie didįjį Atgi
mimo laikotarpio aušrininką dr. 
J. Basanavičių, ištraukas iš pir
mojo Lietuvos prez. A. Smeto
nos raštų, apie antrąjį Lietuvos 
prezidentą A. Stulginskį. Kauno 
burmistrą Vileikį, prel. Oleką, 
knygnešį Levickį, apie kovotoją 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
S. Lozoraitį ir kt. Turi nuo
traukų, kuriose užfiksuotos 
vietovės, iš kurių buvo duodami 
nurodymai kryžiuočiams Žal
girio mūšyje pulti Lietuvą; 
vietovės, iš kurių buvo gabena
ma spauda į Lietuvą spaudos 
draudimo laikais; apie pirmuo
sius lietuvius lakūnus Darių ir 
Girėną; apie pirmuosius Lietu
vos partizanų ženklus. Turi ir 
Klaipėdos Santaros vėliavą, 
kurią K. Karuža ilgai slėpė ir 
dabar perdavė Kauno Karo mu
ziejui. Apie JAV prez. Bush ir 
Lietuvos prezidento V. Adam

kaus susitikimą; apie svečius, 
kurie lankėsi LA J. Daumanto 
v.š. kuopos renginiuose. Surink
ta medžiaga galės pasinaudoti 
Vilkaviškio Krašto muziejaus 
lankytojai. 

Sunku būtų visa ta i K. 
Karužai parašyti, parodyti, jei 
šalia nebūtų turėjęs tokios ra
mios, geros patarėjos žmonos — 
bajoraitės Jadvygos Berentai-
tės-Karužienės, kuri yra taip 
pat garbaus amžiaus — 92 me
tų. Abu linksmi, geros nuotai
kos, kar tu laimingai išgyveno 
66 metus. J. Karužienė sako: 
,.Kazio i šmint ingumas gyve
nime reiškėsi daryti visiems ir 
visur tai, ką norėtum, kad kiti 
tau darytų. Jis gyvenimą gyve
no, padėdamas kitiems, parem
damas visus, kuriems sunku. 
Yra be galo doras, sąžiningas ir 
galima juo pasikliauti. Taip pat 
yra rūpestingas tėvas ir senelis. 
Turime du gerus vaikus — duk
terį Giedrę ir sūnų Šarūną, ap-
gynusį doktoratą iš „Biomedic" 
ir „Electrocalites" sričių. Anū
kas Petras baigęs „Biochemis-
try and Biology", dirba satelitų 
srityje. Anūkas Viktoras tar
nauja JAV kariniame laivyne. 
Anūkė Daiva, kaip Kazys ją 
vadina — „sukilėlė" — baigusi 
politinius mokslus La Jolla uni
versitete. Kai Lietuvai buvo 

sunku, ji išvyko dirbti savanore 
į Lietuvos Parlamentą ir iš ten 
perdavinėjo visam pasauliui 
žinias apie Lietuvai gresiantį 
pavojų. Daiva yra apdovanota 
už pasiaukojimą ir drąsą Sausio 
13-osios atminimo medaliu. 
Šeimoje visi tarpusavyje kalba 
lietuvišiai". 

Kazio Karužos gyvenimas-
buvo nelengvas, sudėtingas. Jo 
vaikys tė — vargana, sunki. 
Dirbdamas Tauragės muitinės 
valdininku, jis padėjo žmonėms, 
pasislėpusiems vagonuose nuo 
išvežimo į Sibirą, pabėgti į 
Vakarus , užrakindamas vagonų 
duris. Gavęs žinią iš Tauragės, 
kad yra į trauktas į sąrašus iš
vežimui į Sibirą, su šeima, Jad
vygos mamai padedant, pasi
t r aukė į Vakarus. Dažnai abu, 
sėdėdami prie lango namuose, 
su šiurpu prisimena tuos laikus 
ir kelionę. 

Pasitikėjimas savimi, sieki
mas gyvenimo tikslo, tai Kazio 
K. gyvenimo kelias. Tai pati 
ilgiausia kelionė, reikalaujanti 
daug pastangų; tai darbas lais
vos Lietuvos labui. J i s sako: 
„Noriu dirbti savo tautai , su 
t a u t a žengiant į priekį, kad 
būčiau naudingas Dievui, tė
vynei ir žmonėms. Toks mano 
noras ir siekis gyvenime". 

J i s savo išgyvenimus sura

šė, bet į tą savo gyvenimo dieno
raštį įtraukė viską, kas gražu, 
gera ir ko troško pats savo gy
venime. Knyga „Laikas ir įvy
kiai" — tai atsiminimai apie 
Petronėlę ir Andrių — Karužų 
tėvus, apie anksti mirusį brolį, 
poetą Petrą, jo šeimą, gyvenimą 
Vokiškelių kaime, Vilkaviškio 
aps., apie Vilkaviškio Žiburio 
gimnazistus, savo mokslo drau
gus; apie skautų ir šaulių bū
rius Vilkaviškyje. (Petras pir
mas įsteigė šaulių krandį gim
nazijoje.) 

K. Karuža išleido, Bernardo 
Brazdžionio ir Antano Vaičiu
laičio redaguotą, poeto brolio 
Petro knygą „Giesmė apie daik
tus ir žmones", surinkęs brolio 
eiles, spausdintas „Ateityje", 
„Naujienose", „Naujojoje Ro
muvoje", „Ryte", „Drauge" ir kt. 
Rinkinius perdavė bibliote
koms, muziejams, centriniam 
archyvui. K. Karuža parašė 
knygą „Feliksas Kudirka" apie 
pamirštą lituanistą išeivijoje. 
Savo jausmus eilėmis išreiškė 
knygoje „Paskutinė ašara". 

K. Karuža mėgo keliauti ir 
kelionių įspūdžius iš Europos, 
Amerikos, Lietuvos aprašo kito
je knygoje. Turi daug surinktų 
nuotraukų apie žymius Lietu
vos ir Amerikos lietuvius. 

K. Karuža, kiek galėjo ir ga

li, remia pavienius žmones, or
ganizacijas. Keturioms Lietu
vos studentėms skyrė stipendi
jas. Vilkaviškio Krašto muziejui 
padovanojo vertingą pašto žen
klų kolekciją, parėmė Vilkaviš
kio katedros statybos darbus. 

Už labdarą, remiant bib
liotekas, muziejus, visuomeni
nes organizacijas, yra gavęs 36 
padėkos raštus. Už nepaprastai 
didelį indėlį, atkuriant vieną 
aktyviausių organizacijų išeivi
joje ir kaip vieną vyriausio am
žiaus šaulių, buvo apdovanotas 
Lietuvos Šaulių sąjungos ordi
nu ir žvaigždės medaliu. Už 
pagalbą ir paramą Lietuvai, 
apdovanos Garbės raštais, gau
tais iš V. Landsbergio, A. Bra
zausko. K. Karužai suteiktas 
Vilkaviškio rajono garbės pilie
čio vardas. Lietuvos prezidento 
V. Adamkaus dektretu. už nuo
pelnus, atkuriant ir stiprinant 
Lietuvą, K. Karuža apdovano
tas LDK Gedimino ordino Ri
terio kryžiumi. 

2005 m. pasirodys, K. Karu
žai remiant finansiškai, „Los 
Angeles J. Daumanto vardo 
šaulių kuopos istorija 1964-
2004 metais". 

Palinkėkime geros sveika
tos ir ilgų gyvenimo metų Jad
vygai bei Kaziui Karužams. 

Erdvija Ginotienė 

Kazys Karuža, sulaukęs 90 m. amžiaus. 

Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos... j * 

LIBERTAS KLIMKA 

Seniau nebuvo Lietuvoje 
sodybos, šalia kurios neaugtų 
medžiai. Nors žemė visados bu
vo ir brangi, ir taupytina. Me
džius žmonės pasisodindavo su 
statomu namu. Jaukumui, gro
žiui, kad perkūnas namų neį
trenktų, kad vėjas šakose pail
sėtų... Kitados ir tam. kad Die
vui arčiau būtų. Juk medis mi
tinio pasaulio modelio ašis, per 
jį susisiekiama su dievų pa
sauliu. Štai kodėl neretai ir 
šiandien pamatyti Lietuvos 
kaime koplytėlę su dievdirbio 
išdrožta skulptūrėle, pritvirtin
ta prie medžio galiūno liemens. 
O tų medžių reikėjo prie sody
bos įvairių, nes skirtingai buvo 
mąstoma apie kiekviena. Šian
dien tik nuojauta ir estetika 
vadovaujantis sodinama, kita
dos — žinant konkrečiai, ką ku
ris medis savimi įprasmina. 
Šiek tiek apie tai galima rasti 
žinių istoriografiniuose šalti
niuose bei liaudiškuose papro
čiuose Sudėjus j visumą, ima 
ryškėti mitologinė potekstė, 
atliepianti lietuvio pasaulė
jautą. Kažkiek to pasiliko ir 
dabarčiai. Todėl pasodintas me
dis — gražiausias paminklas 
svarbiam šeimos, gimines, ben
druomenės ar valstybes reikš
mės įvykiui pažymėti. Ypatin
gomis progomis, ilgai atminčiai 
sodinamas ąžuolas. 

Istoriniai šaltiniai, bylojan
tys apie senovės baltų religiją, 
aiškiai išskiria ąžuolo reikšmę 
pagoniškuose kultuose. Apie 
labai seną ąžuolą, laikytą dievų 
buveine, pasakoja misionierius 
Jeronimas Prahiškis, buvojęs 
Lietuvoje XIV—XV amžių san
dūroje Jis tą ąžuolą netgi nu-

kirtęs, kad įrodytų krikščioniš
kojo tikėjimo pranašumą. Šią 
istoriją aprašė popiežius Pijus II 
(E. S. Pikolominis) 1477 m. iš
leistoje knygoje „Kosmografija 
arba Azijos ir Europos aprašy
mas". XVI amžiaus pirmoje pu
sėje rašytoje Simono Grunau 
„Prūsijos kronikoje" yra žinių 
apie pagrindinę prūsų šventyk
lą Rikojote. Ten augo nepapras
tas medis: „Didelis, storas, 
aukštas, galingas, kuriame vel
nias varė savo apgaulę ir kur 
buvo įtaisyta dievaičių stabai, 
visada būdavo žalias, žiemą ir 
vasarą, ir ąžuolo vainikas aukš
tai buvo toks platus ir lapija 
tokia tiršta, jog lietaus nė vie
nas lašas per ją neperlydavo. O 
aplinkui iš visų pusių buvo iš
kabinėtos gražios uždangos, per 
vieną ar per tris žingsnius nuo 
ąžuolo, kokių septynių uolekčių 
aukščio... O ąžuolas buvo pada
lytas į tris lygias dalis, kurių 
kiekvienoje, nelyginant tam 
tyčia padarytame lange, stovėjo 
dievaičio stabas ir priešais save 
turėjo ženklą". Nišose stovėjo 
svarbiausiųjų prūsų dievų Pat
rimpo. Perkūno ir Patulo sta
bai. Po ąžuolu buvo kūrenama 
amžinoji ąžuolinių malkų ugnis. 
Tokią šventovę Prūsijoje mini ir 
kiti autoriai: Petras Dusbur-
gientis (XIV a.h Aleksandras 
Guagninis (1578 m.), Motiejus 
Strijkovskis (1582 m.), Motiejus 
Pretorijus (XVII a.). Beje, jų 
veikaluose šventovė vadinama 
Romovo arba Romuva. M. Pre
torijus dar priduria, kad ąžuo
lines malkos turinčios „šventos 
ugnies" Maža to. šiam autoriui 
pavyko pamatyti ir pagoniškas 
apeigas, atliekamas prie kito 
šventojo ąžuolo Tai buvę Že
maitijoje Netoli garbinamo 

ąžuolo gulėjęs didelis akmuo, 
šalia kurio stovėjo iškelta 8 
sieksnių kartis ištemptu ožio 
kailiu. Virš to kailio buvo pri
taisytas didelis įvairiausių javų 
ir žolynų kuokštas. Į šventvietę 
atėjęs senas vaidilutis, meldėsi, 
paėmęs kaušelį į rankas. Po 
maldos visi susirinkusieji susi
ėmė už rankų ir šoko aplink 
ąžuolą ir kartį. Tada susėdę po 
ąžuolu klausėsi vaidilučio pasa
kojimo apie senuosius papročius, 
tikėjimą į Žemyną ir Perkūną. 

Įdomių žinių apie XVII— 
XVIII a. Lietuvos gyventojų re
ligingumą surinko jėzuitas S. 
Rostovskis. Knygoje „Lietuvos 
jėzuitų istorija" (1768 m.) jis 
rašo: „Ligi šiol kaimiečių tebėra 
garbinami: griausmavaldis Ju
piteris arba Perkūnas. seni 
ąžuolai, šermukšnis, kitur ak
muo, didelė uola". Taigi ąžuolo, 
kaip ritualinio medžio, vaidmuo 
istoriniuose šaltiniuose patiki
mai paliudytas. Ir nekelia abe
jonių jo ryšis su Perkūnu. 
Lietuvoje yra žinomas ne vienas 
Perkūno vardu pavadintas 
ąžuolas: Plungės dvaro parke. 
Vytartų kaime Pasvalio rajone. 
Bėdos kaime Kupiškio rajone. 
Pasak tikėjimų, etnografų su
rinktų iš kaimo senelių, iš per-
kūno įtrenkto ąžuolo pasidarius 
arklą, juo galima usnis iš lauko 
išnaikinti. Tuo pačiu tikslu per 
mėšlavežį po vežimu būdavo 
pririšama Įtrenkto ąžuolo nuos
kila. Visa tai yra reliktai miti 
nių vaizdinių apie perkūno ir 
Vėlino (prūsų Patulo) nesan
taiką. Mat usnys — „velnio an
gelai". Toji dviejų dievybių, oro 
ir žemes sferų valdovų, nuolati
nė kova suka gamtos ratą-ir 
sukelia sezonu kaitą Nuostabą 
kelia tik tautosakos kurinių 

tvarumas; jais mūsų laikus pa
siekia senosios mitologijos ai
das Gi fizinė realija yra tokia, 
kad žaibas išties dažnai t renkia 
į ąžuolą — jo mediena santyki
nai laidi elektros srovei, o 
šaknys gilios. Ąžuolai, pasodinti 
šalia pastatų, atlikdavo perkūn
sargio funkciją. Tikriausiai iš 
čia paprotys ąžuolo šakelę už
kišti po stogo grebėstu apsaugai 
nuo įtrenkimo. 

Tad ąžuolas apeigose, skir
tose griaustinio dievui, senovė
je būdavo naudojamas dvejo
pai. Pirmiausia tai medis, ku
riame pasireiškia Perkūno dva
sia. Kartu ąžuolas buvo t a s 
medis, kurį atnašaudavo, degin
davo Perkūno garbei. 

Ąžuolas mitinėje mąsty
senoje įgauna Pasaulio Medžio 
bruožų. Jo mitologizavimas at
sispindi ir dainose: 

..Ant aukšto kalno 
Trys ąžuolėliai 
Po devynias šakeles. 
Ant kožnos šakos 
Po gegutėlę 
Kas rytelį kukavo". 
Dainoje paminėta 3X9 for

mulė — mėnulinio kalendo
riaus algoritmas, vienas iš bū
dų struktūrizuoti laiką. Verti
kalioji erdves s t ruktūra išreiš
kiama trimis medžio dalimis: 
šaknimis, kamienu, šakomis . 
Tridalę pasaulio s t ruktūrą gali 
pabrėžti šalia ąžuolo gulintis 
akmuo, po kuriuo nuo Perkūno 
slepiasi velniukas. Akmuo mi
tinėje mąstysenoje yra skiria
moji riba tarp gyvųjų ir miru
siųjų, realiojo ir menamojo 
pasaulių. Lygiai ir gyvojo a r 
mirties vandens versmė. Labai 
įdomiai hipotetinė šventyklos 
s t ruktūra nusakyta tokiame 
posmelyje: 

„Po ąžuolėliu, po garbuonėliu 
Dygo rūtelė ir lelijėlė, 
O viršum bėgo bistri upelė". 
Gėlės — rūta, lelija — pa

pras ta i simbolizuoja merginas 
ir jų jaunystę, upės tėkmė — 
likimą. Ąžuolas čia tarsi atsi
spindi vandenyje — upelė bėga 
„viršum jo". Tai projekcija į 
menamąjį pasaulį, iš kurio gali 
a tei t i likimo iš tarmė. įdomu 
paminėti realiai egzistuojantį 
tokį šventvietės derinį. Lygumų 
apylinkėse, prie Kareiviškio 
ka imo Kruojos upelio vagoje 
stūkso maždaug 3 m skersmens 
akmuo, perskeltas į tris dalis. 
J is vadinamas Perkūnijos ak
meniu, o pieva krante — Per
kūnijos lankele. Kitame Kruojos 
krante , tiesiog priešais akme
nį, išaugęs milžinas ąžuolas, 
šakotas ir gumbuotas, 1,5 m 
skersmens , miškininkų nuo
mone, turintis apie 500 metų. 
Žmonės sako, kad vardą akmuo 
gavęs nuo to laiko, kai į jį 
trenkęs perkūnas. Atsitikę tai 
senų senovėje... 

Lietuva senovėje t ikrai 
buvo ąžuolų kraštas. Tyrinėtojai 
mano, kad XVI amžiuje ąžuoly
nai dar galėjo sudaryti 15—20 
procentų visų miškų ploto. Iš tų 
tolimų laikų palikę ąžuolai ga
liūnai: penki Šventybrastyje, po 
vieną Šaravų ir Lančiūnavos 
miškuose (Kėdainių rajone), A. 
Mickevičiaus ąžuolas Aukštad
varyje, Žvėrinčiaus ąžuolas 
Birštono apylinkėse. Ąžuolų ka
ralienė Dūkštų apylinkėse, Bie
liūnų miško ąžuolas Sudervės 
apylinkėse. Glitiškių ąžuolas 
(Vilniaus raj.). Gojaus ąžuolas 
Stakliškių apylinkėse (Prienų 
raj.), Mingėlų ąžuolas Vieštovė-
nuose (Plungės raj). Ir, žinoma, 
Stelmužės parko senolis, ar ne 

tretysis amžiumi bei storumu 
Europoje. Lietuvos vietovardžių 
sąrašuose ąžuolai paminėti 74 
kartus. Pa ts dažniausias — 
Ąžuolyne, kur iuo vadinama 
penkiolika kaimų. Dažni ir Pa
ąžuoliai, Ąžuolytė, Ąžuolija, 
Paąžuolė. Lietuvoje teka dvi 
Ąžuolupės ir trys upokšniai 
Ąžuolynai, telkšo keturi „ąžuo
liniai" ežerai. Ir labai daug 
ąžuolo ar ąžuolyno vardu miš
kų ir gojelių, pievų ir kalnelių. 
Kai kurie ąžuolai saugo isto
rinę atmintį: toks yra Sanda-
riškių galiūnas Biržų rajone, 
menantis lietuvių su švedais 
pasirašytą taiką; Bielinio ąžuo
las Purviškių kaime, kurio 
drevėje knygnešių karalius 
slėpdavo draudžiamą spaudą; 
kovas su kryžiuočiais mena Ge

dimino ąžuolas Raudonėje prie 
Nemuno. Didžiausias Lietuvos 
ąžuolynas šiandien — netoli Dūkš
tų (Vilniaus raj.). Ąžuolai čia 
auga beveik 350 ha plote.- Po 
vienu milžinišku medžiu — di
delis akmuo su keturiais dar nie
kieno neįskaitytais rašmenimis... 

Graži patriotizmo raiška — 
prieš 15 metų, Sąjūdžio dvasios 
įkvėpimu pasodintas Atgimimo 
ąžuolynas dr. J. Basanavičiaus 
gimtinėje Ožkabaliuose. Šiandi
en trisdešimties hektarų plote 
ošia per 7,000 ąžuoliukų! Šio 
ąžuolyno tapsmas ir kartu pat
riarcho gimtosios sodybos radi-
masis nuo pamatinių akmenų 
įkvepia viltį pamatyti atgims
tant ir visavertę lietuvių etninę 
kultūra bei tautos istorines ver
tybes. 

Nemunas ties Seredžium ipo< iius nuotr. 
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Zebediejaus du sūnūs Jo
nas ir Jokūbas buvo Jono 
Krikštytojo mokiniai. J ie matė 
Jėzų, kai Jis atėjo pas Joną ir 
buvo Jordano upėje pakrikšty
tas. Po krikšto Jėzus išėjo į ty
rus, kur buvo šėtono gundomas. 
Per keturiasdešimt dienų, ku
rias Jėzus praleido tyruose, 
daug kas prie Jordano upės 
brastos pasikeitė. Jau nebuvo 
tenai Jono Krikštytojo, šaukian
čio daryti atgailą. J i s buvo 
suimtas ir Machaerus pilies 
kalėjime uždarytas. Jonas su 
broliu Jokūbu kasdien ateidavo 
prie Jordano, kur Jėzus buvo 
pakrikštytas, tikėdami, kad gal 
pamatys Jį, apie kurį mokytojas 
taip gražiai kalbėjo. Taigi jie 
kasdien ieškojo Jėzaus. Vieną 
dieną Jonas pamatė Jėzų einant 
Jordano pakraščiu, kur J is buvo 
pakrikštytas. 

Jonas pasivijo Jėzų ir, iš 
paskos eidamas, garsiai prabilo: 

— Dievo Avinėlis, kuris 
naikina pasaulio nuodėmes! 

Atsigręžęs Jėzus paklausė 
Joną: 

— Ko tu ieškai? 
Jonas atsakė: 
— Tavęs, Viešpatie, ieškau. 
— Kaip Tu žinai, kad aš esu 

Viešpats? 
— Jonas Krikštytojas man 

sakė. 
— O kodėl mane vadini 

Avinėliu? 
— Girdėjau Krikštytoją 

Tave taip vadinant, kai vieną 
dieną čia buvai atėjęs. 

— Tai ko gi nori iš manęs? 
— Aš noriu, kad mums 

pasakytum žodžius apie amžiną 
gyvenimą ir mus paguostum. 

— Bet kas gi tu esi0 

— Aš esu Jonas, Zebedie
jaus sūnus, ir šitas, va, Jokūbas, 
mano brolis. Mes esame iš 
Galilėjos ir esame žuvininkai. 
Mes taip pat esame Jono 
Krikštytojo mokiniai. J is gyve
nimo žodžius skelbė, o mes jo 
klausėmės, nes norime būti 
Dievo pasekėjais, darant atgai
lą, norime gauti iš Jo nuodėmių 
atleidimą ir taip pasiruošti 
sutikti ateinantį Mesiją. Juk Tu 

esi Mesijas. Taip Jonas Krikš
tytojas sakė, nes jis matė nužen
giant balandžio ženklą ant 
Tavęs. Jis mums sakė, kad Tu 
esi Dievo Avinėlis, kuris naiki
na pasaulio nuodėmes. Taigi 
suteik mums ramybę, nes mes 
neturime kito, kuris mums 
vadovautų, o mūsų sielos yra 
prislėgtos. 

— O kur yra dabar Jonas? 
— Erodas jį paėmė. Dabar 

jis yra kalėjime. Patys ištiki
miausi mokiniai bandė jį išlais
vinti. Bet tai yra visai neįma
noma. Mes kaip tik iš Ma
chaerus ateiname. Priimk mus, 
Viešpatie, pas save. Parodyk, 
kur Tu gyveni. 

— Taigi ateikite. Bet ar jūs 
suprantate , ko prašote? Kas 
mane seka, turi palikti viską: 
savo namus, savo gimines, savo 
galvoseną, net ir atsisakyti savo 
gyvybės. Jeigu taip norite, tai aš 
padarysiu jus savo mokiniais ir 
savo draugais. Bet aš neturiu 
jokio turto ir jokios apsaugos. 
Aš esu neturtingas ir dar tapsiu 
didesnis vargšas, kuris neturės 
kur galvos priglausti, ir aš 
būsiu mano priešų persekioja
mas labiau, kaip paklydusi avis 
vilkų gaudoma. Mano mokslas 
yra ir už Jono mokslą griežte-
nis, nes draudžia visokį pasipik
tinimą. Mano mokslas yra apie 
sielos reikalus, o ne apie pa
viršutinius daiktus. Jūs turite 
iš naujo atgimti, jei jūs norite 
tapti mano mokiniais. Ar jūs su 
noru esate tam pasiruošę? 

— Taip, Viešpatie. Tik Tu 
turi žodžius, kurie teikia mums 
šviesą. Jie pasiekia mus. Kur 
yra tamsybė ir nuniokojimas, 
ten jie atneša šviesą, saulės 
spindulius. 

— Tad eikime. Aš jus dabar 
mokysiu. 

Jonas ir Jokūbas su Jėzumi 
praleido visą dieną, iki pusiau
nakčio. Jie buvo sutarę su Si
monu (Petru) ir jo broliu An
drium tą naktį išplaukti į ežerą 
žuvauti. Juodu prie Genezareto 
kranto atsirado tik paryčiais. 
Jonas pradėjo garsiai šaukti 
nuo kranto, ragindamas, kad 
tuojau Andrius ir Simonas 
skubėtų irtis į krantą. Įbridęs į 
ežerą, nekantriai laukė laivo 

atplaukiant. Petras, piktai nu
siteikęs, tylėjo, o Andrius tuojau 
su priekaištu prabilo: 

— Kur jūs buvot, kodėl judu 
neatėjote, kaip buvo sutarta? 

Jonas atsakė Andriui irgi 
klausimu: 

— Kodėl jūs nėjot su mani
mi ir Jokūbu? 

Andrius ramiai pradėjo 
aiškintis: 

— Aš nuėjau žuvauti. Aš 
nenoriu laiko gaišti. O judu din
gote su tuo žmogumi. 

— Aš jus šaukiau. J i s yra 
tasai, kurio ieškome. J ū s turė
tumėt išgirsti Jo žodžius. Mes 
praleidome su Juo visą dieną, 
iki pusiaunakčio. Mes atsku-
bėjom jus pakviesti. 

— Ar tai Jis, kurį mums 
Krikštytojas parodė? 

— Tikrai Jis tas pats. J is 
mums prisipažino. 

Petras, visą laiką tylėjęs, 
prabilo: 

— Kiekvienas gali apie save 
bet ką pasakyti, kad kitiems 
padarytų didelį įspūdį. Tai j au 
ne pirmą kartą taip atsitinka. 

— Simonai nekalbėk taip. 
Jis yra Mesijas. Jis viską žino. 
J i s girdi ir tavo kalbą, — 
paaiškino Jonas. 

— Taigi Mesijas! Ir J is jums 
pasirodė — Jokūbui ir Andriui! 
Trys bemoksliai žuvininkai! 
Mesijas turi būti visai kitoks. Ir 
Jis mane girdi! Vargšas berneli! 
Pavasario saulės švieselė pa
gadino tavo protelį. Ateik čia ir 
imkis darbo. Tai yra daug ge
riau. Pamiršk tas pasakas! 

— Simonai, aš sakau tau. 
Jis >Ta Mesijas! Krikštytojas 
kalbėjo apie šventus daiktus , 
bet Jis kalba apie Dievą. Jeigu 
Jis nebūtų Kristus, ta i J i s 
nekalbėtų tokių žodžių. Simo
nai, aš jau nesu vaikas. Aš jau 
pakankamai subrendęs ir ra
miai protauju. Tu tai žinai. Aš 
daug nekalbėjau, aš tik klausi
ausi valandų valandas, praleis
tas pas Dievo Avinėlį, ir aš t au 
galiu pasakyti, kad J i s yra 
tikras Mesijas. Tu netiki, nes tu 
negirdėjai ir nematei Jo kal
bant. Taip. Mes esame vargšai 
ir bemoksliai. Betgi Jis sako, 
kad >Ta atėjęs paskelbti Dievo 
karalystės. Evangelijos, — tai

kos ir ramybės karalystės — 
vargšams ir nužemintiems, visų 
pirma mažutėliams. Didieji jau 
tu r i savo džiaugsmus, kurie 
betgi negali būti palyginti su 
džiaugsminga laime, kurią Jis 
mums atneša. J i s sakė: „Aš atė
j au visų pirma pas Izraelio ir 
viso pasaulio mažutėlius, kurie 
verkia ir tur i viltį, pas tuos, 
kurie ieško Šviesos ir yra išalkę 
tikrojo maisto, — tikrosios Man-
nos, apie kurią didieji nieko 
nežino. Ateikite visi tie, kurie 
ieškote tiesos, nes aš esu pa
saulio Šviesa". J i s sakė, kad 
pasaulis Jo nemylės, nes yra 
visokių nedorybių ir stabų 
garbintojų sugadintas, o didžioji 
nuodėmė esanti žmogaus puiky
bė, iš kurios seka kitos nuo
dėmės. Taigi, J i s atėjęs panai
kinti ir Adomo nuodėmę, ir, kai 
įvyks atpirkimas, žmonės galės 
išsilaisvinti iš nuodėmės pančių 
ir sekti Jį, kur is yra tikroji 
pasaulio Šviesa. 

Petras, išklausęs Jono pa
sakojimų, sušuko: 

— Tai tuojau eikime pas Jį, 
ko mes laukiame? O tu, An
driau, kodėl nėjai su Jonu ir 
Jokūbu pas Mesiją? 

— Simanai, tu gi man visą 
naktį priekaištavai, kad neat-
sivedžiau žuvauti Jono ir Jo
kūbo, o dabar mane bari, kad aš 
SŪ jais nėjau pas Mesiją. 

— Teisingai sakai. Bet aš gi 
Jo nemačiau, o t u Jį matei. Ir tu 
galėjai sužinoti, kad J is ne toks, 
kaip mes. Beje, Jonai, ar tu 
sakei, kad J is viską žino ir viską 
girdi? 

— Aš ta ip sakiau. Taip ir 
yra. Kai mėnulis jau aukštai 
buvo, aš prasitariau vienas sau, 
lyg k lausdamas , ką dabar 
Simonas daro. J i s taip ir atsakė, 
kad Simonas dabar meta tin
klus ir labai neramus, kad vie
nam reikia dirbti, o aš nesu su 
juo su savo laivu tokiame ge
rame vakare žuvauti. 

— O tu, šventasis gailes
tingume. Taip ir buvo. Taigi Jis 
girdėjo, kad aš sakiau, jog Jis 
melagis. Taigi aš negaliu eiti 
pas Jį. 

— Eisim, eisim pas Jį. J is 
labai geras. J i s žino ir tavo 
mintis. Kai pasakėm, kad eisim 
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NESUNAIKINAMI GYVŪNAI 
STASYS SURANTAS 

Prieš maždaug devynerius 
metus mokslininkai, tyrinėdami 
didelius radioaktyvių atominių 
liekanų talpintuvus prie Sa-
vanna upės South Carolina 
valstijoje, buvo apstulbinti. Ant 
tyrimams įleisto metalinio vir
balo galo pamatė permatomą 
gyvą masę, kurios pavyzdžius, 
naudodami roboto rankas, tuo
jau perkėlė į cemento celę ir ste
bėjo per trijų pėdų storumo 
langą. Truputį tos medžiagos 
roboto rankomis perkėlė į 
tyrimų lėkštelę, kurioje rado 
koloniją keistų, oranžinės spal
vos bakterijų. Tos bakterijos 
buvo prisitaikiusios ir gyveno 
ten, kur buvo 15 kartų stipresnė 
radiacija, galinti užmušti žmo
gų, skystyje iš nuodingų me
džiagų, kurią kai kurie moks
lininkai vadina „raganų raugu" 
'-vvitches brew"). 

Tai buvo žingsnis pirmyn, 
nes JAV Energetikos ministeri
ja ieško „gerų gyvūnų", kurie 
padėtų išvalyti labai didelius 
atominių atmatų kiekius ir 
Savanna upę netoli Augusta, 
GA, o paprastais metodais tai 
gali kainuoti apie 260 milijardų 
dolerių. Vyksta tyrimai ir ieško
ma „gerų gyvūnų", ypač naujoje 
grupėje, kurią mokslininkai 
vadina „extremophiles". Tie 
mikrobai gali atlaikyti šios že
mės aršiausias sąlygas, pakelti 
labai aukštą radiaciją, augti 
aukštesnėje nei virimo tempe
ratūroje ir būti su nuodingomis 
medžiagomis, kurios gali viską 
sunaikinti. „Extremophiles" pa

naikina nuodus juos ėsdami ir 
pakeisdami į nenuodingas me
džiagas. Tie mikrobai gali su
mažinti radioaktyviųjų me
džiagų pavojų, paversdami jas 
netirpstančiomis medžiagomis 
kurios neužterštu upių ir. svar
biausia, požeminių vandens 
išteklių. 

„Exstremophiles" sukėlė la
bai didelį susidomėjimą, galima 
sakyti, visame mokslo pasauly
je. Tyrinėtojai tikisi, kad jiems 
palengva pavyks suprasti, kaip 
tie „extremophiles" gali pakelti 
radiaciją ir kitas aršiausias 
sąlygas mūsų pasaulyje, ir gal 
tai padės žmonijai išspręsti 
daug rūpesčių. Pavyzdžiui, visai 
neseniai išeinantis į pensiją 
energetikos ministras Spencer 
Abraham pranašavo, kad gal 
jau ir netolimoje ateityje tie 
gyvūnai naikins pavojingas ato
mines liekanas ir taip pat angli
mi kūrenamų elektros jėgainių 
taršą, net ir anglies dvideginį, 
kuris yra viena pagrindinių 
priežasčių žemės klimato šil
tėjimui (globai vvarming). 

Nacionalinės aeronautikos 
ir kosmonautikos (National Ae-
ronautics ir Space Administra-
tion) administracija tikisi, kad 
jiems pavyks suprasti tų gyviu 
mechanizmą, kaip jie pakelia 
aukštą radiaciją. Tas gal padėtų 
astronautams pritaikyti kokius 
metodus ar būdus, kurie ir 
apsaugotų juos nuo radiacijos 
ilgų erdvės kelionių metu. 
Sveikatos institutai tikisi, kad 
tie mikrobai su savo ypatingom 
savybėm gali parodyti, kaip 
vėžio pacientams duoti stipresnį 

radiacijos gydymą. 
Iki dabar gamtoje ras t i 

„etremophiles". atrodo, y ra 
žmonėms nekenksmingi. Labo
ratorijose pakeistų mikrobų 
naudojimas bet kokiam tikslui 
tuojau sukeltų daug ginčų ir 
nuomonių, nes niekas t ikra i 
nežino, kas gali išsivystyti per 
ilgesnį laiką. Uogos pavidalo 
mikrobai, rasti Savanna upės 
vietovėje, buvo pavadinti „Ki-
neococcus radiotolerans". Moks
lininkams jau pavyko ištyrinėti 
apie 95 proc. jų genetinės struk
tūros. Jau žinoma, ką jie daro, 
ką jie mėgsta ėsti (ypač mėgsta 
smulkų cukrų), bet tyrinėtojai, 
tiriantys panašius gyvūnus jau 
apie 50 metų, dar ne visai žino. 
kaip jie išlieka gyvi. Radiacija 
sunaikina visų gyvių genetinę 
struktūrą, bet „estremophiles" 
per trumpą laiką, per kelias va
landas, vėl susijungia ir išlieka 
gyvi. Mikrobiologas Christoper 
Bagvvell sako, kad tie „Kine-
ococcus" gali sunaikinti visokius 
nuodus, kaip herbicidus, pra
moninius skiedinius, chloro 
junginius ir t. t. augti radioak
tyvioje vietovėje, kur kiti gyviai 
tuoj nugaištų ir kur net stiklas 
paruduoja. Mokslininkai žino 
apie dvylika skirtingų gyvių. 
Pirmas buvo atrastas 1956 m. 
Corval, OR, betyrinėjant ra
diaciją maiste. Buvo pastebėta 
nematyta rausva bakterija, kuri 
pavadinta „Deinococcus radio-
durans". Vėliau, atradę jos ne
paprastą atsparumą, moks
lininkai davė kitą pavadinimą 
„Conan the Bacterium". Tas 
davė pradžią daugeliui moksli

nių teorijų bei ginčų ir - kai kas 
sako - net padavimų. Vieni 
tyrinėtojai galvoja, kad tos bak
terijos čia atkeliavo su kome
tomis, nes gali pakelti labai 
aukštą radiaciją. Kiti spėlioja, 
kad tos bakterijos buvo pirmieji 
gyviai šioje planetoje, kada 
žemė susiformavo įvykus ra
dioaktyviam sprogimui. 

Tų „extremophiles" neseniai 
buvo ras t a an t plikų kalnų 
viršūnių ir taip pat sušalusioje 
Antarktikoje. Dr. John Batistą 
galvoja, kad tai yra nepavojingi 
gyvūnai, kurie kažkaip prisi
taikė pakelti aukštą radiaciją 
bei sausrą, ir laukia, kol bus 
nupūsti kitur. „Super Conan" 
bakterijos dabar laikomos 
bandymų lėkštėse Uniformed 
Services universitete, karinių 
tyrimų centre, Bothesda, MD. 
Kaip teigia Michael Daly, „mes 
esame pasiruošę daryti daug 
lauko bandymų, bet, atrodo, 
visuomenė dar nė ra pasi
ruošusi. Žinoma, kad tie gyviai 
naikintų atominę taršą, bet kas 
žino, ką jie dar darytų". 

Tos rausvos bakterijos buvo 
atrastos atominiu liekanų tal-
pintuvuose, ir niekas negali 
ginčyti, kad jas ten rasti būtų 
nenatūralu. Tyrinėtojai galvoja, 
kad jie gali tuos „kineococcus" 
auginti bandymų lėkštėse ir jas 
leisti į t ankus bei požemio 
užterštas požemio vietoves. Dr. 
Bagvvell mano, kad gal dar 
reikės apie 5 metų stebėti tų 
gyvių genetiką pr ieš lauko 
bandvmus. 

pas tave, tai *Jis prasitarė. Kad 
tu esi geros valios žmogus. 

— O ką mes turime Jam 
nunešti? Visi rabinai vis laukia 
ko nors a tnešant . Negi mes 
eisime tuščiom rankom. Mes 
galėtume Jam nunešti žuvų, 
duonos, vaisių ir ką nors daugiau. 

— J is netur t ingas ir iš 
žmonių jokio turto neprašo. Kai 
paklausėme, ką mes galime 
Jam atnešti, tai Jis atsakė, kad 
reikia vieno visų didžiausio 
turto, kurį turi visi, o turtuoliai 
ir šio pasaulio didieji neturi, tai 
yra art imo meilė, tikėjimas, 
gera valia, susivaldymas, nuo-

Visa tai išklausęs, Simonas 
pradžiugo. 

— Na, tai Jis yra t ikras 
rabinas, žadėtasis Mesijas. J is 
nėra šiurkštus su beturčiais. Jis 
neieško pinigų. J is yra Dievo 
Žmogus, ir mes galime drąsiai 
pas Jį eiti. 

Simonas nuskubėjo su savo 
broliu Andrium, su Jonu ir jo 
broliu Jokūbu į aikštę prie sina
gogos. Simonas (Petras), pama
tęs Jėzų ir pajutęs Jo nuošir
dumą, tuojau viską prisipažino, 
kad jis netikėjo, kad ir Andrių 
atkalbėjo, kai šis norėjo eiti pas 

Jėzų drauge su Jonu ir Jokūbu. 
O Jėzus pagyrė Petrą dėl jo 
nuoširdumo ir pasakė, kad Jis 
dėl to jį labai myli. Tada Petras 
dar daugiau pradėjo save kal
tinti, kad jis >Ta blogas, kad jis 
yra gobšus ir kad negalės 
vykdyti viso to, ką Jėzus sina
gogoj kalbėjo, bet labai norėtų 
būti Jo mokiniu. Andrius dar 
pridėjo, kad jo brolis Simonas 
yra labai bailus. O Jėzus 
atsakė, kad jis, atėjus laikui, 
bus kaip liūtas drąsus ir nuo 
dabar vadinsis Petras, — uola, 
ant kurios J i s galės atsiremti. 

Dėl etikos ir moralinių 
principų nepaisymo reklamose 

Verslas be reklamos — šian
dien sunkiai suvokiamas daly
kas, tai pripažįsta tiek patys 
verslininkai, tiek prie įvairiau
sių reklamų pripratę jų varto
tojai. 

Tačiau besiversdami per 
galvas, kaip įmantriau prakišti 
siūlomą produktą negailestin
gomis konkurencijos sąlygomis, 
reklamų kūrėjai tam tikrais 
atvejais perlenkia lazdą. Štai 
kad ir bendrovės ..Omnitel" su
kurta išankstinio mokėjimo 
kortelės ,.Ežys" viešai per radi
jo stotis ir internete platinta 
reklama, skelbianti, kad rugsė
jo 3 d. — „Šv. Ežio diena". 

Taip pat ši įmonė, rekla
muodama vieną mobiliųjų tele
fonų, vaizduoja besimeldžian
čias prieš telefoną žmogus fi
gūras su šūkiu: „Neturėk kitų 
telefonų, tik Nokia" — net ne
kyla kitokios minties, kad tai 
perdirbtas vienas iš dešimties 
Dievo įsakymų. 

Lietuvos krikščionių de
mokratų jaunimas mano, kad 
šių reklamų turintys akivaiz
džiai pažeidžia LR Reklamos 
įstatymo 3 straipsnio 1 punktą, 
kuris teigia, kad reklama turi 
būti ,,padori ir teisinga", bei 4 
straipsnio 1 punktą: reklama 
draudžiama, jeigu joje „pažei
džiami visuomenės moralės 
principai". 

Tai akivaizdi nepagarba kiek
vienam katalikų tikėjimą išpa
žįstančiam žmogui, kuriam svar
bios ir gerbtinos tokios relik
vijos kaip rožančius ar šventųjų 
statulos, nevykusiai naudoja
mos ir minėtoje ..ežio" reklamoje. 

Manome, kad šiuo atveju 
kur kas svarbiau ne kiek pa
žeistas įstatymas, bet kur kas 
svarbesnės moralinio vertinimo 
normos- panašios reklamos tik 
išryškina, kad didžiausiomis 
vertybėmis šiandien tampa tai, 
kas padeda uždirbti pinigus. 
Dėl jų galima pamiršti pado
rumą bei pagarbą 

Raginame reklamų kūrė
jus gerbti save ir kitus, taip pat 
ir savo klientus. 

Mindaugas Lingė 
LKD Jaunimo sekcijos 

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

gyvybės ir sveikatos draudimai 
! „ , „ . . „ ^ . . ^ „ „ . „ , j 

I Praš>kitt Rasos — kalba lietuviškai ( 
I 5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL | 
I 708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSIRANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Ot'f. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St , 

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

A M E R I C A t t f A M U Y 

i t T i ' i . r v u j i 
RUT0, N f l M R I , UERSLRS, 

SUEIKBTR, CVUVBE 

Auktto lygio A i i X T » 
aptarnavimas, A I I N A 

patikimas " L l l , n 

dra 

:m&. 
draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

GRINKEVIČIUS 
INSURANCE ACENCY 

S743 PRAIRIE AVE, BROOKFIEID, IL 60513 

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

ĮVAIRUS* 

O 3 D i / dft J aa 
taiso įvairius lengvus rūbus, 

siuva patalynę ir užuolaidas. 

Te!. 630-434-0388 

S I Ū L O I Š N U O M O T I 

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

2 mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Tvarkingiems asmenims 

išnuomojamas vieno miegamojo 

butas Kedzie ir 66 gatvių rajone. 

Tel: 773-671-9919 

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

$415 j mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 773-405-6193. 

IŠNUOMOJAMAS 
GRAŽUS 4 KAMB. BUTAS 

M a r q u e t t e P a r k . 
Kaina sutartinė 

Tel . 708-656-6599 

•ĮVAIRUS-

IŠNUOMOJAMAS 
NAMAS 

1 1 3 2 5 VVes tvvood D r i v e , 
P a l o s H i l l s , IL. 

T e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 9 0 9 0 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

£ ^ 

PASINAUDOKITE 
„DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMAIS 
Dienraštis ,,Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 

spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes 
spaustuvės visoje Amerikoje. ,,Draugo" spaustuvė 
spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, 

programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, 

paruošia oficialių laiškų popierių 
su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio 
„Draugo" spaustuve negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" 
spaustuvei, yra parama dienraščiui. 

..Draugas" turi atlikti daug papildomų spaudos darbų, 
kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus 
bei kitų lietuviškų draugijų vadovybę 

pasinaudoti „Draugo" spaustuves patarnavimu. 
Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų 

spaustuve gali Jums suteikti. 
Remkite ,,Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 

išeivijoje — duokite spaudos 
darbus „Draugo" spaustuvei. Juk „Draugas" stengiasi 

aprašyti visus renginius ir organizacijas, todėl nėra kito tokio, 
išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 S t r e e t ; C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

T e l . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 ; Fax: 7 7 3 - 5 8 5 - 8 2 8 4 

-«T7= 

Always With Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gčies visom progom, gėlės i Lietuvą 
• Egzotines ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvines ir progines kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnvdiu. pokyliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais nuolaida 20%1 

Lemon t . 1120 S. State St. 
Justice 8015 W . 79 St.; 

Tel. 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9 
Tel. 708 5 9 4 - 6 6 0 4 

Pr is ta tome Čikago je , jos apy l inkėse. JAV. Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a l w a y s w i t h f Iowers.com 

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

Te l . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir (vairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

V S ^ &&*%?) 

350 N. Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v r iki 5:30 v p.p 

608 W Roosevelt. 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt nuo 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Crtcago, IL 60629 
Prekyba, nstaiavmas, apčamavmas 

— Licensed — Bonoed— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

A.V1BER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, b o n d e d " 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažymas. Turiu Jarbo draudimą. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Šlifuoti parketą ir lakuoti 
1 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
1-kv. pėda $1.75. 

Lietuviškai 773-590-1544 Vytas 
Angliškai 773-407-8859 Roman 

Skelbimu skyriaus 
t e l . 1 - 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

N A U J A G Ė R I M Ų P A R D U O T U V E 

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

PIRM.-TREČ. nuo 11 v.r. — 8 v.v. 
KETV.-ŠEŠT. nuo 10 v.r. — 9 v.v. 
SEKM. nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 

TOMAS ŽUKAUSKAS 
7 0 8 - 4 8 2 4 0 1 9 
angelsspir i t s@sbcglobal .net 

S J ^ : H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 5 ^ a a M e i B 5 ^ ^ : J ^ : ^ ^ ^ 5 M 5 ; 

i VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Dougiaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė Mfcn 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

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

.EjBjaĘiaBiaaaagia^^^jMsaaB^ 

R e m k i t e ir p l a t i n k i t e ka ta l i k i šką s p a u d ą 

M i, A \ i A N W ( v* n'- -) A . v 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
Drake 

DU 
lt Again! 

ft" " ~ " ^ i » 
5 S Prospect Ciareooon 
HHs. Illinois 60514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
asmenims 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
pnemiesciuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės i 

Drake ReaRor 

Ortu*, Z 
Audrius Mikulis 
i s t C h o l c e R e a l t o r s 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
"Pirkimas i — -_- ^ - . 
' Pardavimas 
* Surandame -^-?«žs*S4trL 

optimaliausią finansavimą 

D R A U D I M O 
A G E N T Ū R A I 

r e ika l inga /a s a s i s t en t ė / a s 
T e l . 6 3 0 - 6 4 0 - 9 0 4 5 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS rTJTOGRAFAMS 
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 

• • • Į V A R U S * * * 

* 52 metų moteris gali prižiūrėti 
pagyvenusius žmones, gyventi kar
tu, kalba buifine anglų kalba, turi 
rekomendacijas patirties. Tel. 847-
623-1631 ( lietuviškai) . 708-824-
1959( angliškai po 4 v.p.p.) 

* 57 m. moteris ieško darbo Bur-
bank ar Bridgeview. ar aplinkiniuose 
rajonuose lietuvių šeimoje. Tel. 630-
688-8288. 

* 55 m. moteris ieško darbo su 
gyvenimu. Kalba angliškai, vairuoja 
turi žalią kortą Atlyginimas ne ma
žesnis S 100 per dieną. Tel. 773-847-
5895. 

* Moteris ieško pakeitimo šešta
dienį ir sekmadienį pastoviai. Tel. 
708-301-0955. 

* Patyrusi vaikų auklė gyvenanti 
Lemont. ieško darbo su grįžimu 
namo ar gyvenimu. Rekomenda
cijos, patirtis su naujagimiais. Tel. 
708-305-4838. 

D Ė M E S I O ! 

D Ė M E S I O ! 

D Ė M E S I O ! 

N e s e n i a i a t v y k o t e . 

Ieškote darbo ar buto. 
t a o a u s k e l b t i s l a i k r a š t y j * 

b r a n g i a i k a i n u o į a ? 

N e b ė d a 

D R A U G A S J u s u s k e l b i m ą 

i š s p a u s d i n s n e m o k a m a i . 

T e r e i k i a p a s k a m b i n t i 

t e l . 7 7 3 5 8 S 9 5 0 0 a r 

U ž s u k t i i D R A U G O 

a d m i n i s t r a c i j a a d r e s u 

4 5 4 S W . 6 3 S t . , 

C h i c a g o . H 6 0 6 2 9 . 

OnJuifc. 
23. 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
VoksNfcA 773*4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.ma_ver@ worldnet.att.net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

G R E I T P A R D U O D A 
- r n . F i r s t L a n d m a r k R e a l t y 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708^25-7160 

R I M A S 
STANKUS 

• Č i k a g o j e a r p r i e m i e s č i u o s e 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• N u o s a v y b i ų į k a i n a v i m a s v e l t u i 
• T a r p i n i n k a u j a m e g a u n a n t pasko lą 
• P e n s i n i n k a m s n u o l a i d a 

Orrt-Hfc 
23 

Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

V I D A M . 2 
S A K E V I C I U S " 

Reai Estate Consul tant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

DRAUGAS 
TME Li rHLAMAN W0Rl.S-WIDE 0AILY 

SIŪLO DARBA 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų ar valymuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

LVHOME CARE FOR ELDERI.Y. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 
speak English. have work permit. 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

P A R D U O D A 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
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. 

• ĮVAIRUS* 

Floridoje, St. Pete Beach, 
parduodami valgomojo 

(beveik nauji) 
ir miegamojo baldai 

T e l . 7 2 7 - 3 6 8 - 0 1 2 1 , 
Paulina 

P A R D U O D A M A S N A T Ū R A L U S M A N O 
N U O S A V Ų B I T E L I Ų S U R I N K T A S 
G I N T A R I N Ė S S P A L V O S M E D U S . 

| o g a l i m a g a u t i : L i t h u a n i a n P l a z a 
B a k e r y & D e i i , A n t a n e K a m p a s , 
k r a u t u v ė l ė „ L i e t u v ė l ė " , R a c i n e 

B a k e r y i r „ B r a v o " k a v i n ė j e L e m o n t e 
t a i p p a t p o p a m a l d ų P L C e n t r e . 

T e l . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6 K a z y s L a u k a i t i s . 

„Draugas" kviečia 
visus savo skaitytojus ir r ėmė jus 

į kasmetinį „ D r a u g o " poky l į , 

kuris įvyks spalio 16 d . . 4 v . p . p . 

„Parad ise " poky l ių salėje, 

9220 S. Har lem Ave. , Br idgevievv, IL. 

Pokyl io men inę p r o g r a m ą at l iks 

„ R e t r o " kolektyvas iš Los Ange les , CA. 

Bilietus gal i te įs igyt i „ D r a u g o " a d m i n i s t r a c i j o j e . 

Adresas: 4545 VVest 63 rd Street , Ch i cago , i L 6 0 6 2 9 , 

t e l . 773-585-9500. 

^ ^ ^ ^ ^ š . I p p I S š I l 

ta 

P I G I A U S I A V I A - B I U E T A 1 Į L I E T U V A . I R E U R O P A , 

7ww. autotradeusa com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOB11 JUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO 
PERSIUNČIAMU AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATI J EKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ ! 
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
http://www.alwayswithf
http://Iowers.com
mailto:angelsspirits@sbcglobal.net
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net


v • KUR BAKUZE SAMANOTA 
Komp. Stasio Šimkaus mišrių chorų festivalis 

kieme, Jurbarke 2005.05.22 d. 

Gegužės 22-23 d. jau trečią 
kartą jurbarkiečiai, Seredžiaus 
žmonės, surengė savo žemiečio 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
garbei tarptautinį chorų festi
valį. Jame dalyvavo 19 chorų iš 
įvairių Lietuvos vietovių. 
Vienas choras buvo iš Latvijos 
— Tukumo rajono, o kitas iš 
Vokietijos, net iš paties Berlyno. 
Šimkaus dainos ir giesmės 
skambėjo ne tik Jurbarko, bet ir 

festivalis 

Skirsnemunės, Vadžgirio ir 
Seredžiaus bažnyčiose, jo gim
tajame kaime dalyvavo ir 
Lietuvos kariuomenės Garbės 
sargybos orkestras, vadovauja
mas kapelmeisterio Just ino 
Jonušo. 

Atsilankęs Klaipėdos uni
versiteto Menų fakulteto docen
tas, „Aukuro" chorinės bendrijos 
garbės pirmininkas Robertas 
Varnas savo žodyje pasidžiaugė, 

•"anemunes pilies 

kad esančios Lietuvoje dvi 
vietos, kur Stasys Šimkus ypač 
pagarboje laikomas — tai 
Jurbarkas, neužmirštantis savo 
kraštiečio, ir Klaipėda, kuri ren
gia jo chorinės muzikos konkur
sus. Jau rengiamasi XV Stasio 
Šimkaus tarptautiniam chorų 
konkursui, kuris įvyks šių metų 
spalio 21-23 d. 

F a u s t a s Strolia 

S. Šimkaus konservatorijos studentai buvusioje Stasio Šimkaus sodyboje pasodino tradicinę obelaitę. 

JAV LB Krašto va ldybos 
Social in ių re ika lų t a r y b a 

Ruošia: A ldona Šmuikštienė 
2711 We$t 71 Street , 
Chicago, IL 60629 
Tel. 77$-476-2655; fax. 773^36-6906 

„SOCIAL SECURiTY" 
INFORMACIJA MOTERIMS 

Moterys šiandien dirba 
įvairiose profesijose. 60 proc. 
visų, gaunančių „Soc Security" 
išmokas, yra moterys. 

Atsižvelgdama į tai, „Sočiai 
Security" administracija inter
nete turi specialų puslapį skirtą 
moterims: www.socia lsecur i -
ty .gov/women ir jis vadinasi 
„For vvomen". 

Čia keletas pavyzdžių, ką 
ten galima sužinoti: 1. Dir
bančioms moterims (working 
women) yra skirta informacija, 
pavadinta „Benefits Planner r , 
kurioje paaiškinama, kokiais 
atvejais moterys gali gauti „Soc. 
Security" išmokas; kurie šeimos 
nariai gali gauti „Soc. Security" 
išmokas, remiantis jos uždar
biu, ir kaip bei kada tų išmokų 
prašyti. Per šią programą mo
terys gali gauti papildomos in
formacijos kituose interneto 
puslapiuose, kur kalbama apie 
pensijon išėjimą. įplaukų šal
tinius, rūpesčius, kuriuos gali 
sukelti išėjimas pensijon, pvz., 
butas, medicininė pagalba ir 
pan. 

2. Nuotakoms (brides) pri

menama, kad svarbu pranešti 
„Soc. Security" naują ištekėju
sios pavardę, kad pavardė ne
trukdytų gauti visas priklau
sančias „Soc. Security" išmokas. 

3. Gimdyvės - naujos ma
mos <new mothers) gali sužinoti 
apie „Soc. Security" numerio 
svarbą naujagimiui ir įvairias 
išmokas (benefits) vaikams. 

4. Išsiskyrusios (divorced 
spouses) gali sužinoti apie iš
mokas, kurias turi teisę gauti iš 
buvusio sutuoktinio ir kas 
atsi t inka su išmokomis, jei 
moteris vėl išteka. 

5. Našlėms (widows) teikia
ma informacija apie dirbusio 
mirusio sutuoktinio išmokas 
šeimos nariams ir apie finansinį 
planavimą šeimai. 

„Sočiai Security" puslapyje 
patarnavimų yra daug. Čia tik 
keletas pavyzdžių iš www.so-
cia lsecur i ty .gov. 

1. Planavimas ateičiai -
„Sočiai Security Benefits Plan-
ner" gali padėti planuoti Fi
nansinę ateitį. Jrašykite (key 
in) savo numatytą <estimated> 
uždarbį ir pažiūrėkite, kokias 

išmokas gelėtumėte gauti. 
2. Galite sužinoti, ar yra 

galimybė gauti išmokas dabar. 
Raskite „Soc. Security Benefit 
Eligibility Screenig Tool", arba 
BEST, atsakykite į eilę klau
simų ir sužinosite, ar galite 
gauti pensijines, neįgalumo, ar 
papildomas ^Supplemental Se
curity Income (SSI) išmokas. 
Atsakiusios į pateiktus klau
simus, ten galite atsakant į 
klausimus sužinoti, ar galėtu
mėte gauti Medicare galima 
atlikti per 5-10 minučių. 

3. Galite paduoti prašymus 
dėl „Soc. Security" išmokų per 
kompiuterį. Nuo 2000 metų tai 
jau yra padarę daugiau kaip 
pusė milijono žmonių. 

4. Gali prašyti naujos Me
dicare kortelės, jei turėtoji 
dingo, ar buvo pavogta. Tai 
galite atlikti irgi per „Soc. 
Security" puslapį ir kortelę 
gausite paštu maždaug per 30 
dienų. 

5. Galite sužinoti, ar galė
tumėte gauti papildomos pagal
bos, mokant už būsimą naują 
Medicare receptinių vaistų kor
telę. 

2006 m. sausį naujoji Me
dicare receptinių vaistų progra
ma įsigalios 2006 m. sausį. Ta 
papildoma pagalba gali su
taupyti asmeniui 2.100 dol. per 
metus, jei tas asmuo atitinka 
Medicare reikalavimus. 

Visa tai galite rasti: 
w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v . 
/onlineservices/ 
(Pagal „Sočiai Security" informacija) 

BAIGĖ ŠIOS ŽEMES 
KELIONĘ 

Jonas Govėdas gimė Ang
lijoje 1950 m. ir, dar jaunutis 
būdamas^ su tėvais persikėlė į 
Kanadą, Toronto. Tuo laiku To
ronto gyveno muz. Stasys Gai-
levičius. Daug jaunimo mokėsi 
pas jį skambinti pianinu, mu
zikos teorijos ir istorijos. Taip ir 
Jonas Govėdas pradėjo mokytis 
muzikos fakultete akompanavi-
mo, chorvedybos, kompozicijos 
ir visa, kas susieta su muzika. 
Tuo laiku pradėjo akompanuoti 
susikūrusiems chorams ir solis
tams. Dalyvavo įvairiuose lietu
vių renginiuose kaip akompa-
niatorius ir dirigentas. Pasaulio 
dainų šventėje Vilniuje 1994 m. 
dirigavo net savo kūrybos dainą 
„Už Lietuvą, tėvynę motiną". 
Daugelį metų vadovavo Ana
pilio parapijos chorui. Turime 
nemažai jo kūrybos dainų ir 
giesmių. Taip pat buvo pasi
žymėjęs kaip muzikos mokyto
jas ir kompozitorius Toronto 
mokyklų vaikams ir jaunimui 

Kanadoje. 
Jonas Govėdas ilgą laiką 

buvo mano akompaniatorius. 
koncertuojant Toronto ir apy
linkės lietuvių renginiuose. 
Suprasdamas muziką, suteikė 
akompanimentu tinkamą inter
pretaciją, tuo palengvindamas 
dainininkui perduoti publikai 
muzikos garsų reikšmę. Taip 
pat didelis jo sugebėjimas — 
harmonizavimas. Jis apvainika
vo dainas muzikos garsais, 
nenuklysdamas nuo melodijos 
ir tono. Darant muzikinius 
įrašus, dažnai turėjome muzi
kos instrumentų palydą, kaip 
smuiką, fleitą ir kt. 

Labai gaila, kad Toronto 
lietuviai nebeturi Jono Govėdo. 
Gal vėlesniame gyvenimo laiko
tarpyje būtų atsiskleidęs jo 
kūrybinis kompozicijos talen
tas. Paliko mus 2005 m. ge
gužės 7 d., tik pusę amžiaus 
išgyvenęs. 

Slavą Žiemelytė 

Muz. Julius Govėdas ir solistė Slavą Žiemelytė po atliktos programos 
1981 m. Detroit. MI. 

PETKUS & SON 
FUNERAL D1RECTORS 

BRIGHTON PARK4330 S. CALIFORNIA 
Sl 'MMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

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

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

ALL P H O N E S 
NATIO^VVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel 1 8 0 0 9 9 4 7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

SERV1NC L1THUANIAN COMMUN1T1ES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVKIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMU 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 D A i M i D — 
n e p r i k l a u s o m a s d i r e k t o r i u s 

4330 So. Cal i fornia Ave, Chicago, I L 60632 

1 -773-523-0440; 1 -708-873-0500 
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KELI SAKINIAI 
A|A JULIAUS LINTAKO 

PRISIMINIMUI 

Birutė ir Julius Lintakai Čikagoje surengtame buvusių Kasselio 
(Vokietijoje) gimnazijos mokinių suvažiavime. 

Laikas tikrai greitai bėga — 
rodos, dar ta ip neseniai 
sutikome Naujuosius metus, o 
štai dabar jau į duris beldžiasi 
ruduo. 

Šių metų pradžia atnešė 
vieną svarbią netektį: sausio 5 
d. amžinybėn netikėtai iškelia
vo gerai čikagiečiams pažįsta
mas Julius Lintakas. J is aplei
do gyvųjų eiles, būdamas tik 78 
m. amžiaus. 

Dar taip neseniai — prieš 
maždaug dvejus metus, kai 
rengėme Kassel gimnazijos 
buvusių mokinių susitikimo 
pobūvi Cicero, Julius atrodė pil
nas energijos ir buvo galima 
galvoti, kad jis šimto metų 
sulauks. Dar ir po to ne vieną 
kartą jį tekdavo sutikti, ypač 
įvairiuose minėjimuose, dėvintį 
Amerikos legiono lietuviškojo 
Don Varnas posto kepurę, dar 
vis sveiką ir tvirtą. 

Su a^a J. Lintaku pažintis 
siejo jau nuo Kassel gimnazijos 
Vokietijoje laikų. J is baigė su 
šios gimnazijos pirmąja laida 
1946 m., o aš — 3 metais po to 
— antrąją. Julius tada buvo 
vienas iš stropesnių mokinių. 

Atvykus į Ameriką, abu 
beveik vienu laiku buvome 
pašaukti į JAV armiją karinei 
prievolei atlikti. Abu buvome 

Korėjos karo ve te rana i . 
Laimingai baigėme tarnybą ir, 
sugrįžę į namus, 1955 m. įsto
jome į Amerikos legiono Don 
Varnas postą, kur iame šven
tėme 50-ąją narystės sukaktį . 
Jeigu aš jo valdyboje buvau 
pačioje pradžioje, ta i Jul ius joje 
įvairias pareigas ėjo paskut i 
niais savo gyvenimo metais. 

Ju l ius ta ip pa t buvo ak
tyvus Santaros-Šviesos organi
zacijos narys. Jį buvo galima 
matyti jos suvažiavimuose, daž
nai einantį fotografo pareigas, o 
nuotraukos tilpdavo ir „Draugo" 
dienraštyje. J i s nevengdavo 
talkinti ir kitiems lietuvių sam
būr iams , kur ie rengdavo di
desnio masto šventes. Visada 
dirbdavo, kiek t ik galėdavo, 
rodos, į savo pareigas nukreip
damas visą savo laiką ir dėmesį. 

Deja, 2005 m. sausio 5 d. 
sustojo plakusi jo š irdis , o 
sausio 8 d. buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kap inėse . 
Nuliūdusi liko jo žmona Birutė, 
dukra Rasa, sūnus Aras su 
šeimomis bei kiti ar t imiej i 
Lietuvoje ir Amerikoje. Liko ir 
nemažas būrys gerų a+a Ju l i aus 
draugų, kurie jo ilgai nepamirš , 
nes tokių žmonių kaip jis nedaž
nai galima sutikti! 

E d v a r d a s Š u l a i t i s 

Julius Lintakas (dešinėje . Korėjos kar 
Don Varnas posto kepure. Iš kaires 
Mikėnas. 

veteranas su Amerikos legiono 
Edvardas Pocius ir Bronius 

E. Šulaičio nuotraukos. 

Remkite i r p la t i nk i t e ka ta l i k i ška spaudą 

*E IITHUAN1AN WORlD-WlDE DAILY 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i d o t u v i ų p a t a l p a s v i sose Č i k a g o s m i e s t o 
a p y l i n k ė s e i r p r i e m i e s č i u o s e 

P a t a r n a v i m a s 2 4 v a i . 

http://www.socialsecuri-
http://ty.gov/women
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http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ FONDO VEIKLOS 

PADANGĖJE 
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪ-
džio mirusių narių metinis 
prisiminimas vyks sekmadienį, 
rugsėjo 11d . Visi Čikagos sky
riaus nariai prašomi dalyvauti 
9 v.r. šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Po Mišių 
vyksime į kapines susikaupti 
prie a.a. sesių ir brolių kapų. 
Informacija teikiama telefonu 
630-853-5650, Vytenis. 

NUO 1916 M. ČIKAGOJE tebe
gyvuojantis Lietuvos vyčių or
ganizacijos choras pasiryžęs da
lyvauti VIII JAV ir Kanados 
Lietuvių dienų šventėje. Chorui 
tai bus jubiliejiniai 90-ieji gy
vavimo metai. Chorui ilgus me
tus vadovauja muzikas Faustas 
Strolia. Repeticijos vyksta se
serų kazimieriečių Motiniško 
namo auditorijoje, 2601 West 
Marąuette Road, įvažiavimas iš 
Washtenaw Ave., kur yra saugi 
automobiliams aikštelė. Repeti
cijos vyksta ketvirtadieniais, 
nuo 7:30 iki 9:30 v.v. Pirmoji 
repeticija įvyks rugsėjo 15 d. 
Kviečiame prie choro prisijungti 
dainą mylinčius tautiečius. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
renginių komitetas kviečia vi
sus, mažus ir didelius į rengia
mą PLC gegužinę, kuri įvyks rug
sėjo 11 d., sekmadienį. Pasaulio 
lietuvių cente, Lemont, 12:30 
v.p.p. Galėsite išbandyti savo 
laimę loterijoje, skaniai paval
gyti, pabendrauti ir pašokti. 

LIETUVIŲ FONDO ORCANI-
zuojama Golfo diena, jau 11-oji 
iš eilės, rengiama rugsėjo 18 d., 
sekmadienį. Old Oak Country 
Club aikštyne, Homer Glen. IL. 
Registruotis reikia pas šio ren
ginio vyriausią organizatorių, 
LF tarybos ir valdybos narį Vy
tą Vaitkų, tel. 630-243-8178. 
Bus ne tik golfo žaidimai, bet po 
jų laimėtojų apdovanojimas bei 
vakarienė. 

CICERO TELKINYJE RUGSĖJO 
11 d., sekmadienį, tuoj po 9 v.r. 
šv. Mišių, parapijos salėje ren
giamas malonus pabendravi
mas - Tautos šventė, įdomi pro
grama ir pasivaišinimas ska
nėstais. Cicero Lietuvių ben
druomenės ir ALTo skyriaus 
valdybos maloniai kviečia visus 
dalyvauti šioje šventėje. 

SV. KAZIMIERO SESELIŲ RE-
mėjos rengia pokylį seselių nau
dai. Kviečiame visus seselių ka
zimieriečių rėmėjus, draugus, 
pažįstamus atvykti sekmadienį, 
spalio 2 d., į Oak Lawn Hilton 
viešbutį prie Cicero ir 9400 gat
vių. Pokylis prasidės 1:30 v.p.p., 
bus skanus maistas ir ilgamečių 
rėmėjų pagerbimas bei žaidimai 
su laimėjimais. Rėmėjos kviečia 
gausiai apsilankyti, sušelpti 
seseles. Rezervuoti vietas reikia 
iki rugsėjo 29 d., pas ses. Ge
novaitę, tel. 773-776-1324. 

8-OJI TRADICINĖ GEGUŽINĖ IR 
šv. Mišios, organizuojamos Lie
tuvos vyčių 82 kuopos, vyks 
rugsėjo 18 d., 6880 Hendricks 
Street, Merrillville, IN. Pradžia 
11:30 v.r., 12:30 v.p.p. šv. Mi
šias aukos kun. I. Urbonas. Bi
lietus pietums reikia užsisaky
ti iki rugsėjo 10 d., pas Joanna 
Rudzevičius, tel. 219-884-2220. 

JAUNIMO CENTRUI REIKALINGI 
2 žmonės (pageidautina vyras ir 
žmona) prižiūrėti centrą. Kreip
tis tel. 708-447-4501 arba 773-
778-7500. 

PIJUS STONČIUS GREITAI 
susikvietę ketvertuką Lietuvių 
fondo golfo žaudynėms. Visus 
golfininkus kviečiame smagiai 
praleisti dieną ir tuo pačiu 
paremti Lietuvių fondą. Užsi
registruoti prašome pas Aldoną 
ir Vytą Vatkus tel. arba pas 

.Ritą ir Arvydą Karus tel. 630-
584-0158. 

PRIEŠ DVEJUS METUS ŽURNA-
listas, visuomenininkas Anta
n a s J u o d v a l k i s išsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Antrųjų metinių 
proga Eglė kviečia a.a. Antano 
draugus ir pažįstamus į „Sek
lyčią" rugsėjo 11 d., po Šiluvos 
atlaidų Švč. Mergelės Mariios 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Park, prie pietų pabendrauti 
ir prisiminti jo šviesią asmeny
bę. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" rugsėjo 14 d„ 2 vai. 
p.p. trečiadienio popiečio pro
gramoje kalbės Lietuvių fondo 
tarybos pirm. Vytautas Ka-
mantas tema „Lietuvių fondo 
veikla". Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami. Atvvkite. 

P ras idės L F r u d e n i n ė s 
veiklos s e z o n a s 

Po trumpų vasaros atos
togų bei šiaip ramesnio vasar i 
nio laikotarpio Lietuvių fondo 
darbuotojai vėl gr įž ta p r i e 
įtempto darbo dar net nepasi
baigus rugpjūčio mėnesiui. 

Šiuo metu turbūt daugiau
sia dirba LF valdybos ir tarybos 
narys Vytas Vaitkus, kur io aki
ratyje yra ne vienas projektas. 
Jis palaiko ryšį su LF įgalio
tiniais įvairiose JAV vietovė
se. J is praneša, jog prie iki 
šiolei buvusių ir nepas i t r au 
kusių įgaliotinių: Jus t ino Bū
vio, Violetos Gedgaudienės, Da
lios Jakienės, Rimo Mikšio, Vy
to Petrulio, Reginos Pe t ru t i s , 
Dalios Puškorienės, Gražinos 
Reškevičienės, Algirdo Šilbajo-
rio, Aldonos Stasiukevičienės ir 
Stasio Vanagūno prisidėjo t rys 
nauji — Laurynas R. Mise
vičius, Gražina K a m a n t i e n ė , 
Linas Johansonas. 

Be to, V. Vaitkus šiuo me tu 
tai pat rūpinasi metinio LF 
golfo turnyro, j au vienuoliktojo 
iš eilės, reikalais. Šis renginys, 
kuris vadinasi „Lietuvių fondo 
diena", įvyks rugsėjo 18 d., 
sekmadienį Old Oak Country 
Club aikštyne, Homer Glen, IL. 
Vytas sako, kad iki šiolei pra
vestuose panašiuose tu rnyruo
se buvo daug dalyvių ir vyravo 
giedra. Jis to tikisi ir šį kartą . 

Gausūs p o s ė d ž i a i 

Rudens sezono pradžia at
neša daugiau įvairių posėdžių. 
Rugpjūčio 26 d. jau posėdžiavo 
LF lėšų ir narių komiteto žmo
nės, o rugsėjo 1 d. buvo susi
rinkusi ir LF valdyba su pirm. 
Sigita Balzekiene. 

Rugsėjo 13 d. LF Tarybos 
pirm. Vytautas Kamantas kvie
čia tarybos narių posėdį, o kitą 
dieną, kaip pap ras t a i , PLC, 
Lemonte, įvyks spaudos konfe
rencija. 

LF administratorė ir raš
tinės vedėja Laima Petroliū-
nienė praneša, kad į LF raš
tinės darbuotojų eiles įsijungė 
naujas žmogus — tai prieš 4 
metus į JAV atvykusi Živilė 
Ramašauskienė, kuri dėsto ir 
lituanistinėje mokykloje. 

Administratorė džiaugiasi 
ir Čikagos lietuvių veikėjos bei 

spaudos bendradarbės Aldonos 
Šmulkš t ienes t a l k a Lietuvių 
fonde. Ši darbšti moteris ne tik 
sekretoriauja LF narių meti
niuose susirinkimuose, bet ir 
sutiko rašyti LF Tarybos po
sėdžių protokolus. Po praėjusį 
mėnesį įvykusios LF spaudos 
konferencijos, adminis t ra torė 
A. Šmulkštienei už jos pastan
gas įteikė gėlių puokštę, norė
dama priminti ir artėjantį jos 
gimtadienį. 

L i e t u v i ų f o n d a s 
d i d ž i a u s i a m e L i e t u v o s 

d i e n r a š t y j e 

Lietuvių fondo vardas po 
ilgesnės per t raukos vėl plačiai 
nuskambėjo Lietuvoje. Šį kar
tą didžiausiame Lietuvos dien
raštyje „Lietuvos rytas". Gan 
ilgas'rašinys, pavadintas „Lie
tuvių fondas vėl paskirstys 
milijonus", buvo parašytas to 
dienraščio spec. korespondento 
Algio Vaškevičiaus, kuris vieš
nagės Čikagoje metu buvo 
pakviestas į LF spaudos kon
ferenciją Lemonte. 

Iš šio ilgoko rašinio, prie 
kurio pridėta ir LF lankstinuko 
viršelio kopija, skaitytojai Lie
tuvoje galėjo susidaryti vaizdą 
apie didžiausią išeivijos lietu
vių finansinę instituciją, re
miančią ne vien išeivių, bet ir 
kai kurių Lietuvos organizacijų 
veiklą. 

Šiame straipsnyje yra mini
mi ir pagrindiniai LF veikėjai 
Vytautas Kamantas , Daina Ko-
jelytė, dr. Antanas Razma. Tei-
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99J Draugo" gegnžinė 
Į V Y K S 

spalio 2 d., sekmadieni. Pradžia 11:30 v.ryto. 
„Draugo" skaitytojų ir visų, apsilankysiančių 

gegužinėje, laukia nuostabi programa, kurią atliks 
Adomo Daugirdo vadovaujama g r u p ė „ V ė j e l i s " . 

Vaikams ruošiama daug žaidimų ir konkursų. 
Vyks knygų mugė. 

Šokiams gros A. Barniškio vadovaujama grupė. 
Vyks loterija. 

Gegužinė, kaip visuomet, bus 
tėvų marijonų sodelyje: 

4545 VVEST 63RD STREET, CHICACO IL 60629. 
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SKELBIMAI 
AfK ok;ita«-
-Jonas Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
I'c-1. 708-237-0488 

TtM b e t 24 hr. 88K.776^5742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

p.p. Seštad. 8 v.r iki 1 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminaliniu Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

Woodridge 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

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 

Te l . 773-582-4500 
Valandos papai susitarimą 

A d v o k a t a s 
Vytenis 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, L e m o n t EL 
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IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaūe «2300 Chicagn, IL 60808 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 1 

duodamos m a ž a i s mėnes i - ! 
n ia i s jmokėjimais i r p r i e i n a 
ma i s nuošimčiais . K r e i p k i 
t ė s į Mutua l F e d e r a l S a -
v i n g s , 2212 W e s t C e r m a k 
R o a d . Tel. (773) 8 4 7 - 7 7 4 7 

» R AUGĄS 

giama, kad šiuo metu svarbiau
sias LF uždavinys — padvigu
binti kasmet skirstomų pinigų 
sumą, ir kuo grečiau surinkti 
20 milijonų JAV dolerių kapi
talą. 

In formac in i s l a n k s t i n u k a s 

Čia norime plačiau papa
sakoti apie šiemet lietuvių ir 
anglų kalbomis išleistą infor
macinį lankstinuką, kurio vir
šelyje yra sakoma: ,,2005 m. — 
lietuvių fondo naujųjų narių 
metai. Kviečiame įsijungti į 
gausias Lietuvių fondo narių 
gretas". Taip pat viršelyje ma
toma 4 vaikų nuotrauka, mat 
ši institucija daugiausiai remia 
jaunimą — lituanistines mo
kyklas, studentus, jaunimo or
ganizacijas, ateitininkus, skau
tus, sportininkus ir kt. 

Norisi pacituoti įrašą iš šio 
lankstinuko: ,,Pasiryžkime — 
įrašyti save ir artimuosius į 
Lietuvių fondo nar ius , pažy
mėti svarbiausias progas fon
do įnašais — gimtadienius, 
krikštynas, mokslo baigimus, 
šventes, vedybas, jubiliejus; 
padidinti savo įnašus bent po 
100 dol. kas metai; įrašyti Lie
tuvių fondą į testamentus". 

Šiame lankstinuke yra įdė
ta forma, kurią užpildžius su 
įnašu reikia siųsti LF raštinės 
adresu, 14911 127 St. Lemont, 
IL 60439. Lankstinukai plati
nami lietuvių parduotuvėse bei 
kitose įstaigose. Norintieji jų 
gauti taip pat gali kreiptis į LF 
raštinę, telefonu 630-257-1616. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

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

LIKIME LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMO KELYJE! 

Lietuvybės išlaikymas iše-i-
vijoje yra vienas didžiausių už
davinių, gyvenant svetimuose 
kraštuose. Mūsų išeivijos spau
da yra viena svarbiausių prie
monių lietuvybės išlaikymui ir 
mUsų bendruomeninio ryšio pa
laikymui. Dienraščio „Drau
gas" leidyba atlieka svarbų 
vaidmenį lietuvybės išlaikymo 
ir tautinio ryšio palaikymo pas
tangose. Jo leidybai reikalingos 
lėšos nuolatos auga, proporcin
gai neaugant dienraščio paja
moms. 

Jau 12 metų „Draugo" leidy
bos finansų trukumą užpildo 
Draugo fondo kapitalo inves
tavimų pelnas, vajų telkiamas 
kapitalo auginimas bei jo para

ma. Be Draugo fondo paramos 
„Draugas" jad nebeišeitų ir jo 
netektis butų didelis smūgis 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje. 

Draugo fondo auginimui ir 
lietuvybės išlaikymui visus 
kviečiame į 2005 m. lėšų telki
mo rudens vajų. 

Čekius prašome rašyti 
Draugas Foundation vardu ir 
siųsti: Draugo Fondas. 4545 W. 
63rd. Str. Chicago, IL 60629. 
Aukos Draugo fondui yra 
nurašomos nuo JAV federalinių 
mokesčių. 

Už Jūsų paramą nuošir
džiai dėkojame. 

Bronius J u o d e l i s 
DF Direktorių tarybos 

pirmininkas 

PIRMOSIOS „KREGŽDES 
RUDENS VAJUJE 

Su 1000 doler iu : 
Marius ir Katryna Sodo-

niai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,000 dol., Juno Beach. FL. 

Irena Rašys, g a r b ė s narė. 
iš viso 4,200 dol., Cambridge, MA. 

Su 100 doler iu: 
Teresė ir Vincas Urbaičiai, 

ga rbės nar ia i , iš viso 1,650 
dol.. Cleveland, OH. 

Su 50 dolerių: 
Marija Sandanavičius-

Be-Newsom, iš viso 50 dol. 
verly Hills, CA. 

S u 5 doleriais: 
Elena Radzevičiūtė, iš viso 

146 dol., Bridgeview, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. 

Fondo i žd in inkas 

Šv. Kryžiaus bažnyčia švęs 
ypatingas Mišias 

paminėti 70 m. nuo kankinio 
arkivysk. Teof i l iaus Matu l ion io 

apsilankymo 

Šeštadienį, rugsėjo 24 d., 3:00 vai. p.p., 
Mišias atnašaus vysk. Gustavo Garcia Siller 

Giedos jungtinis lietuvių parapijų choras, 
vadovaujamas Jūratės Grabiiauskienės 

Lietuviai yra kviečiami gausiai dalyvauti. 
Šv. Kryžiaus bažnyčia yra 46-oje gatvėje, 

tarp Hermitage ir VVood gatvių. 
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ALTV NAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30-2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per C o m c a s t C a b l e 2 4 8 kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV laidas gal* matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, c nuo rugsėjo 1 d. ir per Comcast Cable 

Informaciją teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127th Street. Lemont. !L 60439 

Vėl pagelto rugienos 
Vėl išskrido gandrai SjLž-' 
Vėl rugsėjo varpeliai 
Kviečia i klasę, mieli mokiniai 

Kovo 11-osios iituanistinė mokykla 
naujus mokslo metus pradeda rugsėjo 17 d., 10 v.r. 
Adresas: 7 N. Prospect Ave., Clarendon Hills, IL 60514. 

Ixviečiame lietuviukus, kurie dar nelanko jokios lituanis
tinės mokyklos. Mokyklai taip pat reikalinga pradinių klasių 
mokytoja, grojanti akordeonu. 

Smulkesnė informacija teikiama darbo dienomis, 
tel. 630-554-9578. šeštadienį ir sekmadienį, tel. 630-734-
3744. mokyklos vedėja Violeta Pakaln išk ienė . 

.DRAUGO" RĖMĖJAI 
Gyt is P e t k u s , gyv. La 

Grange Park, IL, ne tik yra 
vienas uolių mūsų skaitytojų. 
bet taip pat rėmėjas — atsiun
tęs 50 dol. auką „Draugui". 
Dėkojame už dosnumą. 

I r ena Lukauskas iš Forth 
Myers. FL, parėmė ,,Draugą" 50 
dol. auka. kuri labai reikalinga 
ir įvertinama. Dėkui! 

Vytau tas Janu la i t i s . Oak 
Lawn. IL, siųsdamas prenume
ratą, pridėjo 50 dol. auką „Drau
gui". Šio mūsų skaitytojo dos
numą vertiname ir dėkojame. 

Dona t a s Greb, gyv Pied-
mont, CA, pasistengė, kad 
„Draugas" jį ir toliau lankytų 
nors ir tolimoje Kalifornijoje — 
kartu su prenumeratos atnau
jinimo mokesčiu pridėjęs dar 55 
dol. auką. Labai dėkui' 

Marija Norusis, Highland 
Park. IL, atsilygindama už 
prenumeratą, atsiuntė ..Drau
gui" 50 dol auką. Ačiū! 

Helen Z. Car ter . Chicago. 
IL, kartu su prenumerata at
siuntė dar 50 dol. auką. Dė
kui' 
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