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Šiame 
numeryje: 
Susipažinkime su 
„Didvyrių žemės" 
skautų stovyklos 
viršininke. A-S.S. 
suvažiavimas. Vincės 
tJonuškaitės—Zaunienės 
konkursas ir koncertas 
Vilniuje. Skautai jau 
stovyklauja Rakė. 

2psl. 

Kas laimėta ir ko 
nelaimėta Škotijoje. 
Apie Lietuvos pensijų 
dalinimo mechanizmą. 
Karaliaučiaus sukaktis 
su gedulo ženklu. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus 
gimtadienis. Kviečiama 
\ susirinkimą. Mokytojų 
kursų savaitė 
Dainavoje. Lietuviškos 
Mišios Beverly Shores. 

6 psl. 

^Sportas 
* 2000 m. Sydney (Aus

tralija) o l impinių žaidynių 
č e m p i o n ė Daina Gudzinevi-
č i ū t ė iškovojo Serbijoje ir 
Juodkalnijoje vykusių Europos 
šaudymo pirmenybių sidabro 
medalį tranšėjinėje aikštelėje. 
Pirmadieni Lietuvos šaulė nu
mušė 91 lėkštelę iš 100 ir pra
laimėjo t ik Europos čempione 
tapusiai italei Arianna Perilli. 

* I spani jo je v y k u s i o s e 
T a r p t a u t i n ė s sport inių šo
k i ų federac i jos (IDSF) 
„Grand Slam" serijos antrojo 
etapo varžybose Lotynų Ameri
kos šokiuose penktąją vietą 
užėmė Lietuvos čempionai An
drius Randelis ir Eglė Visoc-
kaitė-Kandelis. Turnyro nuga
lėtojais tapo JAV atstovai — 
Eugene Katsevman ir Maria 
Manusova. 

* Prancūzijoje pasibai
g u s i o s e p e n k i ų etapų dau
g i a d i e n ė s e „Tour de Dor-
dogne" dviratininkų lenktynė
se trečiąją vietą galutinėje 
įskaitoje užėmė ,.VC Roubaix" 
ekipos na rys Aivaras Bara
nauskas . Lietuvos dviratinin
kas 2 minutes 15 sekundžių 
pralaimėjo lenktynių nugalėto
jui prancūzui Benoit Luminet. 

* 30-mėtis 221 c m ūgio 
-•--U ; r i o puolėjas Žydrūnas 
I lgauskas l ieka NBA Cleve-
l and „Cavaliers" komandoje. 
Pasak dienraščio „Cleveland 
Plain Dealer", lietuvis sutikęs 
su klubo pasiūlytomis penkerių 
metų kontrakto sąlygomis — 
nuo 55 iki 60 mln. JAV dolerių. 

i ~^~~•—~ 1 

Naujausios 
žinios 

' F į ropos Komisi ja ski
ri a d a r ^8 mln . eu rų Ignal i 
nos elektrinės uždarymui. 

* Gras inta susprogdinti 
Vi ln iaus geležinkel io stotį . 

* L i e t u v o s ir Rus i jos 
HH o tykj uose e s a m a „ į t a m 
po^, i- ^u-tr-jčio", teigia Lietu
vos prezidentas. 

V a l i u t u Mir>t\\f\ 
1 L S D — 2.838 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Prezidentas žada atnaujinti savo komandą 

Antrosios kadencijos pirmųjų metinių proga Valdas Adamkus surengė 
Spaudos konferenciją. Valdo Kopūsto <ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus 
rudeniop ketina atnaujinti savo 
komandą. 

Prezidento antrosios kaden
cijos komanda neretai sulaukia 

politologų priekaištų, esą ji kur 
kas silpnesnė nei pirmoji šalies 
vadovo komanda, nesukuria 
naujų idėjų, stokoja darbo patir
ties, tarp patarėjų nėra ryškaus 
vadovo. 

Šalies vadovas teigia ko
mandą ketinantis papildyti ru
denį, tačiau atmetė žiniasklai-
dos prielaidas, kad į jos gretas 
įsilies žinomas politologas Vil
niaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų in
stituto vadovas Raimundas Lo
pata. 

„Niekas nėra nuspręsta, 
kas ateis ir kas išeis. Aš manau, 
kad kiekvienoje pasaulio valsty
bėje Vyriausybių atsinaujinimo 
štabo klausimai yra natūralus 
kelias, lygiai tuo pačiu keliu ir 
aš eisiu. Galiu užtikrinti, kad 
po vasaros atostogų pradėsime, 
galimas daiktas su papildy
mais, kurių šiandieną trūksta. 
Tačiau iki šios minutės su nie
kuo nėra nei kontaktuota, nei 
apie Lopatą kalbėta", savo an
trosios kadencijos metinių pro
ga surengtoje spaudos konfe
rencijoje sakė V. Adamkus. 

Pats R. Lopata paneigė bet 
kokias prielaidas apie galimą 

darbą Prezidentūroje. 
„Nesiruošiu eiti nei į Prezi

dentūrą, nei į Seimą, nei į Vy
riausybę, nei į Vilniaus savival
dybę", sakė politologas. 

Nepaisant krit ikos prezi
dento komandai, šalies vadovas 
tikina priekaištų savo padėjė
jams neturintis. 

„Ar komanda stipri, ar ji 
buvo silpna, aš dirbau su ko
manda, aš jai priekaištų netu
riu. Visuomet po metų veiklos 
yra galimybė persvarstyti, pa
žiūrėti, kur reikalinga pastip
rinti, kur papildyti. Šiuo metu 
susidarė galimybė papildymui, 
aš manau, kad rudeniop turėsi
me tokius papildymus mano ko
mandoje", kalbėjo prezidentas. 

Per metus iš prezidento ko
mandos pasi traukė nemažas 
skaičius asmenų. 

Visai neseniai iš pareigų 
išėjo spaudos tarnybos vadovas 
Marius Lukošiūnas, kuris pla
nuoja Nukelta į 5 psl. 

T a r p t a u t i n i ų 
pajėgų vadas 

pasveikino 
lietuvius 

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) 
— NATO vadovaujamų Tarp
tautinių paramos saugumui pa
jėgų (ISAF) Afganistane vadas, 
Turkijos generolas leitenantas 
Ethem Erdagi pasveikino Goro 
provincijos atkūrimo misiją 
pradėjusius lietuvius. 

Lietuvos karius, tarnaujan
čius provincijos atkūrimo gru
pės misijoje Čagčaran miestely
je, E. Erdagi su delegacija ap
lankė sekmadienį, p ranešė 
Krašto apsaugos ministerija. 

ISAF vadas teigiamai įver
tino provincijos atkūrimo gru
pės veiklą, pasveikino sėkmin
gai įkūrus stovyklą. 

Goro provincijos atkūrimo 
grupes vadas pulkininkas Gin
t au t a s Zenkevičius pr i s ta tė 
svečiams grupėje tarnaujančius 
karius, supažindino su kariams 
iškeltais uždaviniais. 

Provincijos atkūrimo gru
pės mobilieji stebėjimo padali
niai jau važiuoja giliau į provin
ciją. Važinėdamos po rajonus, 
grupės bendrauja su vietiniais 
gyventojais, sužino atokesnių 
provincijos rajonų gyventojų 
rūpesčius ir problemas, ta ip pat 
stebi saugumo situaciją regio
ne. 

Lietuvos vadovaujamos 
Goro provincijos atkūrimo gru
pės misija — NATO vadovauja
mų ISAF operacijos Afganista
ne dalis. 

I Minių dviejų dienų oficialaus vizito atvyko Latvijos kariuomenės vadas viceadmirolas Gaidis Andrejs Zeibots 
(v). Viceadmirolas mūsų šalyje vieši Lietuvos kariuomenės vado generolo majoro Valdo Tutkaus (k) kvietimu. 

Valdo Kopūsto ELTA j nuotr 

Sostinės savivaldybėje rasta korupcijos apraiškų 
Vilnius, liepos 12 d. 'BNS) 

— Galimos korupcijos apraiškų 
Vilniaus miesto savivaldybėje 
ieškanti Seimo komisija tvirtina 
jų radusi. 

„Iš turimos medžiagos, iš 
Antikorupcijos komisijos me
džiagos galime daryti tokias 
prielaidas, kad visgi Vilniaus 
miesto savivaldybėje yra tam 
tikrų korupcijos atvejų", po ko
misijos posėdžio sakė jos pirmi
ninkė Loreta Graužiniene. 

Antradienį komisija toliau 
aiškinosi, kodėl buvusio sovietų 
armijos Vismaliukų poligono že
mė parduodama įmonėms, o ne 

grąžinama buvusiems savinin
kams. 

Komisijai antradienį liu
dijęs Valstybės tur to fondo 
(VTF) vadovas Povilas Mila-
šauskas patvirtino, jog minėtoje 
teritorijoje privatizuoti du skly
pai, tačiau tikino, jog juos priva
tizuojant įstatymams nenusi
žengta. 

Anot jo. Vismaliukų poli
gono teritorijoje esantys sklypai 
buvo įsigyti su privatizuojamais 
pastatais. Tuo tarpu komisijos 
narius nustebino, jog vienas iš 
sklypų, parduotų aukcione su 
privatizuojamu pastatu, siekia 

net 2.8 hektaro. 
Seimo komisija Vismaliukų 

poligonu susidomėjo, paaiškė
jus, jog gyventojai yra pateikę 
prašymus atkurti nuosavybę į 
buvusio sovietų karinio poligono 
teritorijoje esančią žemę, tačiau 
ji iki šiol negrąžinama. 

Vilniaus savivaldybei ir Vil
niaus apskrities viršininkui ne 
kartą nurodyta nesudaryti kliū
čių ir nevilkinti nuosavybės tei
sių į šią žemę atkūrimo. 

Korupcijos apraiškų Vil
niaus miesto savivaldybėje ieš
kanti komisija nusprendė dary
ti pertrauką iki rugpjūčio 29 d. 

A . Z u o k a s sugr į žo v a d o v a u t i L i b e r a l u ir c e n t r o s ą j u n g a i 
Vilnius, liepos 12 d. (BNS) 

— Vilniaus mero Artūro Zuoko 
sprendimas anksčiau nei pla
nuota atkurti savo įgaliojimus 
opozicinės Liberalų ir centro są
jungos (LCS) partijos pirminin
ko poste yra dar vienas ^ciniš
kos politikos' pavyzdys. 

Tai sakė LCS pirmininko 
pavaduotojas Gintaras Stepo
navičius. Jis komentavo pirma
dienį vakare LCS valdyboje A. 
Zuoko paskelbtą sprendimą su
grįžti į partijos pirmininko pa
reigas, kuriose jis buvo sustab
dęs įgaliojimus iki rugpjūčio vi
durio. 

„Šiandien A. Zuokas nela
bai suvokia, kokioje keblioje si
tuacijoje jis atsidūrė po prezi
dento pareiškimo ir Viktoro Us-
paskicho atsistatydinimo. Tokiu 
savo sprendimus jis stumia į 
kampą ne tik save, bet ir visą 
partiją, kuriai sugrįžo vadovau
ti", pažymėjo G. Steponavičius, 
vasario pradžioje pralaimėjęs 

LCS pirmininko rinkimus A. 
Zuokui. 

A. Zuokas teigė, jog jis buvo 
kritikuotas dėl konfliktų su V. 
Uspaskichu, o pastarajam atsis
tatydinus. ,,ši istorija nebeteko 
prasmės". 

„Pasitarus su partijos kole
gomis, priimtas ryžtingas 
sprendimas toliau vadovauti 
partijai", apie savo įgaliojimų 
atstatymą sakė A. Zuokas. 

G. Steponavičiaus nuomo
ne, A. Zuoko sugrįžimas paska
tins partijos narius paankstinti 
rugsėjo mėnesį numatyta parti
jos tarybos posėdį bei siekti su
šaukti neeilinį suvažiavimą. 

„Steponavičius yra iš tų 
oponentų, kurie siekia destabi
lizuoti situaciją partijoje", pa
reiškė A. Zuokas, komentuoda
mas G. Steponavičiaus pasisa
kymus. 

Priminęs, kad pirmą karta 
pasiūlymo atsistatydinti iš G. 
Steponavičiaus sulaukęs dar 

Artūras Zuokas 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr 

pernai lapkritį, Vilniaus meras 
teigė, jog LCS pirmininko pava
duotojas „negali susitaikyti su 
partijos sprendimu" ir jo žings
nius galima vertinti kaip nepa
garbą kolegoms. 

Prieš A. Zuokui paskelbiant 
apie savo įgaliojimų atstatymą 
partijos pirmininko poste, LCS 
valdyba iš partijos pašalino vie
na jo oponentų Kęstutį Glavec
ką. 

K Glaveckas anksčiau va
dovavo Lietuvos centro sąjun

gai, kuri 2003 m. gegužę su li
beralais ir moderniaisiais 
krikščionimis demokratais įkū
rė LCS. 

A. Zuoko teigimu, K. Gla
veckas buvo pašalintas už tai, 
jog nesilaikė partijos institucijų 
sprendimų ir ignoravo partijos 
Etikos komisijos kvietimus at
vykti į jos posėdžius. 

„Nors K. Glaveckas nusi
žengė etikai istorijoje su Tahiti, 
jo pašalinimas iš partijos yra 
per daug griežta priemonė", sa
kė G. Steponavičius. Praėjusį 
pavasari K. Glaveckas, Seimo 
valdybai pranešęs, jog dalyvaus 
tarptautiniame renginyje JAV. 
su žmona ilsėjosi Tahiti saloje 
Prancūzijos Polinezijoje. 

K. Glaveckas ir dar keturi 
Liberalų ir centro frakcijos Sei
me nariai praėjusią savaitę su
stabdė savo narystę partijoje, 
reikalaudami, jog iš jos pirmi
ninkų visiškai pasitrauktų A. 
Zuokas. 

Premjeras ginasi nežinojęs, kad 
priėmė buvusį šnipą 

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) 
— Premjeras Algirdas Bra
zauskas teigia nežinojęs, kad 
kartu su „Mažeikių naftos" pir
kimu besidominčiais interesan
tais Vyriausybėje priėmė ir bu
vusį šnipą. 

Kaip pirmadienį skelbė ži-
niasklaida, prieš kelias savaites 
premjeras A. Brazauskas ir pre
zidentas Valdas Adamkus pri
ėmė buvusį komunistinės Vo
kietijos žvalgybos „Stasi" agen
tą Matthias Warnig, kuris į Lie
tuvą buvo atvykęs kartu su Ru
sijos ,,Gazprom-bank" penkių 
asmenų delegacija, kuri domė
josi bankrutuojančio susivieniji
mo „Jukos" valdomos bendro
vės „Mažeikių nafta" akcijomis. 
M. Warnig dabar vadovauja Vo
kietijos „Dresdner Bank" sky
riui Rusijoje. 

Pasak premjero, susitikinė
damas su oficialiomis delegaci
jomis jis netikrina asmenų bio
grafijų. 

„Aš su juo nesusitikinėjau, 
' aš susitikinėjau su oficialia de

legacija, ir šitos delegacijos 
sąraše, kurį man padavė, aš pa
mačiau šitą pavardę, kuri man 
nieko nesako. J is yra oficialus 
'Dresdner Bank' atstovas Mask
voje, jo, kaip ir visų kitų penkių 
asmenų , biografijų nežinau, jie 

| atvažiavo su konkrečiu reikalu 
ir aš su jais kalbu. Tai iš kur aš 

galiu žinoti kur, kas, kieno, ko
kia biografija?", sakė A. Bra
zauskas. 

Anot dienraščio „Lietuvos 
rytas", M. Warnig j a u daugelį 
metų gerai pažįsta Rusijos pre
zidentą Vladimir Put in. Pažin
tis užsimezgusi dar tais laikais, 
kai šis „Stasi" agentas rinko ir 
analizavo informaciją apie gink
lų gamybą. Likus vos mėnesiui 
iki VDR komunistinio režimo 
žlugimo ir Berlyno sienos griu
vimo, M. Warnig išvyko dirbti į 
Drezdeną ir pradėjęs bendra
darbiauti su KGB. Čia j is ir su
sipažinęs su tuomet KGB kari
ninku V. Putin, kuris Drezdene 
dirbo nuo 1985 metų. 

Pasak „Lietuvos ryto", tuo 
metu V. Put in užduotis buvo 
verbuoti agen tus , gal inčius 
dirbti priešininko teritorijoje be 
diplomatinės priedangos. V. Pu
t in užverbuota M. Warnig grupė 
veikusi kaip konsultacinė ben
drovė. 

Žlugus komunistinei Vokie
tijos valdžiai, V. Put in sugrįžo į 
Sankt Peterburgą, o M. Warnig 
pradėjo dirbti Drezdeno banke. 

1991 m. M. Warnig ėmė va
dovauti šio banko skyriui Sankt 
Peterburge. Po dvejų metų čia 
buvo at idaryta bendrovė ..BNP-
Dresdner Bank". Esama žinių, 
kad ši bendrovė buvo sukur ta 
padedant V. Putin. 

I n s t r u k c i j a „ d a r h i e č i a m s " : 
p a r t i j o j e r a m u 

Vilnius, liepos 12 d. (ELTA; 
— Darbo partijos frakcijos posė
dyje kalbėta ne vien tik apie 
darbo rezultatus per pirmąją šio 
Seimo sesiją. Kai kurie frakcijos 
nariai domėjosi, ką jiems atsa
kyti, jei rinkėjai per atostogas 
paklaustų apie situaciją partijo
je. Per frakcijos posėdį partijos 
pirmininko pavaduotojas Žilvi
nas Padaiga tikino, kad situaci
ja partijoje stabili ir nerimauti 
tikrai nėra dėl ko. 

Praėjusią savaitę Darbo 
partijos frakcijos seniūnė Lore-

: ta Graužiniene kalbėjo apie tai, 
kad valdančiosios koalicijos 
partneriai socialdemokratai el
giasi ne visiškai korektiškai. Po 
balsavimo tvirtinant Darbo par
tijos vadovui Viktorui Uspaski-
chui nepalankias laikinųjų Sei
mo komisijų išvadas, kai kurie 
socialdemokratai balsavo už 
jas. 

Po balsavimo L. Graužinie
ne teigė, kad toks partnerių po

elgis nepagerino jų santykių ir 
situacija bus ap ta r t a . Tačiau 
šiandien buvo nuspręs ta apie 
tai nekalbėti ir palaukt i liepos 
pabaigos. Tada tu rė tų iš" ato
stogų sugrįsti partijos pirminin
kas Viktoras Uspaskichas. 

L. Graužiniene po frakcijos 
posėdžio žurnal is tams paneigė 
kalbas, kad esą kai kur ie ..dar-
biečiai" rengiasi pereiti į social
demokratų frakciją. 

„Nė vienas mūsų frakcijos 
narys nesiruošia n iekur išeiti. 
Viskas yra priešingai, nei byloja 
jūsų turima informacija. Aš šiuo 
metu turiu žinių, kad nori pas 
mus ateit i iš kitų frakcijų. 
Pažadu, kad rudenį Darbo par
tijos frakcija bus sustiprėjusi ir 
galbūt net dirbs didesnės sudė
ties", sakė L. Grauž in iene . 
Tačiau Seimo narė neįvardino, 
kas iš par lamentarų ket ina tai 
padaryti. Taip pat neįvardino, 
a r tai yra pozicijos a r opozicijos 
atstovai. 

M o n e t a pelnė laurus I ta l i jo je 
Vilnius, liepos 12 d. (ELTA) 

— Vilniaus universiteto 425 
metų sukakčiai skirta proginė 
50 litų moneta laimėjo Italijos 
tarptautinės numizmatikos pa
rodos „Vicenza Numismatica" 
apdovanojimą. 

Antrą kartą Šiaurės Italijos 
Vincenza mieste surengtoje pa
rodoje vertintos 2004 m. pasau
lyje išleistos monetos. Lietuvių 
kūriniui skirtas „International 
Prize Vicenza Palladio" apdova
nojimas už architektūros vaiz
davimą. 

Vertinimo komisija atkreipė 
dėmesį į Vilniaus universiteto 
architektūros ansamblio projek
ciją monetos reverse, monetos 
matinio ir veidrodinio paviršių 
derėjimą, gyrė puikią sidabri
nes monetos dizaino detalių si
metriją. 

Vertintojus sudomino tai , 
jog pakreipus monetą vienu 
kampu matyti Alma Mater įkū
rimo data, kitu kampu — 2004 
metai. Tokia technologija lietu
viškų monetų kaldinimo istori
joje panaudota pirmą kartą. 

„Panašių numizmatikos pa
rodų Europoje nėra daug, todėl 
galime tik pasidžiaugti Lietu
vos monetos įvert inimu Itali
joje", sakė Lietuvos banko Ka
sos depar tamento di rektor ius 
Liudas Jonikas. 

Monetos dailininkas Rytas 
Jonas Belevičius. pr ie jos kū
rimo prisidėjo Lietuvos banko 
Pinigų projektavimo ir gamybos 
komisijos nariai ir konsultan
tai Proginį pinigą Lietuvos 
banko užsakymu nuka ld ino 
įmonės „Lietuvos monetų ka
lykla" meistrai. 

Vilniaus universiteto jubi
liejui skirta proginė moneta iš
leista dviejų tūkstančių viene
tų, o vieno lito apyvart ine progi
nė moneta — 200,000 vienetų 
tiražu. 

Abiejų monetų reverse 
pavaizduotas Vilniaus universi
teto ansamblis, monetų averse 
— Lietuvos Respublikos herbas, 
kurį juosia augalinės ornamen
tikos apskrit imas. Ant monetos 
briaunos išgraviruotas užrašas: 
„Universitas Vilnensis" 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

SUSIPAŽINKIME SU 
„DIDVYRIŲ ŽEMĖ" 

STOVYKLOS VIRŠININKE, 
FIL. p.s. RASA ALEKSIŪNIENĖ Fil. p.s. R a s a A l e k s i ū n i e n ė , Č i k a g o s s k a u t ų 2 0 0 5 m . v a s a r o s s tovyklos 

„Didvyrių žemė" v i r š i n i n k ė . 

Rako skautų st-vykla matė 
daug įvairių kūrimosi, augimo, 
žydėjimo ir veiklos silpnėjimo 
metų-. Buvo la-kai, kada Rako 
stovyklavietėje stovyklavo 400 
ir daugiau skautiško jaunimo ir 
į stovyklą skautus,-es veždavo 
net 6 autobusai. Laikai keitėsi 
ir Rakąs matė mažesnius 
skaičius stovyklautojų. Reikia 
džiaugtis, kad dabar vėl stovyk
lautojų skaičius didėja. 

Ilgą laiką stovykloms va
dovaudavo ankstyvesnės kartos 
vadovai. Metų slinktyje dauge
lis vadovų išėjo į pensijas, o dar 
kiti į Amžinybę. Džiugu, kad 
ankstyvesnių vadovų vietas 
perėmė jaunesnės kartos va
dovai, patyrimą įsigiję dalyvau
dami tuntų veikloje. 

Jau keletas metų vasaros 
stovykloms vadovavo jaunieji 
vadovai, puikiai atlikdami tas 
pareigas. . 

Šiais, 2005 metais, stovyk
los vadovavimas teks vidurinio
sios kartos vadovei, fil. p.s. 
Rasai Aleksiūnienei. Supažin
dinimui visuomenės, tėvų ir 

jaunųjų skautų su Rako sto
vyklavietės viršininke, buvo 
padarytas pasikalbėjimas. 

— J ū s esate v i d u r i n ė s 
ka r to s skaučių vadovė, d a u g 
me tų pra le idus i t u n t o veik
loje, įsigijusi aukštą mokslo 
laipsnį i r užėmėte aukš t a s 
pa re igas Holy Cross ligoni
nėje, be to , jūsų vyras anks t i 
išėjo į Amžinybę i r j u m s 
reikėjo vienai užaugint i t r i 
j ų a smenų šeimą. Kas j u m s 
sute ikė t i ek daug energijos? 

— Tėveliai, skautiška veik
la ir pasiryžimas nepalūžti 
sunkumuose. Skautauti pradė
jau nuo 1964 metų. Teko eiti 
įvairias pareigas. Mokslas, 
šeima, darbas atėmė daug 
laiko, todėl turėjau ilgesniam 
laikui nutraukti veiklą tunte. 
1994 metais vėl pradėjau sto
vyklauti, bet šį kartą tik jaunų 
šeimų pastovyklėje, kuri man ir 
mano sūnums suteikė džiaugs
mo. Stovyklavimo ugnelė ne
užgeso, bet vis didėjo. 

— Kodėl nu t a r ė t e apsi
imti sunk ias ir a t s ak ingas 

s tovyk los v i r š i n i n k ė s p a 
reigas? 

— Tai mano sūnų nuopel
nas. Jie mane ragino, kad ati
duočiau skautams duoklę, nes 
išjų mes daug gavome. Taip pat 
norėjosi atgaivinti tuos užsi
ėmimus, kuriuos atl ikdavome 
ankstyvesniais laikais. 

— Ką no r i t e įves t i n a u j o 
į s tovyklos p r o g r a m ą ? 

— Nesakyčiau, kad noriu 
įvesti ką nors naujo, o t ik 
atgaivinti seniau buvusius už
siėmimus: dainų mokymą, sto
vyklos laikraštėlio leidimą ir 
religinius užsiėmimus. Prisi-
menu laikus, kada muz ikas 
Faustas Strolia, Viktoras Puo
džiūnas praleisdavo v a s a r a s 
Rakė mokydami skautus dai
navimo. 

— Kas mokys d a i n u o t i ? 
— Esu sudariusi balsingų 

skaučių ir skautų skiltį, kurių 
pareiga bus mokyti gražias 
dainas. Į šią skiltį įeina: Linas 
Aleksiūnas, Marytė Utz, Alina 
Meilytė, Audra Brooks ir Rasa 

Aleksiūnienė. Ši dainuojanti 
skiltis eis per pastovykles ir 
mokys dainų. 

— N u t a r ė t e le i s t i s tovyk
los l a ik ra š t ė l į , a r j i s b u s įdo
m u s , k a d a d a u g u m a j a u n i 
m o s u n k i a i s k a i t o s p a u d ą ? 

— Skautai patys rašys savo 
nuotykius ir išgyvenimus. Po 
daugelio metų bus malonu pa
sižiūrėti savo rašinėlius. P.s. 
Aušra Petry, „Aušros Vartų"/ 
„Kernavės" tun to tunt in inkė, 
praves žurnalisčių,-tų kursus ir 
ji skatins skautes bei skautus 
rašyti. 

Koordinatoriaus darbą at
liks fil. v.s. Antanas Paužuolis. 
Tikimės, kad tas paskatins jau
nimą daugiau domėtis lietuviš
ka spauda. 

Skaučių rr skautų tun ta i 
yra laimingi ' kad į stovyklą 
atvyks kun. Antanas Gražulis, 
SJ, net aštuonerius metus ėjęs 
Jėzuitų gimnazijos direktoriaus 
pareigas ir tur įs patyrimą su 
jaunimu. 

— Ar t u r i t e n u m a t ę l a i k o 

r e l i g i n i a m s u ž s i ė m i m a m s ? 
— Kaip jau minėjau, labai 

džiaugiamės turėdami kunigą 
mūsų stovykloje, nes kunigų 
didžiulis trūkumas, ir j is ne
turės laiko nuobodžiauti. Pas-
tovyklių viršininkai y ra nu
matę laiko religiniams užsiė
mimams. Dvasios vadovas 
lankys visas pastovykles, pra
ves pašnekesius ir a tnašaus šv. 
Mišias. 

— Stovyklą p a v a d i n o t e 
„Didvyr ių žemė". Kodė l da 
v ė t e šį v a r d ą ? 

— Lietuva jau yra laisva 15 
metų ir įsijungus į NATO ir ES 
(Europos Sąjungą). Atgaut i 
Lietuvai Nepriklausomybę pa
sidarbavo daugybė didvyrių, 
kur iuos jaunimas tur i prisi
minti . Kiekviena pastovyklė 
pasivadins kokio nors didvyrio 
vardu ir turės laiko apie jį 
pagalvoti. Lietuva tur i daug 
didvyrių įvairiose srityse, pvz.: 
partizanai, sportininkai, rašy
tojai. Vadovai skautai t u r ė s 
daug pasidarbuoti r inkdami 
žinias apie juos. 

Kaip jau buvo minėta, eiti 
stovyklos viršininkės pareigas 
yra labai atsakingas darbas, o 
pareigų atlikimas įrodo, kad 
asmuo yra pasiruošęs visokiam 
vadovavimo darbui. 

— Ar n o r ė t u m ė t e u ž i m t i 
t u n t i n i n k ė s p a r e i g a s ? 

— Įdomus klausimas. Pir
ma reikia su klausimu asme
niškai susidurti ir gavus pasiū
lymą, gerai apgalvoti. Man, 
auginant šeimą ir dirbant labai 
atsakingą darbą ligoninėje, 
būtų sunku rast i a t l iekamo 
laiko. 

— Ačiū sesei R a s a i už 
poka lb į . 

Kalbėjosi: 
A n t a n a s P a u ž u o l i s 

VISUOTINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Vincės Jonuškaitės-Zaunienės 
konkursas ir koncertas Vilniuje 

A.S.S. visuotinis suvažiavi
mas š.m. rugpjūčio 12-14 d. 
vyks New Glarus, Wisconsin, 
šveicariškame miestelyje. 

Dalyvauti kviečiami visi pil
nateisiai A.S.S. nariai ir kandi
datai užsimokėję 2005 m. nario 
mokestį, jų šeimų nariai , ir 
svečiai — skauta i , -ės užsi
mokėję 2005 m. LSS nario mo
kestį, kurie domisi akademikų 
veikla. Šeimų nariai ir svečiai 
dalyvauja tik: susipažinimo 
vakaronėje ir pusryčiuose. 

S u v a ž i a v i m o d a l y v i a i 
(išskiriant sueigas) dėvi stovyk
linę uniformą (tamsiai mėlynos 
kelnės (jeans, arba tokį sijoną ir 
akademikų t-marškinėliai). 

Regis t rac i jos m o k e s t i s — 
78 dol. asmeniui. J šį mokestį 
įeina: penktadienio susipažini
mo vakaras, pusryčiai šešta
dienį ir sekmadienį ir šešta
dienio vakarienė. 

Reg i s t r a c i j o s fo rmos . 
Registracijos mokestis ir ke
lionės autobusiuku (jei naudo
sitės) mokestis turi būti išsiųs
tas iki liepos 23 d. šiuo adresu: 
fil. Vy ten i s K i r v e l a i t i s , 
1 Eas t Cus te r , L e m o n t , IL 
60439, tel. 630-853-5650. 

Čekius rašyti: Lithuanian 
Scouts Association, Collegiate 
Division. 

Viešbučio k a m b a r i ų už
sakymas (Hotel Room Reser-
vations). 

Vienam žmogui kam-
barys/Single room — 80 dol. 

Dviem žmonėm kamba-
rys/Double room — 100 dol. 

Trečias ar ketvirtas žmo-
gus/Third or fourth person — 20 
dol. papildomai (prie dviejų 
žmonių kambaryje). 

Kambarius užsakykite, 
skambinant iki 2005.07.23 Cha-
let Landhaus, 1-800-944-1716, 
ir prašant Lithuanian Scouts 
Association kambarių. / Call by 
7 23 2005 and ask for Lithua
nian Scouts Association rooms. 

Kaip nuvykt i į 
Glarus, WI 

Iš Čikagos '2.5 vai.): 
Važiuokit 1-90 į vakarus (link 
Rockford), toliau į vakarus Hwy 
20, sukit į dešinę (šiaurę) ant 
Hwy 26 !'kuris tampa Hwy 69). 
tiesiai į New Glarus. 

Iš Madison (30 min.): 
Važiuokit Hwy 69. South, tie
siai į New Glarus. 

Autobusiukas — 50 dol. 
asmeniui (Iš Pasaulio lietuvių 
centro arba iš O'Hare ir atgal; 
ribotas vietų skaičius). 

PROGRAMA 

P e n k t a d i e n į , r u g p j ū č i o 
12 d. 

5-7:30 v.v. — Registracija 
viešbutyje; tęsiasi JDeininger's" 

7:30 v.v. — Susipažinimas 
„Deininger's" — Alutis ir 
užkandžiai. 

Šeštadienį, rugpjūčio 13 d. 
Pusryčiai — „Alpine" Res-

taurant 
9:00-11:00 v.r. — Programa I 
11:00 v.r-3:00v.p.p. — Lais

valaikis 
3:00-5:00 v.p.p. — Programa II 
5:15-7:00 v.v. — Sueigos 
8:00 v.v. — Vakaronė — 

„Stoiss Cookout" 
Sekmadien į , r u g p j ū č i o 

14 d. 
Pusryčiai — .Alpine" Res-

taurant 
10:00 v.r. — Bendra Sueiga 
11:00 v.r. — Atsisveiki

nimas 
12:00 v p.p. — Įvairios 

iškylos. 
Daugiau informacijos apie 

suvažiavimą bei Glarus miestelį 
ir jo apylinkių įdomybes rasite 
suvažiavimo proga lietuvių ir 
anglų kalba išleistuose lanks
tinukuose. Jei jų negavote, tuoj 
skambinkite fil. Vyteniui Kir-
velaičiui. 

IR 

Šeštasis Vincės Jonuškai 
tės-Zaunienės dainininkų kon
kursas ir laureačių koncertas 
įvyko Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Didžiojoje salėje, 
Vilniuje, 2005 m. kovo 17-18 d. 
Konkursą ir koncertą ruošė 
Akademinio skau tų sąjūdžio 
Vydūno fondas ir Lietuvos mu
zikos ir teatro akademija, tal
kininkaujant Studentų skautų 
organizacijai ir koordinuojant 
fil. Edmundui Kulikauskui, VF 
įgaliotiniui Lietuvoje. 

Vincės Jonuškaitės-Zaunie
nės vardo premiją (tapogi dar 4-
rių kitų garbės na r ių kas
metines premijas) įsteigė Vy
dūno fondas, no rėdamas pa
gerbti kultūros veikloje pasi
žymėjusią savo garbės na rę . 
Ilgametė Valstybės t ea t ro 
Kaune solistė yra sukūrusi 47 
operų vaidmenis. J koncer tų 
programas nuolat į t raukdavo 
lietuvių liaudies dainas , daug 
koncertavo Lietuvoje ir užsieny
je. Mirė išeivijoje 1997 metais. 

Konkurse dalyvavo vienuo
lika dainininkių iš LMTA bei 
LMTA Kauno fakulteto. Ver
tinimo komisiją sudarė B. Viz
girdienė, pirmininkė ir nariai: 
prof. E. Ignatonis , prof. R. 
Vaitkevičiūtė, prof. R. Maciūtė, 
lėkt. S. Stonytė, A. Malikėnas, 

V. Lukošius. Sekretoriavo D. 
Steponkus. 

Pirmoji premija nebuvo 
skir iama, kadangi nei viena 
konkurso dalyvė nebuvo ženk
liai pranašesnė. II vieta ir pini
ginė dovana teko Asmik Gre-
gorian (prof. Irenos Milkevi
čiūtės studentei) ir dvi III vietos 
ir piniginės dovanos — Jekate
rinai Tretjakovai (doc. Giedrės 
Kaukai tės studentei) ir Ra
mintai Vaičiakauskaitei (Regi
nos Maciūtės "studentei). Dip
lomą pelnė Viktorija Yanko (be 
piniginio apdovanojimo), o 
Pagyrimo raštus — Vida Mik-
nevičiūtė (už lietuvių liaudies 
dainos at l ikimą) ir Viktorija 
Yanko (už originalų lietuvių 
kompozitoriaus kūrinio atli
kimą). Kaip informavo fil. Ed
mundas Kulikauskas, salė buvo 
beveik pilna ir atsiliepimai geri. 
Prie koncerto pasisekimo labai 
daug prisidėjo Liucijos Stul
gienės, Lietuvos muzikų rėmi
mo fondo direktorės, pastangos 
sukviesti visuomenę. 

Fondo pastangų dėka ne
mažai muzikinės kultūros ver
tybių, sukaup tų ar sukur tų 
priverstinėje emigracijoje, grą
žinama į Lietuvos tau t inės 
kultūros lobyną. Savo laiške VF 
valdybos pirmininkui fil. Ša

rūnui Rimui, direktorė Liucija 
Stulgienė rašo: „Viena iš pa
lankių vakaruose sukauptų 
kul tūros vertybių pr is ta tymo 
Lietuvoje formų tapo Fondo- ren
giami kasmetiniai tarptautiniai 
muzikos festivaliai „Sugrįži
mai". 2000 m. festivalyje buvo 
suruoštas vakaras , sk i r tas 
Giedros Nasvytytės - Gudaus
kienės kūrybai, 2001 m. — 
Juozės Krištolaitytės - Daugir
dienės, 2002 m. pagerbtas solis
tas ir poetas Stasys Santvaras, 
2003 m. Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos garbės dak
t a ra s solistas Stasys Baras , 
2004 m. (100-ųjų gimimo metų 
proga) kompozitorius, muzikolo
gas, publicistas Vladas Jakubėnas. 

Vėliausiame, 2005 m. „Su
grįžimų" festivalyje vienas svar
biausių renginių vyko Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje 
gegužės 13 d. Tą vakarą buvo 
paminėtas iškiliosios meni
ninkės, solistės, Akademinio 
skautų sąjūdžio garbės narės 
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės 
atminimas. Šia proga dainavo 
visų jos vardo konkursų laure
atės, dabar jau žinomos solistės, 
o taip pat dalyvavo Stasio Baro 
vardo konkursų laureatai. 

Paruošė 
fil. R i t o n ė R u d a i t i e n ė 

ČIKAGOS SKAUTAI STOVYKLAUJA 

DRAUGAS 

Čikagos ir apylinkių skau
tai bei skautės jau stovyklauja. 
Sekmadienį, liepos 10 d. atvykę 
savo pamilton Rako stovykla-
vietėn, griebėsi aplinkos tvarky
mo ir įsikūrimo darbų. Šiandien 
darbai jau gerokai įpusėję. 

Šįmetinė stovykla „Didvyrių 
žemė" apjungia penkias atski
ras pastovykles: Jaunųjų šeimų 
pastovyklė, „Nerijos" jūrų skau
čių pastovyklė, „Aušros Vartų"/ 
„Kernavės" skaučių tunto pas
tovyklė ir dvi atskiros „Litua-

nicos" tun to pastovykles — 
skautų ir jūros skautų. Kiek
viena pastovyklė turi savo ats
kirą vadiją, programą, pavadi
nimą ir kt. Visų pastovyklių 
veikla koordinuojama, kad visi 
stovyklautojai kartu dalyvautų 
bendrose iškilmėse, laužuose, 
pamaldose ir kt. 

Savaitei įpusėjus, prade
dama ruošt is paradui , iškil
mingam vėliavų nuleidimui, 
didžiajam laužui ir Šeštadieni 
tradicinei Jūros dienai. 

Savaitgalyje laukiami kviesti 
svečiai, tėvai, šeimų nariai . Bus 
smagu' 

Žodis svečiams i r t ėvams: 
Labai laukiame jūsų apsi

lankymo. Atvykę tuoj regis
truokitės budinčioje skiltyje 
P r i m e n a m a , k a d n a k v o t i a u t o 
m o b i l i u o s e d r a u d ž i a m a . T a i p 
p a t d r a u d ž i a m a t u r ė t i a r v a r t o t i 
a l k o h o l i n i u s g ė r i m u s 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant į L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
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1/2 metų 
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• $70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 mėn. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Čenter for HeaJth, 
1200 S. York, EMurst, IL 60126 

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VTDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VŽINAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EkGrova 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Uetuvans sutvarkys darfts už Dnemana kaną. 
Susffianmuc kafces; an^ska arba SefjvSkai-

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVasbington, Suite 2401, 

Chicago, i L 
Tel. 708-422-8260. 
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Laimos Kiliulienės 
mirties metinės 

Prieš metus, pačiame pava
sario žydėjime, amžinybėn iške
liavo fil.v.s. Laima Kiliulienė. 
Už jos sieią— gegužės 22 d. bu
vo atnašaujamos Mišios Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje. Prie Mišių jungėsi Ievos 
Matulionytės vadovaujamas 
jaunimas su savais instrumen
tais ir giesmėmis. Mišių skai
tinius, kuriuos dažnai skaityda
vo Laimutė, šį kartą skaitė jos 
dukra Daiva ir Jul ius Špakevi-
čius. Aukas nešė sūnūs: Tomas 
ir Rimas, Mišias aukojo para
pijos klebonas Steponas Žukas. 

Po pamaldų. Kiliulių šeima 
kvietė visus j t ra 
dicinę kavutę ir 
gražiai paruoš tas 
vaišes, kur , pr ie 
skautišku sumanu
mu papuoštų stalu. 
buvo malonu pasi
stiprinti ir paben
drauti. 

Ta pačia popiete 
šeimos bičiuliai ir 
draugai suvažiavo i 
Forest Hills, MA. 
kapines pašventint; 

ir jos kapą paženklinti skau
tišku paminklu. Ta proga, Lai
mutės taip mėgstamo poeto Ber
nardo Brazdžionio, eilėraščių 
iš t raukas paskaitė Gloria ir 
Algis Adomkaičiai, Dalia Zi-
kienė ir Birutė Banaitienė. 
Kun. Steponas Žukas sukalbėjo 
maldas ir pašventino paminklą, 
o visi susirinkusieji pagiedojo 
...Marija, Marija", ir atsisvei
kinimo giesmę „Ateina naktis". 
Paiikdamai kapą, kiekvienas 
paėmė po žiedą iš gėlių pintinės 
ir aplink degančią žvakę sudėjo 
skautišką ženklą bei žodžius: 
„Išėjau namo". S. S. 
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APIE LIETUVOS PENSIJŲ 
D I D I N I M O M E C H A N I Z M Ą 

ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Nepraėjus nė metams po 
paskutinio pensijų padidinimo, 
Lietuvos valdžia vėl nutarė di
dinti pensijas. Nuo liepos 1— 
osios bazinė pensija padidės 28 
litais ir pasieks 200 litų. Tai 
didžiausias šio rodiklio šuolis 
nuo socialinio draudimo pensijų 
įstatymo įsigaliojimo. 
' Taip pat bus nus ta ty tas 
didesnis ir kito svarbaus pen
sijų apskaičiavimo rodiklio — 
draudžiamųjų pajamų dydis — 
1,084 litai. Tai irgi pats didžiau
sias padidėjimas nuo 1995 
metų. 

Manyčiau, kad ir Amerikos 
lietuviams pensininkams tu
rėtų būti įdomu — kaip veikia 
Lietuvos pensijų didinimo me
chanizmas. 

Lietuvos socialinio draudi
mo pensija gali padidėti abiem 
minėtais būdais: padidinus 
bazinę pensiją, t.y. pagrindinę 
visos pensijos dalį, ir nustačius 
didesnį vidutinių draudžia
mųjų pajamų dydį, kuris įtakoja 
papildomą pensijos dalį. Kiek
vienas pensininkas šiais abiem 
jam maloniais atvejais ne
sunkiai gali pats paskaičiuoti, 
kiek padidės jo gaunama pensi
ja. 

Jeigu didėja bazinė 
pensija 

Lietuvos socialinio draudi
mo pensiją sudaro 2 dalys: 
pagridinė (bazinė) ir papildoma. 
Pagrindinės pensijos dydį nus
tato Vyriausybė. J i indeksuoja
ma priklausomai nuo infliaci
jos. Papildoma pensijos dalis 
daugiausia priklauso nuo gauto 
uždarbio, taip nuo socialinio 
draudimo stažo ir einamųjų 
pajamų. Pastarasis dydis maž
daug atitinka šalies vidutinį 
darbo užmokestį, jį ta ip pat 
tvirtina Vyriausybė. 

Valstybinės socialinio drau
dimo bazinės pensijos dydis 
negali būti mažesnis už 110 
procentų minimalaus gyvenimo 
lygio (MGL. šiuo metu — 125 
Lt) dydį. Nuo 1995 m pradžios 
bazinė pensijas padidėjo beveik 
tris kartus: 

1995.01. — 75 Lt 
1995.02. — 80 Lt 
1995.10. — 90 Lt 
1996.01. — 100 Lt 
1996.11. — 110 Lt 
1997.02. — 121 Lt 
1997.11. — 132 Lt 
1998.05. — 138 Lt 
2002.04. — 142 Lt 
2002.09. — 147 Lt 
2003.05. — 152 Lt 
2004.04. — 172 Lt 
2005.07. — 200 Lt 
Bazinės pensijos pagrindu 

nustatyta pagrindinė socialinio 
draudimo senatvės pensijos 
dalis garantuoja bent ma
žiausią pensinį aprūpinimą 
asmenimis, turintiems būtinąjį 
draudimo stažą. 

Jei asmuo turi tokį stažą 
(vyrams ir moterims — 30 
metų), jam skiriama visa bazinė 
pensija. Jei asmuo turi mažesnį 
bei būtinąjį, tačiau nors mini
malų 15 metų draudimo stažą, 
pagrindine pensijos dalis bus 
mažesnė. Ji apskaičiuojama 
dauginant bazinę pensiją iš 
turimo stažo ir dalijant iš būti
nojo. Pavyzdžiui, asmeniui, tu
rinčiam tik minimalų 15 metų 
stažą, šiuo metu būtų skiria
ma: 172 Lt (bazinė pensija) x 15 
(turimo stažo metai): 30 (būti
nojo stažo metai) = 86 litų 
pagrindinė pensija, turinčiam 
25 metų stažą: 172 Lt x 25:30 = 
143.3 Lt pagrindinė pensija. 

Asmenims, netur int iems 
minimalaus 15 metų stažo, 
remiantis socialinio draudimo 
pensijų įstatymu, socialinio 

draudimo sentavės pensija iš 
viso neskiriama. Tačiau valsty
bė neseniai pasirūpino ir šiais 
žmonėmis. Nuo 2006 m. sausio 
1 d. Lietuvoje įsigalios Šalpos 
išmokų įstatymo pataisa (priim
ta 2005.03.17), pagal kurią bus 
įteisintas šalpos pensijų skyri
mas ne tik neįgaliems, bet ir 
sulaukusiems senatvės pensijos 
amžių asmenims, neturintiems 
teisės gauti jokios rūšies pensi
jos. Tai reiškia, kad asmenys, 
neturintys teisės į socialinio 
draudimo pensiją, kadangi ne
turi sukaupę socialinio draudi
mo stažo, t.y. dirbę pagal darbo 
sutartį bent 15 metų, turės 
teisę, atėjus pensiniam amžiui, 
gauti šalpos pensiją. Šalpos 
išmokų įstatyme sakoma, kad 
tokiems asmenims mokama 
pensija sudarys "0.9 bazinės 
pensijos dydžio". Tuo būdu nuo 
2006 m. pradžios, jeigu tokie 
asmenys bus sukakę pensinį 
amžių, bet kuriuo atveju gaus 
bent 180 litų. 

Pagrindinės pensijos dalies 
dydis, turint visą būtinąjį stažą, 
bet kokio dydžio pensijos kol 
kas yra 172 litai. Nuo liepos 1 d. 
padidinus bazinę pensiją 28 
litais iki 200 litų, kiekvieno 
pensininko, turinčio visą bū
tinąjį stažą, pensijos bazinė 
dalis taip pat padidės dvidešimt 
aštuoniais litais. 

Invalidumo pensininkams, 
turintiems būtinąjį stažą, ba
zinės pensijos taip pat padidės; 
I grupė invalidams — 42 litais, 
II grupės invalidamas — 28 
litais, III grupės invalidams — 
14 litų. Asmenims, neturin
tiems viso būtino stažo, senat
vės ir invalidumo pensijų ba
zinė dalis padidės pagal jų 
turimą draudimo stažą. 

Kaip naujas 
draudžiamųjų pajamų 

dydis į takoja g a u n a m a s 
pensijas 

Papildoma socialinio drau
dimo pensijos daiis suteikia 
papildomą pensinį aprūpinimą 
asmenims, draustiems valsty
biniu socialiniu pensijų drau
dimu, atsižvelgiant jau ne į 
draudimo stažą, bet į asmens 
draudžiamąsias pajamas —fak
tiškai draudimo laikotarpiu 
gautą atlyginimą, o tiksliau — 
jo santykį su einamųjų metų 
draudžiamomis pajamomis, 
kurios maždaug atspindi ša
lies vidutinį darbo užmokestį. 

Tas santykis vadinamas 
asmens draudžiamųjų pajamų 
koeficientu. Vaizdžiai kalbant, 
jei asmens atlyginimas prilygs
ta šalies vidutiniam darbo 
užmokesčiui, tai koeficientas 
bus 1, jei atlyginimas dvigubai 
viršija šalies vidurkį, koeficien
tas bus 2, jei žmogus uždirba 
pusę šalies vidutinio uždarbio, 
tuo met koeficientas bus 0,5. 

Nuo 1995 m. vidutinių mė
nesio (nuo 2003 m. pavadinimas 
pakeistas į einamųjų metų) 
draudžiamųjų pajamų dydis 
padidėjo pustrečio karto: 

Metai Draudžiamosios pa
jamos 

1995 — 427 Lt 
1996 — 538 Lt 
1997 — 694 Lt 
1998 — 845 Lt 
1999 — 2002 —886 Lt 
2003.01.01 — 2003.06.03 — 

886 Lt 
2003.07.01 — 2004.08.31 — 

901 Lt 
2004.09. 01 — 2005.07.01 

— 990 Lt 
2005.07.01 — 1,084 Lt 
Papildomos pensijos dalies 

dydis apskaičiuojamas, remian
tis pensijos apskaičiavimo for
mule, į kurią įeina draudimo 
stažo, asmons draudžiamųjų 
pajamų koeficiento bei šalies 

einamųjų metų draudžiamųjų 
pajamų rodikliai. 

Kiekvienas pens in inkas 
nesunkiai gali nustatyt i savo 
pensijos papildomos dalies dydį, 
iš gaunamos pensijos a tėmęs 
pagrindinę (bazinę) dalį. Pa
vyzdžiui, 300 litų pensijoje: 300 
Lt—172 Lt (pagrindinė dalis) = 
128 Lt (papildoma dalis); 400 
litų pensijoje papildoma dalis 
yra 228 Lt, 550 litų pensijos — 
378 Lt. 

Pensijų papildomos dalies 
apskaičiavimo formulėje y ra 
dydis D— Vyriausybės patvir
tintos einamųjų metų drau
džiamosios pajamos. Vadinasi, 
nustačius naują draudžiamųjų 
pajamų dydį, keičiasi kiek
vienos pensijos papildoma dalis. 
J i apskaičiuojama papildomą 
pensijos dalį padauginus iš 
naujojo draudžiamųjų pajamų 
dydžio ir padalinus iš senojo. 

Pavyzdžiui, žmogus gauna 
310 Lt pensiją (172 Lt — 
pagrindinė dalis, 138 Lt — 
papildoma dalis). Vidut inėms 
draudžiamosioms pajamoms 
nuo šių metų liepos mėnesio pa
didėjus 94 litais, nuo esamų 
990 Lt iki 1,084 Lt, papildoma 
pensijos dalis taps: 138 Lt x 
1,084 Lt: 990 Lt = 151.10 Lt 
(padidės 13.1 Lt). Pr idėjus 
padidintą bazinę pensiją, nau
joji pensija bus lygi 351.1 Lt 
i'pensija iš viso padidės 41.1 Lt). 

500 litų pensija (172 Lt — 
pagrindinė dalis, 328 Lt — 
papildoma dalis) padidės: pa
grindinė — iki (172 + 28) 200 
Lt, papildoma — iki (328 x 
1,084: 990) 359.1 Lt. Tokiu 
būdu naujoji pensija bus lygi 
(200+359.1) 559.1 Lt (padidės 
59.1 Lt). O pensininkui, dabar 
gaunančiam solidžią 650 Lt 
pensiją, nuo vidurvasario nau
joji pensija taps dar solidesnė 
— 723 litai. 

Mažesnių pensijų gavėjų 
paguodai galima pasakyti , kad 
Lietuvoje 600 litų pensijas gau
nančiųjų skaičius sudaro šiek 

tiek daugiau nei 2 proc. visų 
pensininkų. 

Geresniam Lie tuvos 
pensininkų gyvenimui 

reikės beve ik 
300 mln. l i tų 

Pensijų padidėjimą pajus 
beveik 900,000 žmonių, iš jų 
apie 600,000 senatvės pen
sininkų, per 200,000 invalidų. 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos prognozėmis šių 
metų pabaigoje vidut inė se
natvės pensija, tur int iems bū
tinąjį stažą, pasieks 452 litų. 

Taip pat padidės nuo liepos 
1 d. skiriamų socialinio draudi
mo pašalpų ir kitų išmokų, 
mokamų iš „Sodros" biudžeto 
lėšų, ligos, motinystės, nelai
mingų atsitikimų darbe ir kitų 
pašalpų minimalūs ir maksi
malūs dydžiai. 

Bazinės pensijos ir drau
džiamųjų pajamų padidinimui 
šių metų antrajame pusmetyje 
„Sodros" biudžete reikės surasti 
apie 247 mln. litų padidintoms 
pensijoms ir apie 10 mln. litų 
papildomai socialinio draudimo 
pašalpoms ir išmokoms mokėti. 
Todėl „Sodros" biudžeto išlai
dos šių metų antrame pusmety
je iš viso išaugs apie 275 mln. 
litų. 

Dėl bazinės pensijos padi
dinimo taip pat padidės valsty
binės šalpos išmokos, slaugos 
pašalpos, pareigūnų ir karių 
valstybinės pensijos, mokamos 
neįgaliesiems, tapusiems inva
lidais privalomosios karo tarny
bos. Lietuvos kariuomenėje ir 
karinių mokymų metu. 

Papildomai iš valstybės 
biudžeto padidintoms valsty
binėms šalpos išmokoms, slau
gos pašalpoms bei pareigūnų 
ir karių valstybinėms pensijoms 
mokėti, o taip asmenų, ap
draustų bazinei pensijai, drau
dimui valstybės lėšomis šių 
metų antrame pusmetyje reikės 
23.8 mln. litų. 
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KARALIAUČIAUS JUBILIEJŲ 
MINĖTI SU GEDULO 

ŽENKLU 
SSRS, okupavusi Kara

liaučiaus kraštą, taigi — ir 
Mažąją Lietuvą bei vykdžiusi 
ten nuožmiausią genocidą, 1945 
m. Potsdame gavo H. Truman 
ir W. Churchill sutikimą iki 
kitos didžiųjų valstybių konfe
rencijos laikinai administruoti 
šį kraštą. Po SSRS griūties, jos 
teisių ir įsipareigojimų perėmė
ja Rusija, užuot a ts isakiusi 
okupacijos, okupantu išliko iki 
šių dienų. 

Karaliaučiui šiemet sukan
ka 750 metų. Rusija, tarsi šis 
miestas jai teisėtai priklausytų 
nuo seniausių laikų, pasišovė 
iškilmingai minėti miesto 
sukaktį. Taigi elgiasi pagal 
grobuoniškų carų politiką, ku
rią prancūzas (Marąuis de Cus-
tine). 1839 m. lankydamas is 
Rusijoje, apibūdino: „Neteisybė 
užsimiršta, gėda praeina, o gro
bis lieka". Minėjime dalyvavo 
dviejų šalių okupančių vadovai: 
Rusijos ir praeityje — Vokie
tijos. Pastarajam neteisybė pa-
simiršo, gėda praėjo, tač iau 
nors grobio neliko G. Schroeder 
su V. Putin, matyt, sieja ta pati 
gėda ir neteisybė. 

Tiek mūsų prezidentui, tiek 
Vyriausybei neaišku, kodėl ne
pakviesti į Karaliaučiaus jubi
liejaus minėjimą Lietuvos ir 
Lenkijos vadovai, o štai forma
li Lietuvos pilietė, Rusijos ku
nigaikštienė Kazimira (Šatrija) 
kvietimą gavo. Ir keisčiausia. 

kad dėl to mūsų valstybės 
vadovai yra Įsižeidę (nejaugi jie 
buvo nusiteikę vykti?!). 

Reikia pripažinti , kad V. 
Putin įžvalgesnis ir nuovokes
nis nei mūsų vadovai: jei prezi
dentas V. Adamkus neatvyko į 
Maskvą švęsti pergalės, nes ji 
sutapo su Lietuvos okupacija, 
būdamas nuoseklus bei vykdy
damas moralią politiką, atsi
sakytų vykti į okupuoto miesto, 
okupanto surengtas iškilmes, 
kurios prisidėtų pne tolimesnės 
okupacijos įtvirtinimo. Ne ma
žesnės abejonės kilo ir dėl 
Lenkijos vadovo, kuris turėtų 
prisiminti, kaip 1939 metais 
naciai ir sovietai Lietuvos 
Brastoje (Brest Litovske) drau
ge šventė Lenkijos sutriuški
nimą. O štai Rusijos kunigaikš
tienė Kazimira, būdama ne
eilinė Lietuvos pilietė, o mi
nistre, nuolat reiškianti loja
lumą Rusijai, tikrai reveransais 
ir komplimentais pašlovino 
okupantą. 

Karaliaučiaus jubiliejų mi
nėti reikia. Ir didžiausią teisę 
tai daryti tur i Lietuva (arti
miausia prūsų giminaitė), Lie
tuvoje. Deja, minėti juodais 
kaspinais perrištomis Mažosios 
Lietuvos ir Lietuvos vėliavomis. 
Teišgirsta ir tepamato pasaulis 
pamirštą neteisybę ir praei
nančią gėdą. 

Alg imantas Zolubas 

DANUTE BINDOKIENE 

Ką laimėjo ir ko nelaimėj 

Praėjusios savaitės penktadienį Škotijoje 
užsibaigė aštuonių turtingųjų mūsų pla
netos valstybių vadovų susitikimas. Su

važiavę spręsti opiausių Žemės problemų, JAV, 
Kanados, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Rusijos vadovai, 
susitikimą užbaigė su nemažais pasiekimais ir 
viltimi, kad, nepasisekus susitarti kai kuriais 
klausimais, bus netrukus vėl susitikta. Šiuo-
kartinio susitikimo šeimininko, Didžiosios Bri
tanijos premjero Tony Blair darbotvarkės pa
grindiniai punktai sukosi apie paramą Afrikai 
ir klimato atšilimo pavojų planetai. Šį kartą 
visa aštuoniukė bent sutarė, kad mokslininkų 
tyrimų duomenys ir prognozės dėl vis labiau 
besikeičiančio Žemės klimato, vertos greito dė
mesio. J ie taip pat pripažino, kad didžioji to kli
matinio pasikeitimo kaltininkė yra žmonių 
industrinė veikla, besaikis organinės kilmės 
kuro naudojimas ir iš to kylanti oro tarša. Prieš 
organinio kuro vartojimo industrijoje apribo
jimą vėl griežtai pasisakė JAV prez. Bush, tuo 
tarytum primindamas kitiems septyniems, kad 
Amerika — vienintelė šios grupės šalis, atsi
sakiusi pasirašyti vadinamąjį Kyoto protokolą, 
kaip tik dėl šios priežasties. 

Susitikimas praėjo palyginti sėkmingai ir 
pasiekta gražių laimėjimų. Galbūt po šiurpių 
teroristinių išpuolių Londone praėjusios sa
vaitės ketvirtadienį aštuonių šalių vadovai 
prarado norą eikvoti laiką nesibaigiantiems 
ginčams bei įrodinėjimams, kad turi būti taip, o 
ne kitaip. Anglijos premjeras parodė ir šal
takraujiškumą, ir sveiką protą, susitelkdamas 
ties savo tautos nelaime, besistengdamas ne tik 
padrąsinti bei nuraminti savo valstybės žmo
nes, bet tuo pačiu įtikinti susitikimo dalyvius, 
kad kova su terorizmu gali būti sėkmingai ve
dama ne vien ginklais. Taigi teroristai, pasi
rinkę kaip tik aštuonių didžiųjų susitikimo 
laikotarpį savo kruvinam darbui, nepasiekė no
rimų rezultatų — nei susitikimo, nei Anglijos iš 
pusiausvyros neišstūmė, o galbūt kaip tik pa
skatino atidžiau pažvelgti į tikrąsias žmonijos 
vertybes. 

Didžiausias laimėjimas — padvigubinta 
parama Afrikai, nuo 25 iki 50 milijardų dolerių. 
Ši parama iš dalies bus skirta kovai su skurdu, 
bet taip pat su AIDS, maliarija ir kitomis ligo
mis, kamuojančiomis šio žemyno žmones. 
Svarbiausias punktas — Afrikos valstybių sko
lų panaikinimas arba sumažinimas. Keturio
lika šio žemyno valstybių kasmet turėjo mokėti 
apie 1 milijardą dol. skolų arba tik jų procentų. 
Šiuos mokėjimus panaikinus, pinigai galės būti 
nukreipiami humanitariniams reikalams. Bet 
ar tikrai tai įvyks? Ar Afrikos valstybių ir vals
tybėlių, tautų ir tautelių vargingiausieji matys 
bent kokį savo buities pagerėjimą? 

Tereikia prisiminti Darfur, Zimbabwe ar 
diktatorių Robert Mugabe, kurio liepimu šian
dien bent 4 mln. žmonių gyvena ant bado 
slenksčio, apie 80 proc. yra praradę darbą ir 
pragyvenimo šaltinį, tūkstančių tūkstančiai 
pabėgėlių vargsta be tinkamos pastogės, mais
to, vandens ir medicinos pagalbos. O kiek ne
laimėlių nužudyta, jų gyvenvietės sudegintos... 
Jeigu Afrika pati nepradės savimi pasirūpinti, 
nuolat užsiliepsnos neapykantos ir teroro pa
sireiškimais (kaip 1994 m. Ruandoje įvykdytos 
skerdynės), jokia užsienio parama nepadės. 
Junginių Tautų vadovybė gerai žino padėtį 
Afrikoje, neseniai užbaigusi dar vienus tyrimus, 
tačiau ypatingų priemonių smurtui ir skurdui 
sustabdyti iki šiol nesiėmė. Konferencijos ir jose 
skaitomos paskaitos neišgelbės nei vienos gyvy
bės, nepamaitins nei vieno badaujančio. Bet 
risgi Škotijoje vykęs aštuoniukės susitikimas 
plačiau pravėrė duris į XXI a. pradžios tragedi
ją Afrikoje. Reikia tikėtis, kad pro tą plyšį 
pradės byrėti ne tik pinigai, bet ir geresnio ryto
jaus viltis. Tuo, atrodo, tiki ir kai kurie protesto 
demonstracijų Anglijoje ruošėjai, patenkinti , 
kad bent į dalį jų reikalavimų atsižvelgta. 

Dėmesio taip pat vertas faktas, kad dar 3 
mlrd. dolerių paskirta palestiniečiams, kad, 
pasak Tony Blair, „abi valstybės — Izraelis ir 
Palestina, nors skirtingų religijų ir tautybių, 
galėtų taikiai gyventi šalia viena kitos". 
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VI VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Daug vakarų, daug puikių vakarų, pasipuošusių 
raudonais saulėlydžiais, seklyčios lange prarymo-
davom besikalbėdami. J i mylėjo mane. Labai la
bai mylėjo. Tik aš nežinau, ar jos meilės vertas 
buvau, nes aš vis dar tebesvajojau apie aną, mano 
pirmąją meilę... Ir kankinosi — TBC bacilos ją 
lėtai stūmė į kapą. O kitam našta būti ji buvo per 
daug išdidi. Sapne mačiau ją tokią linksmutę; ji 
man kažką sakė, bet atsibudęs, nė žodžio 
nebeprisiminiau! 

Prisimenu mažą, energingą, ištikimą draugų 
būrį, pačiam šėtonui ragus aplaužyti pasiruošusį. 
Kur jie dabar? Kur Pranas, Albertas, Sakalo 
Akis, Jonas?' O, Viešpatie, argi niekada nebeteks 
matyti tų brangių veidų, ar jau niekad nematysiu 
jų linksmų šypsenų? 

Ūkanos! Ūkanos kalnuose, Salto klony ir... 
sieloje! 

Vienas kareivių atneša šios dienos vyr. kari
nės vadovybės pranešimą. Jis kasdien diktuoja
mas per radiją Norvegijoje esantiems vokiečių ka
riuomenės daliniams. Pranešimą raštinė išspaus
dina ir išdalina per barakus. Visi puolame prie 
pranešimo, parašyto vokiečių kalba, todėl tenka 
man arba Petrui Papreckui jį versti lietuviškai. 
Vienas verčiame, kiti žemėlapyje žymi frontų 
padėtį. O ji šiandien tokia: Rytuose — Raudonoji 
armija stovi ant Oderio krantų (Štetin užimtas), 
laiko apsupę Breslau ir yra įsiveržę į Austriją, jau 
kaunamasi Vienos gatvėse. Vakaruose fronto 
padėtis tokia: nuo Olandijos sienos — Meppen — 
Bramsche — ne per toliausia nuo Bremen — prie 
Hanover — Hildesheim — Muelhausen — 
Eisenach — Meiningen — Schweinfurt — Rot-
henburg — Heilbron — Karlsruhe — Saarburg — 
atsiduria Prancūzijos sienos (kuri sąjungininkų 
jau užimta). 

Vėl krito maisto norma. Kas trečią dieną gau
sime vietoje 1/3 kepaliuko duonos — (375 g). 
Virėjas norėjo atsisakyti iš savo pareigų, nes ne
bėra kas virti, bet vyr. intendantas užprotestavo, 
pažadėdamas daboklės. 

Ba landž io 15 d. 
Sekmadienis. Batalione suirutė — pradėta 

.kova" su blakėmis. Vakar atvyko norvegai — 
specialistai ir šiandien pradėjo „ofenzyvą" prieš 
rudąsias — barakai ištuštinami ir, juos aklinai 

uždarius, prileidžiami tam tikrų dujų. Jau kuris 
laikas tų bjaurybių buvo tiek privisę, kad kai 
kuriuose barakuose nebuvo galima miegoti, nors 
mūsų kambaryje šios rūšies zoologijos sodo lig 
šiol dar neturėjome, bet ir mums šis pavojus 
grėsė, nes gretimi kambariai jau buvo užkrėsti. 

Vaikštau su Petru Tutliu bataliono rajone, 
Salt pakrantėmis. Toliau eiti be vokiečio palydo
vo uždrausta, po to, kai L. St. ir P. J . bandė buk
tai bėgti į Švediją. Kalbamės apie namus, paskui 
apie draugus. Mus pasiveja mūsų globos kari
ninkas, vyr. Itn. Bronius Gečiauskas. 

— Na. kas gi kitas, jei ne Žalys su Tutliu — 
ar ne broliai esate? —juokauja. 

— Mus dažnai palaiko broliais. Hoenefose bū
nant, bent keli klausė, ar mes ne iš vienos šeimos. 

— Ką jau čia taip nuoširdžiai tar ia te 0 — 
klausinėjasi. 

Pradeda ir jis pasakoti, kaip susidraugavo su 
savo geriausiu draugu. Vėliau kalba pasisuka 
apie kasdieninius rūpesčius, apie frontų padėtį. 
Jis mus ramina, nors mes juo nelabai betikime. 

— Tik grįžę j Lietuvą, daug vaikų auginkite, 
nes žmonių ten bus gerokai praretėję. O savąją 
tautą išsaugoti, neleisti jai sunykti yra mūsų, 
jaunųjų pareiga! 

Pažįstami vokiečiai iš musų kuopos mus 
nufotografuoja. Mes grįžtame į stovyklą, o leite
nantas liekasi paupeje. 

Balandžio 20 d. 
Buvome pradėję trūkti žuvies. Bet prieš pora 

dienų Erikas atvežė 3 statines silkių ir statinę žu
vies taukų, kuriuos naudojame žuvies kepimui. 
Baisi smarvė kai kepi. bet vis geriau, nors žuvies 
kepenys neprisvyla... 

Nors jis to ir nežino, bet jaunąjį Tadą B. glo
bos karininkas pavedė man ir Tutliui globoti, nes 
kuopos vadas matąs jį vis nusiminusį; o man 
atrodo, kad būtu daug geriau, jei jie duotų jam 
kasdien po kepaliuką duonos' 

Šiandien gavome .Karį" — žinoma, laikraštis 
senas, bet mums. pasiilgusiems gimto žodžio — 
įdomus. Vasario 16 d. vedamajame (1945.11.15-
22, Nr. 6-7) rašo: „ K a s būtume, kur bebūtu
me, mes gyvename viena šviesia mintimi 
grįžti. 

Bus daugiau. 

* 
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„DIEVE, LAIMINK CARĄ" 
Liepos 4-oji Amerikoj šven

čiama kaip nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties šventė. 
Ta proga Washington, DC, atvi
rame ore priešais Kongreso 
rūmus suruošiamas, j au kelias
dešimt metų tradicija tapęs, 
milžiniškas koncertas, į kurį, 
kaip į atlaidus, suplaukia tūks
tančiai žmonių. Visas koncer
tas transliuojamas per televi
ziją. Beveik kasmet paskutinis 
koncerto programos numeris 
būna P. Čaikovskij koncertinė 
uver t iūra „1812 metai". Čia 
Čaikovskij vaizduoja tais me
tais nepasisekusį Napoleono 
žygį į Rusiją. Kūrinys ryš
kiomis spalvomis cituoja pro-
voslavų choralą „Gospodi po-
-miluy", prancūzų himną „La 
Marselliese", artilerijos svie
dinių sproginėjimus, degančią 
Maskvą, ir užbaigia galingu 
caro himnu „Bože, caria chra-
ny" (Dieve, laimink carą). Kon

certe kūrinys pradedamas tik 
nuo vidurio, o Čaikovskij origi
nale būgnais vaizduojama arti
lerija čia atliekama t ikrų arti
leristų su tikrom patrankom. 
Tiktai nežinia, kur jie šaudo, 
negi ant pievutės priešais 
Kongreso rūmus?.. Šiemet arti
lerija buvo pakeista ugnies 
salvių sproginėjimais. Nėra 
aišku, kokiais sumetimais ši 
uvertiūra rišama su Amerikos 
nepriklausomybe? 

Mums, lietuviams, yra įdo
mi viena smulkmena. Caro 
himno muzikos autorius yra 
generolas, caro adjutantas, 
smuikininkas ir caro rūmų 
kapelmeisteris Aleksėj Lvov 
(1798—1870). Už himną caras 
Nikaloj I jam padovano dvarą 
Lietuvoje. Čia jis i r mirė. 
Palaidotas Pažaislyje. 

V y t a u t a s Strolia 
Fair Lawn, NJ 

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

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

„Condo" gyventoju a p g y n i m o fondas 
sk. 011304 

ATITAISYMAS 
Mano laiške, išspausdintame „Drauge" birželio 29 d., buvo 

pakeista V. Adamkavičiaus -Adamkaus pavardė į Adamkevi-
čiaus-Adamkaus. Jei tai nebuvo korektūros klaida, ta i , matyt, 
kažkas nežinojo, kad buvusi Lietuvos prezidento pavardė yra ne 
Adarnkevičius, o Adamkavičius. 

J u l i u s Šmulkš tys 

NIEKAS 
JO 

NEVADINA 
MELAGIU 

Turiu atsiliepti į Broniaus 
Juodelio pasiaiškinimą „Drau
go" laiškų skyriuje (liepos 6 d.). 
Visų pirma, B. Juodelio nebuvo 
prašyta aprašyti JAV LB apy
gardos gegužinę. Mūsų valdy
bos sekretorė Rita Šakenienė 
turėjo tai padaryti. Kadangi jis 
dalyvavo gegužinėje ir pasisiūlė 
parašyti, sutikau. Neatsiminė
me, ar B. Juodeliui buvo pa
minėta, kad gegužinėje vaiši
nome 23 svečius iš Australijos, 
nei aš, nei valdybos nariai nie
kuomet nesakėme, kad mūsų 
valdyba apsiėmusi globoti 28 
svečius iš Australijos. Tiesa, aš 
jam pasiskundžiau apie sun
kias gegužinės ruošimo sąly
gas, bet nemaniau, kad mane 
cituos be mano sutikimo. Mū
sų asmeniško pasikalbėjimo 
nelaikau interviu. Daug ką 
sakome, mažai ką norime 
paviešinti. J o reportažas su
darė valdybai daug nemalo
numų. 

Aušre lė S a k a l a i t ė 
JAV LB Vidurio vakarų 

apygardos valdybos pirm. 

Redakci jos pa s t aba . Siū
lome šiems dviems visuome
nininkams privačiai išsikalbėti: 
kas ką sakė — nepasakė; rašė 
— neparašė. Tokiems ginče-
liams laikraštyje ne vieta. Ka
dangi žurnalistai šiuo metu yra 
palyginti retas paukštis, ger
biame ir vertiname kiekvieną, 
kuris renginį aprašo, pagarsi
na. Būkime vieni kitiems atlai
desni, nes prarasime ir tuos, 
kurie dar apskritai pasiryžta 
rašyti į laikraštį. 

MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

; a n >šia Julija K. 

DAR APIE MAISTĄ., GAMINAMĄ 
LAUKE 

Pats vidurvasaris. Kas nori 
stovėti virtuvėje prie karštos 
viryklės ar orkaitės, o lauke ne 
tik gaminti maistą, bet ir val
gyti juk skaniau. Nepaisant, ar 
lauko viryklėlė (grill) stovi kie
me, ar vežatės ją į gamtą, neap
siribokite vien mėsainiais (ham-
burgers) ir karštomis dešrelė
mis (hot dogs). Su trupučiu 
kantrybės ir patirties, galima 
pagaminti puikiausius pietus 
ne tik savo šeimai, bet ir sve
čiams. 

Visų pirma — daržovės ir 
kiti priedai prie mėsos: 

Ke tu r ių p u p ų salotos 
1/2 sv. rūkytų lašinukų, su

pjaustytų nedideliais gabaliu
kais 

1/2 puod. kapoto svogūno 
1 skardinukė (16 uncijų 

dydžio) „pork and beans with 
tomato sauce" 

1 skardinukė (taip pat 16 
uncijų dydžio) šparaginių pupe
lių (green beans), nuvargintų 

1 skardinukė ,,butter 
beans" (tai baltos, labai miltin
gos pupelės), nuvartintų 

1 skardinukė raudonųjų 
pupelių (kidney beans) 

1/2 puod. pomidorų padažo 
'krtchup) 

1/2 puod. kietai suspausto 
rudo cukraus 

1 šaukštelis paruoštų gars
tyčių <prepared mustard) 

1/2 šaukštelio druskos 
Keptuvėje pakepinti lašinu

kus ir svogūną, kol lašinukai 
paruduos ir svogūnas bus 
minkštas; nupilti taukus įmai
šyti visus likusius produktus. 

uždengti, sumažinti liepsną ir 
pamažu virti bent 2 vai. Tai ga
lima padaryti ir orkaitėje, nu
statant temperatūrą ties 350° F, 
kepant 30 min. 

Visa tai galite paruošti iš 
anksto, o po to patiekalą pakai
tinti ar karštos lauko viryklėlės. 
Labai tinka su įvairiomis deš
romis. 

Šviežiu d a r ž o v i ų 
miš ra inė 
2 susmulkinti pomidorai 
2 nedidelės, skersai su

pjaustytos cukinijos 
1 žaliasis pipiras (gali būti 

ir raudonasis arba 1 šviežias 
„chili" pipiras) 

1/2 smulkiai supjaustyto 
žaliojo kopūsto gūžės 

1 nedidelis raudonas svogū
nas — sukapotas 

1 nedidelis arba 1/2 dides
nio baklažano (eggplant), nu
lupto ir supjaustyto kubeliais 

1 didelė česnako skiltelė, 
sukapota 

1/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
2 šaukštai aliejaus 
Sumaišyti visas daržoves. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, su
dėti daržoves ir pakepinti ant 
vidutinio didumo liepsnos apie 
10 min , dažnai pamaišant. 
Mišrainę galima patiekti karštą 
arba šaltą. 

Cukinijų sa lo tos 
1/2 puod aliejaus 
3 šaukštai balto vyno acto 
1 česnako skiltelė 
1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 

ESU 
PRITRENKTAS! 

„Į laisvę" Nr. 149 (186) — 
2005 m. balandis — birželis. — 
yra paskelbta labai įdomi 
Lietuvos nepriklausomybės At
kūrimo Akto signatarės Birutės 
Valionytės kalba, pasakyta 
Seime 2005 m. kovo 11 d., 
"minint 15 metų sukaktį. 14 psl. 
skaitome: 

„Būti patriotu tapo ne
madinga. 2004 metais t ik 48 
proc. iš Lietuvos valstybinį is
torijos egzaminą laikiusių abi
turientų teisingai nurodė Lie
tuvos valstybės atkūrimo datą. 
Kodėl Lietuvos abi tur ienta i 
nežino 1990 kovo 11-osios?" 

Vadinasi, daugiau kaip 
pusė (52 proc.) abi tur ientų 
nežino, kas įvyko Kovo 11-ąją 
(1990. 03. 11)! 

Esu pritrenktas! Priblokš
tas! 

Negaliu tikėti! 
Kur tas Lietuvos rinktinis 

jaunimas gyveno? — Tasma-
nijoje, Borą—Borą, Ugnies že
mėje? Ar jie neklausė radijo, 
nežiūrėjo TV, neskaitė spau
dos? Ką per 12 metų veikė 
mokytojai? 1918—1940 metais 
net ir kaimo senukai žinojo, kas 
įvyko vasario 16 (1918.02.16)! 

Niekaip to negaliu su
prasti! Širdis pilna liūdnumo! 
Quo vadis, Lietuvos mokykla? 

A n t a n a s Kl imas 
Rochester, N.Y. 

HUMORAS, SATYRA 
Pasigendu „Spyglių ir 

dyglių" „Drauge" ir „Buldogo" 
pokalbių „Akiračiuose". Iš da
lies, kar ts nuo karto tą galima 
rasti „Draugo" „Laiškai, nuo
monės, komentarai" skyriuje. 

Ypač krenta į akį asmens 
iš Huntington Valley, PA, pa
sisakymai ir išvedžiojimai. Tai 

3 vid. dydžio cukinijos (zuc-
chini), supjaustytos plonais ri
tinėliais 

1/4 puod. smulkiai su
pjaustytų žaliųjų svogūnų — su 
laiškais ir gumbeliais 

salotų lapų 
Užpilas: supilti aliejų, actą, 

česnaką, druską ir maltus pi
pirus į uždaromą stiklainį; už
daryti ir gerai suplakti, kad 
susimaišytų. 

Salotos: dubenyje sumaišyti 
cukinijas su svogūnais, užpilti 
užpilu, sumaišyti, uždengti ir 
palaikyti šaldytuve 4-24 vai. 

Patiekti ant salotų lapų. 

Saldžios k o p ū s t u sa lo tos 
1 didelė žalio kopūsto gūžė 
2 vid. dydžio morkos, stam

biai sutarkuotos 
1 sukapotas žaliasis pipiras 
1 ir 1/2 pud. sumažinto rie

bumo majonezo, arba tiek pat 
„Miracle Whip", arba toks pat 
kiekis, savo pasirinkto, paruoš
to salotų užpilo (salad dressing) 

3 šaukštai cukraus 
1 šaukštas acto 
1 šaukštelis paprikos mil

telių 
Dubenyje sumaišyti kopūs

tus su morkomis ir pipirais. 
Kitame dubenyje sumaišyti 

pasirinktą užpilą su cukrumi, 
paprika ir actu, užpilti ant 
kopūstų, gerai išmaišyti, už
dengti ir palaikyti šaldytuve 
bent 8 vai. 

Užuot žaliojo pipiro, galima 
panaudoti raudoną — salotos 
bus spalvingesnės. Taip pat tin
ka smulkiai sukapoti svogūnų 
laiškai. 

Viščiukas su m e d u m i 
1/4 puod. medaus 
1 šaukštelis tarkuotos apel

sino žievelės 
2 šaukštai apelsinų sulčių 
1/4 šaukštelio garstyčių mil

telių 
1 nedidelė česnako skiltelė, 

susmulkinta 

jauniausieji „Saulės" 
Meiluviene. 

lit. mokvklos nn> '•••.•rsburg, FL. Mokyklai vadovauja Vida 
Elvyros Vodopalienės nuotr. 

1/8 šaukštelio druskos 
1 maždaug 2 ir 1/2-3 ir 1/2 

sv. dydžio viščiukas, supjausty
tas gabalais 

Sumaišyti medų, apelsinų 
žievelę, sultis, garstyčias, čes
naką, pipirus ir druską. 

Nuplauti mėsą, nusausinti 
popieriniais rankšluostėliais . 
Sudėti ant lauko viryklėlės gro
telių — oda į viršų ir neužden
gus kepti ant vidutinio karštu
mo anglių 35 min., arba kol 
mėsa bus visai iškepusi. Kepant 
reikia dažnai pavartyti. Prieš 
baigiant kepti (maždaug 10 
min. prieš pabaigą), mėsą pa
tepti — iš abiejų pusių — 
paruoštu padažu. 

Likusį padažą užvirti ne
dideliame puode (būtinai reikia 
užvirti!) ir patiekti prie mėsos. 

Laš iša su b a z i l i k u 
1 puod. šviežių baziliko 

lapelių (basil) 
6 šaukštai graikinių riešutų 

(walnuts) 
1 šaukštas šviežių „lime" 

sulčių 
1 ir 1/2 šaukštelio labai 

smulkiai sukapoto česnako 
7 šaukštai sviesto 
1/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
6 gabalai, maždaug 6 unejų 

dydžio kiekvienas, be odos ir 
kaulų lašišos (salmon filets) 

1 šaukštas aliejaus 
Plaktuve cfood processor) 

sumaišyti atšildytą sviestą, rie
šutus, baziliką, „lime" sultis, 
česnaką, druską ir pipirus. 
Plakti, kol viskas gerai susi
maišys ir bus susmulkinta. 

Uždengti ir laikyti šaldy
tuve, kol bus paruošta žuvis. 

Nuplauti lašišos gabalus, iŠ 
abiejų pusių aptepti aliejumi 
(galima truputį pasūdyti^ ir ant 
vidutinio ka r š tumo anglių, 
neuždengus pakepinti 4-6 min., 
po to apversti ir dar pakepinti 

Patiekti su paruoštu bazi-
liko-sviesto pa hda 

buvusio „aukšto visuomenės 
veikėjo" straipsnelis. Pasku
tinis išspausdintas „Draugo" 
2005. 06.15 dienos laidoje, 
„PLB fondas privalo išlikti". 
Tai lyg „šaukiančio balsas ty
ruose" ar „Don Quixote kovos 
su malūnais". 

Tas asmuo niekad neklys
ta. Jam, kitų pasisakymai ar 
paaiškinimai yra „prasimany
mai". Jo laiškuose jaučiamas 
noras visai lietuviškai veiklai 
nustatyti veikimo gaires pagal 
jo supratimą „chartų", įstatų, 
nuostatų. Trumpai ir aiškiai jis 
gal nesugeba rašyti. Gal trum
pai rašant asmuo negali savęs 
pateisinti ar pasiteisinti. Retai 
matysi kitam asmeniui gerą 
žodį. 

Gal atsiras „Drauge" as
muo, kuris a tkurs „Spyglius ir 
Dyglius", kur bus galima pa
talpinti jo ir mano rašinėlius ir 
pritraukti daugiau prenumera
torių, sudominti skaitytojus? 

Kęs tu t i s J e č i u s 
Villa Park. IL 

IRSTA VIENAS GARSIAUSIŲ 
AUSTRALIJOS GAMTOS STEBUKLŲ 

Vienas garsiausių Australi
jos gamtos stebuklų jau niekada 
nebus toks, koks buvo. Anot 
šalies žiniasklaidos, pietvaka
rinėje pakrantėje susmego ir į 
jurą nugrimzdo 45 metrų 
aukščio uola, priklausiusi _Dvy 
lika apaštalų" vadintam smil-
taininių stul] iambhui. 

Tiesa, „Dvylika apaštalų" 
visada sudarė t ik devynios 
uolos, iš kurių dabar bus viena 

mažiau. Veikiamos vandens ir 
oro, maždaug 6 tūks t . metų 
senumo uolos k a s m e t sumažėja. 

„Dvylikos apaštalų" aplan
kymas yra v i ena iš tur is tų 
mėgstamų vietų t a r p Melburno 
ir Sidnėjaus. Kasmet jie pri
t r auk ia deš imt i s tūks tančių 
žmonių. Šis uolų ansamblis yra 
vienas l ab iaus ia i fotografuo
jamų Australijos gamtos objek
tų. d p a - E L T A 

ŠARVUOČIU VAŽIAVO PIRKTI 
DEGTINĖS 

Du rusu kariai prisivirė 
košės, kai nusprendė šarvuočiu 
nuvažiuoti į artimiausią mies
tą nusipirkti degtinės. Karei
viai buvo sulaikyti, kai grįžda
mi atgal įsirėžė į panaudotų 
automobilių saloną ir sulamdė 
kelias mašinas. Kariai šar
vuotį pasiėmė iš savo karinės 
bazės Sibiro Jeka te r inburg 

mieste ir į parduotuvę važiavo 
apie 40 km. Apsipirkę kariai 
sėdo į šarvuotį važiuoti atgal, 
bet paragavę degtinės nebesu
valdė savo t r anspo r to prie
mones. Kar ius milicija sulaikė 
po to, kai grįždami atgal jie 
padarė minėtą avariją, pranešė 
Rusijos žiniasklaida. 

. (V.K.) 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS . t 'MM' AŠIS TURTAS 

R e i k a l i n g i 2 ž m o n ė s 
(2 moterys ar vyras ir moteris) 

namu valymui Naperville. 
Turėti automobi l i . Atlyginimas 

$350-500 savaitei. 
T e ! . 6 3 0 - 3 4 1 - 4 2 4 2 , 

kalbame ir rusiškai. 

IŠNUOMOJA 

I š n u o m o j a m a s 
3-jų m i e g . b u t a s 

arti transporto ir miesto centro. 
T e l . 7 0 8 - 3 0 2 - 2 1 2 1 

Žj STATK1-ARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVKIKATOSIR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapofis (versle 49 metai; 
OH Mer. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kaiha lietuviškai 

FRANK 7 \ P O L I S 
3208 1/2 VVest 9 9 * SU 

Evergreen Park. II, 60805 
Te!. 708-424-8654.""- :xi 8654 

GREIT PARDUODA 
JnĮį ^ First Landmark Reaity 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
70&-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

New!y decorated 
second floor apt. v»ith balcony 
and private parking. Available 

August 1. 2005. 
Call 708-425-0586 

STRUCTION 

Į ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; ..sidings". 

S**. ..ęnuers'.piok.šti 
ir ..shingle' Stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
SL Benctis. te!. 630-241-1912 

PARDUODA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $670-5710: 

2 mieg. — $770-5810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

UVRGE 2 BEDRM. CONDO OAKLAVVN 
Compleatry updated - ground fl. 
end unit - baĮcorry faceing vvater 

fountain. A mušt see. Shopping & 
transportatjon. Asking 

SI 34,900 Cell. 708-205-8062 

Į V A I R U S 

* Tvarkau elektrą, santechniką, sta
liaus darbus, surenku baldus, kloju 
plyteles, pergo, dažau, įrengiu 
dekus. įrengiu rūsius. Tel 708-467-
6054. Algis. 

'Moteris ieško (perka) darbo (ne
brangiai) kas antrą savaitgalį nuo 
penktadienio iki sekmadienio lietu
vių senelių ar vaikų, priežiūroje 
Galiu prižiūrėti 3-7 metų mergaitę 
savo namuose Tel 708-359-9641 

' Moteris ieško pakeitimo šeštadie 
niais ir sekmadieniais aplink Claren-
don Hills rajoną. Tel. 630-887-1216. 

' Vyras ieško žmogaus, kuris padėtų 
įsidarbinti gamykloje pietiniame 
rajone Tel. 708-467-6054 



Pasaulio naujienos 
įftaro»*ntis AFP. fiststees, AP, tma*x, ITAR-TASS. BNS 

EUBOPA 

MADRIDAS 
Ispanijos šiauriniame baskų 

regione antradienį prie jėgainės 
nugriaudėjo keturi sprogimai, 
apie kuriuos iš anksto buvo 
įspėjusi baskų separatistų gru
puotė ETA Per sprogimus žmo
nės nenukentėjo. Kiek anksčiau 
į vieno baskų dienraščio redak
ciją paskambinęs anonimas pra
nešė, kad netoli Amorebjeta 
elektros stoties sprogs keturios 
bombos. 

VARŠUVA 
Antradienį po 1 vai. dienos 

Lenkijos sostinės ugniagesiai i r 
policija evakavo visus Varšuvos 
metro keleivius. Uždarytos vi
sos stotys. Šių priemonių buvo 
imtasi gavus pranešimą apie 
sprogmenis metropolitene. Jud
raus metro evakuacija užtruko 
15 minučių. Antradienio popietę 
sprogmenų paieškos tęsiamos, 
tačiau sprogmenų kol kas 
nerasta. Varšuvoje yra tik viena 
metro linija, jungianti miesto 
šiaurines ir pietines apylinkes. 

LONDONAS 
Sprogimus Londono metro

politene, kur žuvo 52 žmonės, t i 
rianti Didžiosios Britanijos poli
cija tikisi, jog pavyks nustatyti 
vieno iš sprogdintojų tapatybę. 
Taip pat pranešama, jog antra
dienį Didžiosios Britanijos poli
cija apieškojo penkis namus 
Šiaurės Anglijoje, tirdama ket
virtadienio sprogimus Londone. 
„The Times" pranešė, jogteismo 
medicinos ekspertai ypatingai 
atidžiai tiria dviejų asmenų pa
laikus, rastus susprogdintame 
autobuse; vienas jų galėjo būti 
sprogdintojas. Tyrėjai įtaria, 
kad teroristai buvo susitikę 
King's Cross metropoliteno sto
tyje, paskui išsiskirstė dėti 
bombų. 

ROMA 
Europos Sąjunga (ES) pri

valo ryžtingai tęsti derybas su 
Turkija dėl narystės sąjungoje, 
kadangi dialogas su „nuosaikiu 
islamu" yra itin svarbus kovoje 

su terorizmu, pareiškė Italijos 
užsienio reikalų minis t ras 
Gianfranco Fini. Ministro teigi
mu, referendumai Prancūzijoje 
ir Nyderlanduose, kuriuose gy
ventojai atmetė ES Konstitu
ciją, nepakeitė perspektyvos dėl 
Turkijos narystės ir atkakliai 
tvirtino, jog ES laikysis įsiparei
gojimo derybas pradėti spalio 
mėnesį. 

BERLYNAS 
Konservatorių valdoma Vo

kietija dėtų pastangas į spren
dimų priėmimo procesą įtraukti 
mažesnes Europos Sąjungos 
(ES) valstybes ir neleisti pran
cūzų — vokiečių sąjungai šan
tažuoti dėl pasiūlymų, pirma
dienį sakė konservatorių vadovė 
Angelą Merkei. Opozicijoje 
esantys konservatoriai, kurie 
gali laimėti rugsėjį vyksiančius 
visuotinius rinkimus, pirmadie
nį atskleidė savo rinkimų pro
gramą. Didžiausias dėmesys 
joje skiriamas priemonėms, ku
rios skirtos paskatinti ekono
minį augimą, tačiau jame įvar
dyti ir užsienio politikos pirmu
mai. A Merkei pareiškė, kad 
Vokietijos bendradarbiavimas 
su Prancūzija išliktų Berlyno 
užsienio politikos ramstis. 

MINSKAS 
Baltarusijos vidaus reikalų 

ministerija iškėlė baudžiamąją 
bylą remdamasi faktu, kad Bal
tarusijos liaudies fronto (BLF) 
Minsko miesto organizacijos va
dovo Vladimir Kiškurna sūnus 
Anatolij neteisėtai įsigijo narko
tikų. Darant kratą privačiame 
name, kuriame gyveno nedir
bantis A Kiškurna, rasta kovi
nių šovinių ir nedidelis kiekis 
heroino. A. Kiškurna sulaikytas 
ir šiuo metu yra tardymo izolia
toriuje. Darant kratą bute rasta 
ir neteisėtos spausdintines pro
dukcijos, opozicijos lapelių, pla
katų, spausdinimo staklės. 

šlavėsi ir tvarkėsi savo namus, 
kuriuos nuniokojo uraganas 
„Dennis", dviejose JAV valsti
jose nusinešęs penkių, o Karibų 
jūros salose — 28 žmonių gyvy
bes. Tūkstančiai iš šio rajono 
evakuotų žmonių rado smarkiai 
apgadintus pastatus, išrautus 
medžius ir nulaužtomis medžių 
šakomis bei stogų nuolaužomis 
nuklotas gatves. Tuo tarpu va
dovybė pažymėjo, kad prireiks 
kelių dienų ar net savaičių, kol 
bus pilnai atkurtas elektros tie
kimas. 

WASHESGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush sprogdinimus Londone 
pavadino išpuoliais prieš civili
zuotą pasaulį ir prisiekė nepa
siduoti. „Teroristai žino, kad ne
gali mūsų įveikti kovos lauke. 
Teroristai gali laimėti tik tuo at
veju, jei mes pabūgsime. Aš ne
leisiu, kad taip nutiktų", aidint 
plojimams Federalinių tyrimų 
biuro (FTB) akademijoje į pie
tus nuo Washington, DC, sakė 
G. W. Bush. G. W. Bush taip pat 
išreiškė solidarumą su britų 
tauta. „Šią savaitę Londonui te
ko daug iškęsti, tačiau Londono 
gyventojai sugeba greit atsigau
ti. Praeityje jie jau buvo susi
dūrę su žiauriais priešais. Mies
tas, atsilaikęs prieš nacių bom
bardavimus, nepasiduos susidū
ręs su banditais ir teroristais", 
sakė prezidentas. 

AZIJA 

JAV 

PENSACOLA 
JAV Meksikos įlankos pa

krantės gyventojai antradienį 

SEOUL 
Pietų Korėja, siekdama pa

dėti Siaurės Korėjai išspręsti 
maisto trūkumo problemą, per
duos Pyongyang 500,000 tonų 
ryžių. Siaurės Korėja taip pat 
pranešė, kad šį mėnesį atnau
jins įstrigusias šešių šalių dery
bas dėl Pyongyang branduolinių 
ambicijų, o Seoul išreiškė viltį, 
kad humanitarinė pagalba pa
dės paspartinti diplomatinį pro
cesą. Manoma, jog viena iš svar
biausių priežasčių, paskatinu
sių Šiaurės Korėją grįžti prie 
derybų stalo, yra šalyje didėjan
tis maisto trūkumas. 

Prezidentas žada atnaujinti savo komandą 
Atkel ta iš 1 psl. 
dirbti UNESCO. Pavasan Pre
zidentūrą paliko patarėja teisės 
klausimams Toma Birmontienė, 
kuri tapo Konstitucinio Teismo 
teisėja. Iš Prezidentūros išėjo i r 
socialinės politikos grupės pa
tarėja Audronė Morkūnienė, 
grįžusi dirbti į Socialines apsau
gos ir darbo ministeriją. 

Kalbama, kad artimiausiu 
metu į vieną bus sujungtos Pre
zidentūros Ekonomikos ir re
gioninės plėtros bei Socialinės 
politikos grupės. Ekonomikos i r 
regioninės plėtros grupei vado
vauja žinomas ekonomistas Ra
mūnas Vilpišauskas. 

Rudenį studijuoti į JAV iš
vyksta ir vidaus politikos gru
pės patarėjas Darius Gudelis, 
kuris po tris mėnesius truksian
čių studijų žada grįžti į darbą. 
Kitas asmuo jo neketina pava
duoti patarėjo pareigose. 

Be prezidento patarėjų — 
grupių vadovų, iš darbo Prezi
dentūroje išėjo ir trys kito rango 
darbuotojai, iš kurių du yra dip
lomatai, o vienas, laimėjęs kon
kursą, pradėjo darbą diplomati
nėje tarnyboje. 

Minėdamas pirmuosius an

tros kadencijos metus Prezi
dentūroje, šalies vadovas pažėrė 
kritikos Seimui. 

„Deja, šiandieninė Seimo 
veikla liudija, kad partinė siste
ma išgyvena gilią krizę. Partijos 
dažnai konkuruoja ne idėjomis, 
o ambicijomis. Ne kartą atkrei
piau dėmesį į tai, kad tiesiogi
niame Seimo darbe — įstatymų 
leidyboje — vyksta smulkus 
techninis lopymas ir t rūks ta 
strateginio požiūrio į valstybes 
reikalus. Tai liudija faktas, kad 
Seimas neretai neranda ben
dros kalbos su savo paties pa
skirta Vyriausybe", sakė prezi
dentas. 

Tačiau prezidentas katego
riškai atmetė prielaidas, jog ga
lėtų siekti neefektyviai dirban
čio Seimo paleidimo. 

„Ne, net minties nėra to
kios. Manau, kad Konstitucija 
yra labai aiškiai nustačiusi tai
sykles, ribas ir aš užtikrinu jus, 
kad jų tikrai laikysiuosi". - sake 
šalies vadovas. 

Prezidentas pabrėžė ištiki
mybę demokratiniam procesui 
i r priminė, kad „galutinis 
sprendimas" būsimo Seimo ir 
Vyriausybes atžvilgiu po kelerių 

metų bus „visos Lietuvos gy
ventojų prie balsavimo umų". 

V. Adamkus pasisakė už 
stabilią Vyriausybę, bet pabrė
žė, kad .jeigu stabilumas ir išli
kimas Vyriausybei tampa savi
tiksliu, tai netenka prasmės". 

Šalies vadovo kritikos su
laukė ir Lietuvos teismai, kurie, 
anot V. Adamkaus, yra pernelyg 
uždari. 

..Prieš tris mėnesius meti
niame pranešime akcentavau, 
kad teismų nepriklausomybė 
yra teisinės valstybės pagrin
das. Teismams suteiktos visos 
nepriklausomumo garantijos, 
bet tai dar nereiškia, kad ši in
stitucija turi tapti visiškai ne
kontroliuojama ir uždara siste
ma. Visuomenė turi teisę žino
ti, kokiais teisiniais argumen
tais remiantis priimami vieni ar 
kiti sprendimai bent jau gar
siausiose bylose. \ šiuos mano 
žodžius nesureaguota iki šiol", 
sakė V Adamkus. 

Šalies vadovas pabrėžė, kad 
vidaus politikoje pirmiausia no
rėjęs atkurti prezidento institu
cijos pasitikėjimą, kad , j i taptų 
visuomenės ir valdžios bendra
darbiavimo vieta". 

E. Kaliačius suabejojo savo t inkamumu tarnybai 
Vilnius, liepos 12 d. 'ELTA) 

— Savo vadovybės nemalonę 
užsitraukęs ir į Specialiųjų tyri
mų tarnybos (STT) pareigūnų 
akiratį dėl galimo įgaliojimų 
viršijimo patekęs sostinės poli
cijos viršininkas Erikas Kalia
čius renkasi panašią taktiką 
kaip ir kiti 5 nemalonias situaci
jas patekę ir iš tarnybos išeiti 
suskubę virįininkai 

Artėja diena kai Policijos 

departamente sudaryta komisi
ja turi baigti tarnybinį patikri
nimą dėl E. Kaliačiaus veiksmų. 
Išvadas tyrėjai ketina surašyti 
dar šią savaitę. 

Tačiau baiminamasi, kad to 
padaryti tikrintojai nespės, nes 
jau kurį laiką E. Kaliačius guli 
Vidaus reikalų ministerijos ligo
ninės Širdies ligų skyriuje. O 
serpa 10 ps'eieu 
apklausinėti, nes jis vėliau gali 

pasiskųsti, kad liga jam neleido •' 
parengti tinkamų atsakymų. 

Taip pat E. Kaliačius krei
pėsi į Policijos departamento 
Personalo valdybą, prašyda
mas, kad jam būtų surengtas 
sveikatos patikrinimas Centri
nėje medicinos ekspertizės ko
misijoje. Jeigu ji nustatytų, kad 
dėl sveikatos sutrikimų E. Ka
liačius nebegali eiti pareigų, jis 
nedelsi a rr hutų atleistas 

IJETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI 

2005 m. ba landž io-b i rže l io m ė n . 

Sutrumpinimai: atm. įn. — atminimo įnašas, vard. įn. — 
vardo įnašas; pavardė po dvitaškio — aukotojas; suma po 
pavardės skliausteliuose — viso įnešta į LF; 

2005 m. ba landž io m ė n . 

1 x $10 Bart Barisa B. ($225); 
3 x $20 Idzelis Henrikas atm. įn.: Idzelis Salomėja 

($730); Morkevičiūtė Rasa ($20); Smilga Alek
sas ($1,000); 

9 x $50 XXX ($1,000); Bublys Algimantas V. ir Birutė 
($650); Butvydas Vincas ($1,500); XXX ($1,000); 
Kontvis Alfons ($560); Marchertas Algirdas ir 
Raminta ($450); Petrulis-Preikštas Birutė 
($500); Varnelis Edmundas (($550); Vaškelis 
Aleksas atm. (9-os mirties metinės); Vaškelis 
Prima ($300); 

25 x $100 Andrašiūnas Bronius atm. įn.: Andrašiūnas 
Apolonija ($4,900); Černis Diana Aušra ($100); 
Černis Viktoras S. ($100); Čyvas Matthew 
($2,900); Dumblauskas Edward ir Barbara 
($200); Kazlauskas Kazys ir Teresė ($400); Ki
liulis Česlovas ($450); Kirvelaitis Mantas ($100; 
Klosis, Walter ($1,540); Kvvedar Edward W. 
($1,400), Lemonto Viešoji Biblioteka ($100); 
Malioris Jonas ir Genovaitė atm. įn.: Kirvelai
tis, Justinas ir Vilūne ($200); Maurutis Kazi
mieras ir Adelė atm. įn.: Raugalis Jonas ir Aldo
na ($290); Pa ikus Raymond E. ($2.300); 
Puškorius Marytė ($2,100); XXX ($4,040); 
Šilbajoris Algirdas ir Danutė ($500); Šimku-
vienė-Rosen, Sigita ($100); Snarskis Bronius 
atm.: Snarskis Regina ($1,400); Šukienė-Me-
reckytė Liuda atm. įn.: Mereckienė Jūratė 
($100); Udrys Narimantas V. ($100); Vidmantas 
Eugene ($100); Zavistauskienė Laima ($100); 
Žolynas Ona ($1,000); Žukauskaitė Vytautė 
vard. įn.: Plestys Janina ($100); 

l x $ 1 5 0 Venclova Tomas ($1,250); 
2 x $200 Černis Kęstutis ir Izolda ($200); Sodeika Leo

nas ir Irena ($600); 
2 x $ 3 0 0 XXX ($1,800); Užgiris Kovas Ryan vard. įn.: 

Užgiris Šarūnas Sean vard. įn.; Užgirytė Emma 
Marija vard. įn.: Užgiris Šarūnas C. ($300); 

1 x $550 a.a. Norvaišienė Valerija — laidotuvių aukos: 
Dapkus Algirdas ir Regina; Užpurvis Eugenijus 
ir Nijolė; Repeika Laima; Petrutis Rima J.; Kon-
tautienė Julija; Kuprevičienė Irena; Banevičius 
Mykolas ir Danguolė; Gečys Algis ir Teresė; Ka-
peckienė Rasa; Hudges Vita; Waingortan Liuda; 
Balta-Janson Danutė; Jansonas Irena; Mikuta-
vičienė Marija; Kilnienė Kristina; Garsienė An
gelė; Drakteinis Albertas ir Jūra; 

Viso: $4,720.00 
2005 m. gegužės mėn. 

l x $ 2 0 
1 x $24.29 
2 x $ 5 0 

l x $ 6 0 
i. X *į) i U 

5x$100 

Railaitė Neringa ($950); 
Radzevičius Danguolė ($124.29); 
Junonas Stanley D. ($150); Krištolaitis Aldona 
M. ($250); 
Kojelis Daina E. ($800); 
Thies Paul ir Rasa ($105); 
Medonis David atm.: Freire Michael F. ($500); 
Mikuckis Algis ir Vaida ($1,000); Pačkauskienė 
Leokadija ($1,400); Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos vaidyba ($100); bimonis Jonas ir Mari
ja ($1,200;; 

l x $111.70 XXX ($771.70); 
1 x $301.75 XXX ($2,072.83); 
1 x $200 LB Daytona Beach apylinkė ($700); 
1 x $510 a.a. Nasvytis Jonas — laidotuvių aukos: Jarasu-

nas Laima ($100); Karsokas Genovaitė; Renko 
Steve; Taoras Gintautas; Petukauskas Vladas; 
Madjar Daiva su šeima; Wendt Geoff ir Julia; 
Civinskas Kęstutis ir Ingrida; Sirvinskas 
Ričardas ir Aušrinė: Gudauskas Giedra; Jucai-
tis Antanas ir Aurelija; Puškorius Marija; Mi-
konis Marija; Laniauskas Marius ir Eglė; Pol-
lock Brooks ir Livia; Čepulis Rimas ir Julia; 
Berzinskas Ignas ir Teresė; Aukštuolis Riman
tas ir Vita; 

Viso: $1,897.74 

2005 m. birželio mėn. 

l x $ 1 0 
5 x $ 2 0 

2 x $ 5 0 

2 x $ 1 0 0 

l x $ 1 4 0 

l x $ 3 4 0 

l x $ 5 0 0 

Skrabulis Vytautas ($10); 
Adomavičienė Valerija ($20); Motiejūnas Virgi
nija ($20); Šalčiūnas Jeronimas ($170); Totorai
tis Jonas ir Ramunė — sakramento sutvirtini
mo pr. ($20); Vucianis Napoleonas ir Nomeda 
($20); 
Bileris Leonas ir Ona atm. įn.: Bileris Kęstutis 
J ($610); Shoban Sallie Elizabeth atm. įn.: Sho-
ban Mark Andrew ($100); 
Balzekas Robert ($100); Muliolis Algirdas ir 
Amanda ($1,550); 
a.a. Briedis Juozas — laidotuvių aukos: Stonys 
Dalia ($100); Anužienė Dalia; Gilvydis Jaunis ir 
Dalia; 
a.a. Kutkus Vytautas — laidotuvių aukos: 
Šimoliūnas Saulius ($100); Rugienius Algis ir 
Liuda; Petrulis Vytas; Butkūnas Andrius ir Alė; 
Mikulionis Linas; Zaparackas Algis ir Yolanda; 
Zaparackas Antanas ir Stasė; Mitkus Vacys ir 
Janina, Grigaitis Albinas ir Kazė, Smalinskienė 
Stasė: Šepetienė Vanda; 
Mickus Tadas ir Meilė ($500); 

TESTAMENTINIS PALDUMAS lx $149.825 XXX -
Vi*©: $151,215.00 

Viso balandžio, j regužė8. biržel io mėn.: tl57.832.74 
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t A g. P re l a t a s Kan. Leonas J . Peck-Pečiukevičius 
(1915 - 1942 - 2005) 

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 2005 m. birželio 13 d., 
sulaukęs 90 m. amžiaus ir a tšventęs 63 kunigystės m. 

J i s pr iklausė Filadelfijos Arkivyskupijai ir išbuvo 
k a n a u n i n k u Vilkaviškio vyskupijoje 7 m. 

Gedulingas šv. Mišias aukojo Kardinolas J. Rigali, 
koncelebravo 4 vyskupai ir per 100 kunigų. 
Palaidotas Šv. Grabo kapinėse, Filadelfijoje. 

A t A 
ANELĖ KANCEVIČIUS 

MIRONAS-RUGIENIUTĖ 
Mirė 2005 m. liepos 10 d., Čikagoje, IL, sulaukusi 80 

metų amžiaus . 
Gimė 1924 m. gruodžio 24 d. Lietuvoje, Saugučių kai

me, Žaliosios valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 
Giliame liūdesyje liko: duktė Regina Kancevičius-

Reklaitis, s ū n ū s Vincas Kancevičius su žmona Maryann 
ir Vytautas Kancevičius su šeimomis; seserys Albina 
Utenienė, gyvenant i Boston, MA bei Elenutė, Liudvika ir 
Genė Lietuvoje. Liūdi penki anūka i , daug pusbrolių ir 
pusseserių Lietuvoje bei Amerikoje. 

A.a. Anelė buvo a.a. Antano Kancevičiaus žmona, a.a. 
Jono ir a.a. Magdalenos Rugienių duktė, a.a. Jono Rėk
laičio uošvienė, a.a. Gedimino Rugieniaus, gyvenusio Til-
sonberg, Canada . a.a. Vytauto Rugieniaus ir a.a. Vidman
to Rugieniaus, gyvenusių Lietuvoje, sesuo. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 14 d. nuo 3 
v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lernont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lernont, IL (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 15 d., 9:30 vai. r. 
Petkus Lernont laidojimo namuose, iš kur velionė bus pa
lydėta j Pal . Jurg io Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. 
Anelė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

L i ū d i n t y s R e g i n a , V i n c a s i r V y t a u t a s 

Laidot. direkt. Donaid M. Petkus , tel. 800-994-7600 
arba wvv-w.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
JURGIUI BRADŪNUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai LORE
TAI, dukra i RITAI, sūnums VYTUI ir GINTUI, 
tėveliams KAZIMIERAI ir KAZIMIERUI BRA-
DUNAMS, seserims ELENUTEI ir LIONEI, jų 
šeimoms, giminėms ir artimiesiems. 

Pris iminkime, kad mirtis nėra pabaiga, bet 
pradžia naujo gyvenimo Dievo šviesoje. 

Su jumis ka r tu liūdi 

Visi Kazlauskai 

Remkite ir p la t ink i te 
katal ik iška spauda 

DRVIGVS 
rHE U T H U A M A * VVORLO W! 

Įrašykite save ir artimuosius į Lietuvių Fondo narius. 
Pažymėkite svarbias progas Fondo įnašais — gimimus, 

krikštynas, gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedy
bas, jubiliejus. 

Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius. 
Rašydami tes tamentus , bent dalį turto palikite Lietuvių 

Fondui: 
LITrlUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 

TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed ID #36-
66118312. 

Remkime Lietuvių Fondą, nes Fondas remia lietuvybę! 

http://wvv-w.petkusfuneralhomes.com
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Čikagoje ir apylinkėse Balzeko muziejaus gimtadienis 

DRAUGO FONDO TARYBOS 
DIREKTORIŲ POSĖDIS šaukia
mas 2005 m. liepos 14 dieną, 
ketvirtadienį, 4 v.p.p. „Drau
go" redakcijoje. Visiems direkto
riams dalyvavimas būtinas. 

„HOT LINE" TELEFONAS 
Londone 011 44-870-156-6344. 
Juo paskambinę galite pasi
te i raut i apie savo artimųjų 
likimą. 

ILGOS VASAROS DIENOS -
kasdienybė. Norėtųsi ką nors 
paįvair int i . Marąuette Park 
Lituvių namų savininkų drau
gija kviečia visus į susirinkimą 
penktadienį, liepos 15 d., 6 v.v. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje, 6820 So. Washtenaw. 
Ruošiama įdomi programa, ku
rioje dalyvaus patyrę žinias-
klaidos atstovai Arvydas Re-
neckis ir Anatolijus Siutas. Po 
susir inkimo pabendravimas 
prie vaišių. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
yra nuoširdžiai dėkinga už 
auką. ruošiant leidinį „Lietuvių 
židinių pėdsakai Amerikoje". 
100 dol. aukojo Vacys ir Alfonsą 
Laniauskai , Palos Park, IL. 
Aukas prašome siųsti Lithua-
n ian American Community, 
Inc. 2841 Denton Ct., West-
chester, IL 60154. Aukos nu
rašomos nuo fed. mokesčių. 

JAV LB XVII TARYBOS SESIJA 
įvyks 2005 m. rugsėjo 23-25 
dienomis Detroite - „Sheraton 
Detroit Novi" viešbutyje. Sesiją 
globoja Michigan LB apygarda. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS SJ, 
aukos šv. Mišias liepos 17 d., 1 
v.p.p. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje, arti Michigan ežero. 
Kviečiami visi - vietos gyven
tojai ir atostogaujantys lietu
viai. 

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJA 
maloniai kviečia visus į draugi
jos tradicinę kasmetinę vasaros 
gegužinę šeštadienį, liepos 30 
d., 5 v.p.p. - 11 v.v. (Michigano 
laiku), vasarvietėje „Gintaras" 
(Gintaras Resort), 15860 Lake 
Shore Rd., Union Pier, Michi
gan. Įėjimas nemokamas. Veiks 
baras , loterija, bus žaidimai 
vaikams. Jeigu galite paaukoti 
fantų loterijai, prašome pris
tatyt i Mildai Johansonienei 
„Milda's Corner Market", 9901 
Tovvnline Rd., Union Pier 
miesto centre, arba į vasarvietę 
„Gintaras" iki liepos 29 d. Dėl 
informacijos kreipkitės į Mildą, 
tel: 269-469-9880 arba e-paštu: 
milda@milda.us. 

LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESĮ, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas su
tiko aukoti šv. Mišias sumos me
tu Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijoje. Liepos mėnesio 
šiokiadieniais, lietuvių kalba šv. 
Mišias 7:30 v.r. ir sekmadieniais 
8 v.r. bei kas antrą šeštadienį 5 
v.p.p., aukos kun. Antanas Gra
žulis, SJ. Apie rugpjūčio mėne
sio Mišias bus pranešta vėliau. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 
Rako stovykla baigiasi liepos 20 
d. Stovyklautojai važiuojantys 
namo autobusu, grįš 5 v.v. į 
Pasaulio lietuvių centrą. Pra
šome tėvelių nevėluoti. Bagažas 
atvyks truputį anksčiau. 

RUGPJŪČIO 7-13 DIENOMIS 
Dainavoje vyks tradicinė Mo
kytojų tobulinimosi kursų sa
vaitė, šiais metais didžiausias 
dėmesys skiriamas dėstymo 
metodikai. Kviečiame visus mo
kytojus dalyvauti stovyklos dar
be. Norint užsiregistruoti pra
šome skambinti Giedrei Savu-
kynienei, tel. 630-305-8182 ar
ba Audronei Elvikienei, tel. 630-
435-6349. Registracija būtina. 

Lietuvių fondo raštinę (14911 127th Street, Lemont, IL) 
pasiekė padėkos laiškas, kuriame dėkojama už parama JAV 
LB Brighton Parko apylinkei. l,ai$ke apylinkės valdybos 
pirmininkė Salomėja Daulienė rašo: „Tegyvuoja LF, per jį 
lietuvybė ir mūsų tėvynė Lietuva". LF džiaugiasi, kad parama 
sustiprina lietuvybės darbus, kuriais visi ir toliau galėsime 
džiaugtis ir diddžiuotis. 
Nuotr. LF raštinės vedėja Petroliūnienė. 

SKELBIMAI 

Advoka tas f . ̂ ^ .-. 
J o n a s Gibaitis ^ C Į ^ l 
Civil ines ir U^Sm 
kr imina l ine? bylos Wį\ j 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chieago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

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

Šrštad 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advoka ta s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chieago. IL 60629 

'Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont II, 

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

6436 S.Pulaski Rd., Chieago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastines Čikagoje ir 

Woodnrfgp 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS B U T V I I A S 
Tel . 312-580-1217 

1.15 SI ASaBr KZIOO Ctoc*n. IL 60603 
Galimos konsultacųos Šeštadieniais 

Įdomu, ar Stanley Balze-
kas, Jr., 1966 metais šalia Bal-
zekas Motor Sales, Inc. įkūręs 
lietuviškos kul tūros muziejų 
galvojo apie tai, kiek metų šis 
išsilaikys nelietuviškoj aplin
koj? Ir ar galvojo pirkdamas da
bartinį pastatą (6500 S. Pulaski 
Rd.), kad kada nors muziejus 
bus sukaupęs tiek daug medžia
gos ir eksponatų ir taps lietu
vių kultūros žiburiu Amerikos 
žemėje? 

Laikas bėgo, muziejus vis 
augo, plėtėsi ir birželio 18 d. 
šventė savo 39-tą gimtadienį. 
Kaip ir pridera į gimtadienio 
šventę atėjo draugai. Buvome į 
šventę pakviesti ir mes, moky
tojai, ma t pastaruoju me tu 
Balzeko muziejus palaiko labai 
glaudžius ryšius su mokyklinio 
amžiaus vaikais ir jų tėveliais, 
nori užmegzti glaudesnius ry
šius ir su Čikagos apylinkėse 

įsikūrusiomis mokyklomis, ku
riose mokosi ar t i tūks tančio 
mokinių. 

Atėjus į muziejų buvome 
pakviesti apžiūrėti parodą „Ka
ras po karo". Paroda atvežta iš 
Lietuvos. Joje pasakojama apie 
par t izaninę kovą Lietuvoje. Pa-
-rodoje pate ikta daug unikalios 
medžiagos, dokumentų, asme
ninių par t izanų daiktų, rodoma 
ne t par t izanų vilkėta uniforma. 
Nemažai ir knygų apie part i
zaninį judėjimą, išleistų j a u 
daba r t i nė s nepr iklausomybės 
metais . Šią parodą siūlyčiau ap
lankyti visiems. 

Po parodos ekspozicijos ap
žiūrėjimo visi svečiai buvo 
pakviesti vakarienei. Vakarie
nės m e t u Sigutė Balzekienė 
pr is ta tė atsilankiusius. Tai ne 
tik mokyklų direktorės J ū r a t ė 
Dovilienė, Audronė Elvikienė, 
spaudos atstovai Bronius Ab-

Muziejaus gimtadienio šokių sūkuryje marti Sigute Balzekienė ir Balzeko 
muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas, Jr. 

L. Apanavičienės nuotraukos. 

rutis, Raimundas Lapas, rėmė
jai, l ietuviškų organizacijų 
atstovai bet ir tie, kurie tyliai 
dirba savo darbą muziejuje, tie, 
be kurių kasdieninio triūso šis 
muziejus tikrai nebūtų lietuvių 
kultūros centru. 

Šiuo metu Balzeko muzie
juje esanti medžiaga eksponuo
jama keliuose skyriuose. Mo
terų gildijos tvarkoma ekspozi
cijų salė, kurioje eksponuojami 
lietuviški tau t in ia i drabžiai, 
lietuviška juvelyrika, didelė 
margučių kolekcija, lietuvių 
tautcKiailininkų darbai ir daug 
dar kitų dalykų. Reikia pa
sakyti, kad visa ši ekspozicija 
yra tvarkoma nenuilstančių 
moterų entuziasčių, kurios ne-
gailėdamos savo jėgų, negau-
damos jokio užmokesčio pralei
džia čia daug savo laisvalaikio 
valandų. Moterų gildijai daug 
metų pirmininkavo Irena Nor-
but, o šiuo metu jai vadovauja 
Sophia Žukas. 

Pradėjus muziejuje dirbti 
Ritai Janz ypač atjaunėjo ir 
pasikeitė vaikų muziejus: dai
lininkė R. Ibianskienė naujai 
dekoravo sienas, įkurta XDC a. 
lietuviško kaimo sodyba, pra
dėta rengti daug įvairiausių 
renginių ne t ik vaikams bet ir 
jų tėveliams. 

Gausi Balzeko muziejaus 
biblioteka (bibliotekininkė Ire
na Pumputienė), kurioje galima 
rasti XVI - XVIII amžiaus kny
gų apie Lietuvos, Lenkijos 
Vokietijos ir Rusijos istoriją. 
Bibliotekoje sukaupta daugiau 
kaip 40,000 įvairiausių lei
dinių, kartografinės medžiagos, 
rankraščių, knygų ir dokumen
tų, kuriais gali naudotis ne tik 
eiliniai skaitytojai bet ir moks
lininkai besidomintys Lietuvos 
istorija bei jos kultūra. 

Įdomūs numizmatikos, bo-
nistikos ir heraldikos ekspo
natai , kuriuos tvarko kolek
cionierius Frank Passic. 

Balzeko muziejuje veikia ir 

Stanley Balzekas, Jr.,(dešinėje) įteikia Frank Zapoliui Balzeko muziejaus 
apdovanojimą. 

geneologijos depar tamentas , 
padedantis žmonėms susirasti 
savo gimines, išsibarsčiusias po 
visą pasaulį. Muziejus savo fon
duose turi sukaupęs apie 50,000 
įvairiausių išeivijos dokumen
tų, laivų keleivių sąrašų, nuo
traukų. Ten pat galima išsi
versti senus ir naujus dokumen
tus iš lietuvių ir rusų kalbų į 
anglų kalbą. Tą jums maloniai 
atliks Karilė Vaitkutė. 

O kur dar meno galerija, 
tur int i nesuskaičiuojamus lo
bius lietuvių kūrėjų darbų, 
rodomų pastovioje muziejaus 
ekspozicijoje, kur dar ren
giamos dailininkų parodos? 

Kalbėjęs muziejaus prezi
dentas Stanley Balzekas, Jr. , 
minėjo, kad prie darbo yra pri
sidėję daugybė žmonių ir ne tik 
gyvenančių Čikagoje. Visiems 
padėkojo už triūsą puoselėjant 
muziejų, o direktorių tarybos 
narį Frank Zapolį už jo nenuil
stamą veiklą muziejaus labui 

apdovanojo Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus padėkos 
raštu. Visi susirinkę apdovano
tajam sudainavo „Ilgiausių 
metų". 

Gimtadienio šventės daly
vius linksmino „Sodžiaus" mu
zikantai, sukosi poros. Gražu 
buvo žiūrėti į visą Balzekų 
šeimą švenčiančią tokį nepa
prastą gimtadienį. Gimtadienį 
muziejaus, kur iam at iduota 
daug širdies. 

Smagu ir mums, svečiams, 
kad turime tokį kultūros cen
trą, kuriame esame laukiami. 
Norisi palinkėti Balzeko lietu
vių kultūros centrui ne tik su
laukti 40-mečio, bet gyvuoti dar 
daug daug metų, o jo įkūrėjui 
Stanley Balzekui, J r . , nepra
rasti entuziazmo puoselėjant 
lietuviškumą svečioje šaly. Vi
sokeriopos Jums visiems sėk
mės. 

L a i m a A p a n a v i č i e n ė 

ffDRAUGOn RĖMĖJAI 

Siųsdami „Draugo" prenu
meratą ar kitomis progomis šie 
geraširdžiai mūsų skai tytojai 
kiekvienas pridėjo po 50 dol. 
auką. Tik tokių dosnių rėmėjų 
dėka dienraštis gali išsilaikyti 
ir gyvuoti. Esame visiems nuo
širdžiai dėkingi. 

Halina Bagdonienė, Oak 
Lawn, IL; 

Stasys Strasius, Ann Arbor, 
MI; 

S. Žemgulis, New Buffalo, MI; 
Bernardas Gasparaitis, Ta-

marac, FL; 
Daiva Mockaitis, Michigan 

City, IN; 
Hedwig Kontrimas, Mission 

Viejo , CA; 
Worcester Lietuvių organi

zacijų taryba, Holden, MA; 
Juozas ir Snieguolė Masiu-

liai, Elmhurst, IL, a t a Petro 
Miliausko atminimui; 

Jonas Paliulis, South Wind-
sor, CT; 

Algis Daugirdas, Willowick, 
OH; 

Veronika Pleškus, St. Pete 
Beach, FL; 

Rama Kava l i auskas -Bub-
lytė. Lemont, IL; 

Roger R. Chenosky, Chi
eago, IL. 

Dar kartą tariame nuoširdų 
ačiū visiems šiems aukotojams! 

Joseph J. Rakštis iš Orland 
Park, IL, kartu su prenume
ratos mokesčiu atsiuntė 80 dol. 
auką ,.Draugui". Labai dėkui. 

Maksimas Karaška . gyv. 
Fredfricksburg, VA, atnaujin
damas prenumeratą, pridėjo 80 
dol. auką. Širdingas ačiū! 

Daina Kojelytė iš Villa 
Park, IL. atnaujindama prenu
meratą, prijungė ir 65 dol. auką 
..Draugui" Labai ačiū' 

Margar i t a Milkovaitytė 
Gorski iš Anaheim Hills, CA, 
mums rašo: „Mano tėveliui, 
Karoliui Milkovaičiui, buvo la
bai svarbu palaikyti lietuvių 
kalbą ir kultūrą, tad siunčiu 
jums 600 dol. 'Draugo' para
mai". Esame labai dėkingi už 
dosnumą ir užjaučiame dėl tėve
lio mirties. 

J o n a s ir Laima Šalčiai, 
Lake Forest, IL, pra tęsė dvi 
„Draugo" prenumeratas į Lie
tuva ir taip pat ats iuntė dien
raščio paramai 100 dol. Esame 
sujaudint i tokio dosnumo — 
jeigu atsirastų daugiau panašių 
geradarių, vienintelio užsienyje 
leidžiamo lietuviško dienraščio 
ateitis būtų tikrai šviesi. Labai 
ačiū! 

Vytautas Jarmolavičius iš 
Blue Island, IL, s iųsdamas 100 
dol. auką „Draugui" , rašo: 
„Ačiū, kad priimate mano pa
galbą Jūsų puikiam laikraščiui. 
Linkiu ir tolimesnės sėkmės". O 
mes tar iame nuoširdų ačiū šiam 
skaitytojui už paramą ir šiltą 
žodį. 

„Kompozitoriaus Fausto 
Strolios muzikinės kūrybos po
pietė vyko š.m. gegužės 15 d. 
Pasaul io lietuvių cent re , Le-
monte. Renginio komitetas, va
dovaujamas pirm. Irenos Kriau-
čeliūnienės, širdingai J u m s dė
koja, prisidėjus prie šio renginio 
garsinimo ir visapusiško pasi
sekimo. Padėkos ženklan siun
čiame 200 dol. auką" — pasirašo 
Renginio komiteto iždininkė 
Dalia Povilaitienė. Dėkojame už 
pa ramą „Draugui" rr esame 
laimingi, kad galėjome bent 
kiek prisidėti prie mūsų gar
saus kompozitoriaus F. Strolios 
įvertinimo. 

Lietuvos Vyčių Aukščiau
siosios tarybos iždininkė Elena 
Nakrosis, Kearny, NJ, organi
zacijos vardu parėmė „Draugą" 
200 dol. auka. Esame nuošir
džiai dėkingi ir linkime Lie
tuvos Vyčiams geriausios orga
nizacinės veiklos sėkmės. 

Linas NorušiS' iš Homer 
Glen, IL, kar tu su prenumera
tos atnaujinimo mokesčiu pa
dovanojo „Draugui" 100 dol. 
auką. Tariame nuoširdų ačiū! 

„Prelato Igno Urbono kuni
gystės sukakties renginys pa
sisekė Jūsų skelbimų 'Drauge' 
dėka. Viso komiteto vardu dėko
ju ir siunčiu paskirtą dien
raščiui 100 dol. auką" — pasi
rašo Irena Kazlauskienė. 
„Draugas" visuomet džiaugiasi, 
galėdamas padėti įgyvendinti 
svarbius ir kilnius darbus, 
negailėdamas skelbimams vie
tos savo puslapiuose. Bet taip 
pat labai malonu, kai rengė
jai po sėkmingo renginio prisi
mena ir „Draugą" vienu kitu 
doleriu. Labai dėkojame už 
auką. 

„Jūs ir visi 'Draugo' darbuo
tojai nenuilstamai stengiatės 
mums padėti ir mes jaučiame 
Jūsų draugiškumą. Nepaisant, 
kiek mes gal kartais Jums už
krauname problemų, niekad ne
atsisakote padėti, garsinti 
mūsų koncertus. Mes visa tai 
labai vertiname. Esame Jums 
nuoširdžiai dėkingi už visą tal
ką, tardami didelį ačiū, pri
dedame kuklią auką" — pasira
šo — „Dainavos" ansamblis. O 
toji auka tikrai dosni ir labai 
reikalinga — net 150 dol. Lai 
gyvuoja ir dainuoja „Dainava" 
dar daug dešimtmečių. Kol 
„Draugas" bus leidžiamas, an

samblio reklamoms visuo
met atsiras vietos. Ačiū už 
auką. 

„Visų lietuvių namų durys 
tebūna atviros mūsų mielam 
'Draugui', be kurio būtų labai 
liūdna. Skaitykime, brangin
kime ir kitus lietuvius kvies-
kime jį užsiprenumeruoti", — 
rašo Janina Miliauskienė, Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikių 
moterų sąjungos 5-os kuopos 
vardu (Worcester, MA) atsiun
tusi 50 dol. auką. Linkime sėk
mės šios senos ir garbingos 
organizacijos darbuose, dėko
jame už paramą ir gražius 
žodžius. 

Bronė Paulius, Palm Beach 
Gardens,. FL, pra tęsdama pre
numeratą dar vieniems me
tams, atsiuntė ir 100 dol. auką 
„Draugui". Už tokį didelį dosnu
mą esame labai, labai dėkingi. 

Mary Šarauskas, Daytona 
Beach, FL, kartu su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu, pri
dėjo dosnią 100 dol. auką „Drau
gui". Tariame nuoširdų ačiū! 

Algirdas Suvaizdis , Ber-
wyn, IL, parodė savo gerašir
diškumą, paremdamas „Drau
gą" 100 dol. auka, kuri dien
raščiui ir labai svarbi, ir rei
kalinga. Dėkojame! 

SPAUDOS APŽVALGA 

PENSININKAS 
„Pensininkas" - žurnalas, 

informuojantis apie medicinos 
mokslo pasiekimus, naujausius 
tyrimus ir šiaip pasaulio 
įdomybes. 

Šiame, gegužės—birželio nu
meryje, prisimintas rašytojas, 
žurnalistas, poetas, įvairių or
ganizacijų narys a.a. Karolis 
Milkovaitis, kuriam už nuopel
nus „Pensininko" žurnalui bu
vo suteiktas Garbės redakto
riaus vardas. 

Šiame numeryje taip pat 
spausdinamas įdomus straips
nis „Senatvės prošvaistės", kur 
teigiama, kad senatvėje, be 
ūkanotų dienų, yra ir proš
vaisčių - ypač proto, jausmų ir 
socialinėse srityse. Daugybė 
įdomios informacijos perspaus
dinta iš užsienio žurnalo 
„Health": apie apsisaugojimą 
nuo žaibų, poilsį ir apsaugą nuo 
tiesioginių saulės spindulių, 
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apie atminties silpnėjimą sen
stant ir daug kitos informaci
jos Žurnale galite rasti skyre
lius - „Įvairūs patarimai" ir 
„Įdomybių juosta". 

Leidinio pabaigoje, kaip 
visuomet - „Seklyčios" gyveni
mas vaizduose ir skyrelis „šyp
sokimės". 
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