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Iš ateitininkų veiklos. 
2 psl. 

Kiekvienas laisves 
matuoja savo matu . 
Per įsikūnijimą Dievas 
save apreiškė. 
Atsinaujinimo diena. 

3 psl. 

Mūsų šeimose. Nauji 
vėjai LTV. 

4 psl. 

Šio šeštadienio pr iede: 
Lietuva-išeivij a -
mokykla. XIII Mokslo 
ir kūrybos 
simpoziumas. San ta ra 
Šventosios pakrantėje . 
Leidimai. 
„Į laisvę" fondo 
studijų savaitė 
Lietuvoje. „Lituanus" 
žurnalo konkurso 
laureatai. 

A.P.P.L.E. keičianti ir 
kintanti. 

5 psl. 

JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos skiltis. 

7 psl. 

Antroji Lietuvių fondo 
spaudos konferencija. 

8 psl. 

Sportas 
* Trečią p e r g a l ę šeš ių 

komandų Bor is lav S tanko-
vič vardo K o n t i n e n t u čem
pionų taurės turnyre Kinijoje 
iškovojo Lietuvos komandų 
rinktinė. Lietuvos krepšininkai 
penktadieni 83:77 įveikė olim
pinę čempionę Argentinos rink
tinę ir šiuo metu tvirtai pir
mauja turnyre. Rezultaty
viausiai nugalėtojų gretose žai
dė Mindaugas Lukauskis. pel
nęs 17 taškų, 14 taškų į var
žovų krepšį įmetė Simonas Se
rapinas. 

* Pasaul io j a u n i m o (iki 
21 m.li k repš in io čempiona
tui Argentinoje bes i ruoš i an 
t i Lietuvos rinktinė iškovojo 
antrąją pergalę „Global Ga
mės" turnyre JAV. Lietuviai 
120:85 sutriuškino JAV studen
tų rinktinę. Rezultatyviausiai 
Lietuvos komandoje žaidė Jo
nas Mačiulis, pelnęs 21 tašką 
bei po 13 taškų įmetę Artūras 
Jomantas. Renaldas Seibutis ir 
Vaidotas Pridotkas. 

* Belgijoje v y k s t a n č i ų 
t radiciniu „Tour- de la Re-
jfion WaIlone" d v i r a t i n i n k ų 
ier.k'yrnu ketvirtajame etape 
treč:as finišavo „Ag2r Prevo-
yanre" komandos :ia-v- Tomas 
Vaitkus. T. Vaitkus 198 km nu
važiavo per 5 valandas 7 minu
tes 42 sekundes. 

Naujausios 
žinios 

' Lietuvos p a r l a m e n t a -
res r e p r o d u k c i n ė s sve ika tos 
klausim;::^ diskutuos Šri Lan
koje 

' Bal tarus i jos preziden
tui s k i r i a m u o s i u s ra*-:-^ 
įteikė naujasis Lietuvos amba
sadorius 

Valiutų santykis 

R. Lopata: Varšuvos ir Minsko konfliktas atsilieps ir Lietuvai v. Uspaskkho 
„įrodymais" 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 
— Politologas Raimundas Lo
pata mano, kad pastarosiomis 
dienomis Lenkijos ir Baltaru
sijos santykiuose kilusi įtampa 
atsilieps ir Lietuvai, o europar-
lamentarė Laima Andrikienė ir 
Seimo narė Rasa Juknevičienė 
ragina paremti nepriklausomą 
baltarusių tautos informavimą. 

Tuo tarpu Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos atstovai 
sakė, kad URM stebi ir anali
zuoja susidariusią situaciją, 
konsultuojasi su kaimyninėmis 
valstybėmis ir Europos Sąjun
gos pareigūnais. 

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktorius R. 
Lopata teigė, kad konfliktas 
tarp dviejų Lietuvos kaimynių 
turės padarinių ir Lietuvai. 

Anot politologo, Baltarusi
jos prezidentas Aleksandr Lu-

Raimundas Lopata 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

kašenka prieš keletą dienų pa
brėžė, kad Lenkija ..ne vienin
telis grėsmės Baltarusijai kon
tekstas". 

,,A. Lukašenka pabrėžė: 
Lietuva taip pat, ir pakartojo. 

kad Lietuva taip pat", kalbėjo 
R. Lopata. 

Jc nuomone, -„režimo tėvo" 
A. Lukašenka pastabų ir veiks
mų galima tikėtis jau netrukus, 
naujajam Lietuvos ambasado
riui Minske Petrui Vaitiekūnui 
teikiant kredencinius raštus. 

„Pažiūrėsime, kaip jį su
tiks, kokiomis pastabomis paly
dės", sakė politologas. 

Jis atkreipė dėmesį, kad ir 
dėl ambasadoriaus akreditavi
mo procedūros oficialusis Vil
nius dar neišsakė savo pozicijos 
dėl Lenkijos ir Baltarusijos san
tykių paaštrėjimo. „Tai viena. 
Antra, klausimas diplomatiškai 
pakankamai subtilus. Nėra abe
jonių dėl politinės, kad ir tylios, 
Vilniaus paramos Varšuvai", 
kalbėjo R. Lopata. 

Anot jo, Lietlrvai šioje situ
acijoje reikalinga „tam tikra 
pauzė, pasižiūrint, kaip reaguos 

Minskas, ar išpildys savo užuo
minas". 

Seimo narių grupės „Už de
mokratišką Baltarusiją" pir
mininkės, opozicinės Tėvynės 
sąjungos frakcijos narės Rasos 
Juknevičienės nuomone, Balta
rusijos elgesys su šalyje gyve
nančia lenkų tautine mažuma 
yra „visiškai netoleruotinas" ir 
būtina atidžiai stebėti, kas 
„vyksta su Baltarusijos lietu
viais". 

Seimo narė taip pat pabrė
žė, kad Lietuva privalo solidari
zuotis su Lenkija ir derinti savo 
veiksmus, bandydama kelti 
„Baltarusijos bylą Europos Są
jungoje ir tarptautinėse institu
cijose", kad šis klausimas būtų 
pradėtas spręsti. 

„Čia reikia nestandartinių 
veiksmų. Labiausiai reikia kelti 
klausimą dėl baltarusių tautos 
alternatyvaus informavimo, 

jiems yra meluojama, jie negau
na informacijos, kas vyksta", 
kalbėjo R. Juknevičienė. 

Paremti nepriklausomos ži-
niasklaidos kūrimą ragina ir 
Europos Par lamento Europos 
liaudies partijos-Europos demo
kratų frakcijos (ELP-ED) narė 
Laima Andrikienė. 

Jos nuomone, yra visiškai 
nerealu tikėtis a tkur t i demo
kratiją bet kurioje šalyje, taip 
pat ir Baltarusijoje, apsiribojant 
skambiais pareiškimais. 

„Šios kadencijos Europos 
Par lamentas vien per pirmuo
sius darbo metus priėmė bent 
keturias rezoliucijas dėl padė
ties Baltarusijoje. JAV Kongre
sas praėjusiais metais taip pat 
priėmė Baltarusijos demokrati
jos aktą — dokumentą. įsiparei-
gojantį remti demokratizacijos 
procesus šioje šalyje", sakė L. 
Andrikienė. N u k e l t a į 7 ps l . 

Greičiausiai 
nedraus 
parduoti 

naftos įmonės 
akcijas 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 
— Rusijos prašymas neregis
truoti sandorių su „Mažeikių 
naftos" akcijomis, kurios prik
lauso žlungančiai bendrovei 
„Jukos", greičiausiai bus at
mestas, penktadienį rašo dien
raštis „Lietuvos rytas". 

Teisininkai mano. kad pra
šymas gali būti atmestas dėl 
neigiamos aukščiausių Lietu
vos pareigūnų nuomonės bei 
galimos grėsmės šalies nacio
naliniam saugumui, be to, mū
sų šalyje nėra tiesiogiai „Ju
kos" priklausančio tur to — į 
Kremliaus nemalonę patekęs 
susivienijimas Mažeikių ben
drovės akcijas vaido per Olan
dijoje įregistruotą įmonę „Yu-
kos International UK BV". 

Olandijos teisingumo mi
nisterija taip pat yra gavusi ru
sų prašymą šioje šalyje areštuo
ti susivienijimui priklausančias 
akcijas. 

Šios šalies specialistai vie
šai neskelbia, kaip jie ketina 
elgtis. Bet galimybių, kad Olan
dija priims rusams palankų 
sprendimą, yra mažai. 

..Teisingumo ministerija 
nesuklys, jeigu pareikš, jog to
kio prašymo patenkinimas kel
tų grėsmę valstybes nacionali
niam saugumui", teigė advoka
tų kontoros „Norcous partne
riai" vadovas Irmantas Norkus 
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Valdas Adamkus 5,000 JAV dolerių, kuriuos gavo kartu su Polak fondo apdovanojimu, skyrė savo žmonos Almos 
Adamkienės labdaros ir paramos fondui. Vašek ir Anna Maria Polak labdaros fondo įsteigtas apdovanojimas V. 
Adamkui įteiktas ketvirtadienį vakare Prahoje. Charles universitete. Lietuvos prezidentas apdovanotas už nuo
pelnus laisvei ir demokratijos plėtrai. Nuotr.: Prezidentas V. Adamkus su lietuvaitėmis studentėmis Prahoje. 

Džojos Gundos Barysaitės I ELTA; nuotr. 

kariai 
Sut ik t i iš misijos I rake grįžę „Valstiečiai" 

gali keisti 
partijos 

pavadinimą 
Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 

— Tauragės rajone dislokuota
me Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Kęstučio motorizuotajame 
pėstininkų batalione penktadie
nį surengtos iš misijos Irake 
grįžusio LITDET-4 būrio karių 
sutiktuvės. 

Karius sutiko ir sveikino 
krašto apsaugos viceministras 
Gintautas Šivickas, Lauko pajė
gų vadas pulkininkas Darius 
Kalibatas. motorizuotosios pės
tininkų brigados „Geležinis vil
kas" vadas pulkininkas leite

nantas Darius Užkuraitis, Tau
ragės miesto savivaldybės ats
tovai, karių draugai ir artimieji. 

Maždaug 50 karių LITDET-
4 būrys pusmetį tarnavo Len
kijos daugianacionalinės divizi
jos sudėtyje. Vidurio Irake esan
čios Babilono provincijos Hilą 
mieste. 

Tuo tarpu kitas maždaug 
50-ties lietuvių karių būrys 
priskirtas Didžiosios Britanijos 
atsakomybės sektoriui, ir tebe
tarnauja Danijos batalione 
DANCON. 

Nuovadose — a t ž a g a r i policininkų reakcija 

i r s n 
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Vilnius. liepos 29 d. (BNS) 
— Kauno rajone susikirto savi
valdybes tarybos narių ir poli
cininkų veiklos barai. Politikai, 
sumanę pasižvalgyti, kaip dir
ba policijos nuovados, aiškina 
sulaukę atžagarios policininkų 
reakcijos, o vienoje iš nuovadų 
esą buvo sulaikyti. Rajono poli
cijos vadovai savo ruožtu tvirti
na, kad politikai neturėjo teisės 
iš anksto nepranešę vadovybei 
tikrinti nuovadų darbą. 

Kauno rajono savivaldybės 
mero Leonardo Gineikos liepos 
27 dienos potvarkiu keturi ta
rybos nariai — mero pavaduo
tojas Kęstutis Juknis, mero pa
tarėja Audronė Daubarienė, 
mero padėjėjai Algirdas Žanda
ras ir Janina Marcinkevičiene 
buvo įpareigoti įvertinti krimi
nogeninę situacija rajone. 

Aštuoniose rajono policijos 
nuovadose apsilankę mmeti ta
rybos nariai penktadienį su
rengtoje spaudos konferencijoje 

Iš kairės: Kauno rajono policijos viršininko pavaduotojai Gediminas Jasi-
navičius ir Valdemaras Čyvas. 

tvirtino, kad jų t ikslas buvo 
kaip eiliniams piliečiams susi
pažinti su nuovadų da rbu ,o ne 
jas tikrinti. 

Seimo pirmininkui bei Vi
daus reikalų ministerijai adre
suotame pareiškime keturi ta
rybos nariai teigia, kad daugu
ma Kauno rajono nuovadų ne-

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr 

atlieka savo tiesioginės paskir
ties, nes nuo 6 valandos vakaro 
nebedirba, prie daugelio nuova
du nėra informacinių ženklų, 
darbo laiko nuorodų. 

Taip pat rajono valdžios at
stovai stebėjosi, kad prie kai ku
riu nuovadų augi piktžolės, ne
apšviesti Nukel ta į 7 psl. 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 
— Politines aktualijas, galimą 
partijos pavadinimo pakeitimą, 
valdančiosios koalicijos darbą 
aptarė penktadienį Kupiškio 
rajone posėdžiaujanti Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos (VNDS) tary
ba. Taryba žada posėdžiauti ir 
visą savaitgalį. 

Kaip sakė šiai partijai at
stovaujantis Europos Parla
mento narys Gintaras Didžio
kas, įvertints plačiai nuskam
bėjusį incidentą, kuomet Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos vadovei. Že
mės ūkio ministrei Kazimirai 
Prunskienei skirtas siuntinys 
pirmiausia buvo paviešintas ži-
niasklaidoje, o tik po to pateko 
adresatui. 

„Visa tai turi turėti politinį 
ir teisinį įvertinimą. Ketiname 
apsispręsti ir išreikšti tam tik
rą poziciją dėl prieš K. Pruns
kienę nukreiptų veiksmų, ku
riuos pačiu nepadoriausiu būdu 
skleidžia ir rezga oponentai", 
sakė G. Didžiokas. 

VNDS tarybos posėdyje 
planuojama aptarti ir pasiren
gimą gruodžio mėnesį vyksian
čiam jubiliejiniam partijos su
važiavimui, kuris bus skirtas 
Valstiečių partijos 100-mečiui. 

Planuojama diskutuoti ir 
dėl siūlymo pakeisti VNDS pa
vadinimą. Neoficialiomis žinio
mis, „valstiečiai" svarstys gali
mybę pasivadinti Valstiečių 
liaudininku partija. 

Pradėjusi 
statybas žydų 

kapinių 
vietoje Lietuva 

sulauks 
pasmerkimo? 

Vilnius , liepos 29 d. (BNS) 
— Nusprendusi pradėti staty
bas buvusių žydų kapinių vieto
je, Lietuva gali sulaukti JAV 
Kongreso pasmerkimo, teigia 
Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas Simonas Alpera-
vičius. 

Kaip rašo dienrašt is „Lie
tuvos žinios", neseniai į Lietu-1 
vos ambasadą JAV kreipėsi 
Amerikos paveldo užsienyje iš- Į 
saugojimo komisijos pirminin
kas Warren Miller. 

Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininko S. Alperavi-
čiaus teigimu, nors W. Miller 
rašte kalbama ir apie j au vyks
tančias statybas prie Karaliaus 
Mindaugo tilto, daugiausia ja
me nerimaujama dėl teritorijos 
šalia Sporto rūmų galimo užs
tatymo, mat šioje vietoje buvo 
didesnė XV amžiuje įkurtų, o 
carinės valdžios 1831 metais 
uždarytų žydų kapinių dalis. 

Neseniai sostinės savival
dybes buvo pristatyta italų ar
chitekto Massimilian Fuksas 
parengta teritorijos su „Žalgi
rio" stadionu bei Sporto rūmais 
užstatymo vizija. 

Pasak S. Alperavičiaus. 
Lietuvos N u k e l t a į 7 ps l . 

nepatikėjo 
nei 

partneriai, 
nei opozicija 

Vilnius , liepos 29 d. (BNS) 
— Valdančiosios Darbo partijos 
vadovo Viktoro Uspaskicho te
levizijos eteryje demonstruotais 
aukštojo mokslo „įrodymais" 
nepatikėjo nei koalicijos part
neriai, nei opozicija. 

„V. Uspaskichas kreipėsi 
ne tuo adresu. Ar aukštasis 
mokslas baigtas, nustato Studi
jų kokybės vertinimo centras. 
Reikėjo ten diplomą nunešti, 
nors gal ir nereikėjo — kiek ži
nau, pats centras kreipėsi dėl 
diplomo į Plechanov akademiją, 
deja, atsakymo dar nesulaukė", 
komentuodamas V. Uspaskicho 
kreipimąsi į tautą sakė valdan
čiosios Seimo socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Juozas Ole
kas. 

„Kaip Česlovas Juršėnas ir 
sakė, V. Uspaskicho kreipima
sis daugiau primena viešuosius 
ryšius ir rinkiminę kampaniją", 
tęsė Seimo socialdemokratų va
das. 

Darbo partijos vadovas, 
ketvir tadienį trijų televizijų 
eteryje demonstravęs, kaip 
pats teigia, Maskvos Plechanov 
akademijos išduoto diplomo 
dublikatą, neįtikino ir valdan
čiosios Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos frakcijos seniūnes 
Aldonos Staponkienes. 

„Manęs asmeniškai jis tik
rai neįtikino, o sukėlė daugiau 
abejonių, nes anksčiau spaudo
je pateikta kopija visiškai ski
riasi. Galbūt jis pateikė diplo
mo dublikatą, bet tas popierius 
manęs neįtikino", sakė A. Sta-
ponkienė. 

Ji pabrėžė V Uspaskichą 
turint aukštąjį išsilavinimą pa
tikėsianti tik tuomet, jei ta i pa
tvirtins „atitinkamos teisėsau
gos institucijos". 

Darbo partijos vadovo de
monstruoto diplomo dublikato 
au tent i škumu nepatikėjo ir 
opozicijos atstovai. 

„Jeigu VUspaskichas leng
va ranka gali atseikėti šimta
tūkstantinę sumą kelių minu
čių neišraiškingam monologui 
per televiziją, galima tik pafan
tazuoti, kokias sumas jis galėjo 
skirti diplomo reikalui 'sutvar
kyti' Maskvoje", V. Uspaskicho 
pateiktus „įrodymus" įvertino 
konservatorius Jurgis Razma. 

Rekonstruojant Rotušės aikštę 
t ik imasi atskleist i sostinės praeitį 

Vilnius , liepos 29 d. (BNS) 
— Rekonstruojant sostinės Ro
tušės aikštę, t ik imasi gauti 
daugiau žinių apie Vilniaus pra
eitį, kadangi drauge su rekon
strukcijos darbais bus vykdomi 
ir archeologiniai kasinėjimai. 

Rotušes aikštės rekonstruk
cijos, kurią planuojama baigti 
iki 2007-ųjų. planus bei kartu 
numatomus archeologinius tyri
mus Vilniaus meras Ar tūras 
Zuokas penktadienį aptarė su 
istorikais, archeologais, urba
nistikos specialistais ir versli
ninkais. 

Kaip susi t ikime pabrėžė 
meras, aikštės rekonstrukcija 
neišvengiama del susidėvėju
sios grindinių dangos ir senų 
požeminių inžinerinių tinklų. 

Pasak A. Zuoko. rekons
truojant, a ikštę bus siekiama 
sukurti jaukia ir patogią gyve
nimo, darbo ir poilsio aplinką, 
ramaus transporto eismo ir sau
gias pėsčiųjų zonas. 

„Rotušė — miesto savivaldą 

pažyminti ir savo istorija tur
tinga Vilniaus vieta, kurioje bū
riuojasi miestiečiai, lankosi tu
ristai iš svečių šalių. Rekons
truodami Rotušes aikštę kuria
me dar vieną universalią, pato
gią žmonėms sostinės erdvę", 
sakė sostinės meras. 

Aikštėje bus paklotos nau
jos dangos, įrengtas prie aikštės 
koncepcijos ir želdinių priderin
tas apšvietimas, pastatyti suo
liukai, pasodinti medžiai ir kiti 
želdiniai. Tikėtina, jog bus at
kurtas anksčiau aikštėje veikęs 
fontanas. 

Nutarus rekonstruoti sosti
nės Rotušės aikštę ir jos priei
gas, rekonstrukcijos metu nu
matoma atlikti archeologinius 
tyrimus. 

Archeologinių tyrimų metu 
tikimasi surasti Vilniaus miesto 
gynybinius įrengimus, nusta
tyti buvusią egzekucijų vietą 
bei aptikti vertingų radinių iš 
aikštės prieigose buvusios mo
netų kalyklos 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


2 DRAUGAS, 2005 m. liepos 30 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųst i : 
Vidai Kuprytei c /o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@atei t is.org 

Federacijos pirmininkas 
pas Čikagos sendraugius 
Liutauras Serapinas baigė savo kelionę JAV 
pasidalindamas savo mintimis ir rūpesčiais 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

K
arščiausią šių metų va
saros dieną, sekmadienį, 
liepos 24, Čikagos sen

draugiai ateitininkai susirinko 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
susitikti su Ateitininkų federa
cijos pirmininku Liutauru Sera-

Ateitininkų federacijos p i rm . 
Liutauras Serapinas 

pinu. Kai kurie dalyviai jau bu
vo pabendravę su AF pirmi
ninku Jubiliejinėje ateitininkų 
stovykloje Dainavoje, bet kiti su 
juo susitiko pirmą kartą šios jo 
JAV viešnagės metu. Dėl neį
prasto karščio, pirmininkas ne
vargino susirinkusiųjų ilgu pra
nešimu, bet labai taikliai ir 
realiai nušvietė ateitininkų pa
dėtį Lietuvoje ir davė konkrečių 
uždavinių kaip ir kur ateiti
ninkai turėtų reikštis tėvynėje 
ir išeivijoje. 

Pranešimo pradžioje pirmi
ninkas pasidžiaugė savo vieš
nage Vargdienių seselių vienuo
lyne, Putnam, CT. kur turėjo 
progą praleisti savaitę Jubilie
jinei stovyklai pasibaigus. Šios 
kelionės tikslas buvo susipa
žinti su kun. Stasio Ylos raštų 
archyvu, su paliktais dieno
raščiais, užrašais, jo sudaryta 
metodologine medžiaga jaunų 
ateitininkų auklėjimui. Pasak 
Serapino, jis labai pavargo, nes 
tiek buvo ko skaityti, kad tik 
kelias valandas kas naktį mie
godavo. Jam padarė įspūdį tvar

kingai su tvarkyt i a te i t in inkų 
dokumentai Amerikos lietuvių 
katalikų archyve (ALKA) ir 
dalyviams parodė Juozo Rygelio 
gražiai paruoštą to archyvo bib
liografiją/inventorių, sakyda
mas, kad tas archyvas turėtų 
būti mums visiems žinomas ir 
vertinamas. 
Štai kel ios m i n t y s i š Liutau
ro Serapino p a s i s a k y m o : 

Lietuvoje šiuo me tu vi a 
maždaug 2000 įžodį davusių 
ateitininkų, bet t a i nedideli: 
skaičius palyginus su virš mih 
jono esančių j a u n ų žmonių 
Lietuvoje. Iš viso. Lietuvoje 
veikia 80 atei t ininkų vienetų, 
kaip antai, kuopos, korporaci
jos, sąjungos ir 1.1. Dėl išeivijos 
ateitininkų, p i rmininkas prašė 
ištyrinėti, kodėl . mūsų kaimi-
nystėje į šiaurę, t.y. Kanadoje, 
sustojo atei t ininkų veikla. 

Pirm. L i u t a u r o Serapino 
įsit ikinimu, išeivijos atei
tininkai šiuo Bteta ae 
finansiškai remti pavienias 
ateitininkų kuopas Lietuvoje. 
Jo manymu, tokia išskir t inė 
parama gali sukelti pavydą ar 
konkurencijos j ausmą tarp 
kuopų. Verčiau skat int i asme
nišką bendravimą — apmokėti 
išeivijos j aunų vadovų keliones į 
Lietuvą, kad galėtų dalyvau'i 
stovyklose a r akademijose, arba 
parūpinti a tei t ininkiškos lite-
ratilros jaunimui ir globej 
ar ta i būtų lanks t inukai , 
knygutės, a r svaresni veikalai. 

Ateitininkų ..vilos" Palan
goje pardavimo reikalas užbaig
tas. Tas pareikalavo daug laiko 
ir energijos. Kol kas diskusijos 
nesibaigia ku r ir kaip sąžinin
gai investuoti gautus pinigus. 
Pirmininkas pabrėžė, kad Pa
langos žemės pardavimas ne
reiškia, kad Ateitininkų 
racija staiga tapo ..turtinga" ir 
kuopos bei pat i Federacijos 
valdyba ne turė tų toliau prašyti 
paramos iš kitur. 

Liutauras Serapinas prašė 
kad kuo greičiau būtų per
spausdintas kun. Stasio 
parašytas . .Ateit ininkų vado
vas". Tai Šiaurės Amerikos atei
tininkų tarybos (ŠAAT' projek
tas pagal kurį leidinys turėti? 
naują įvadą, bet liktų or ig inale 

•ie. Darius"Polikaitis ruošia stovyklos chorą pasirodymui. 

kun. Yla Vadovas yra 
ver t ingas atei t ininkų veiklos 
bei istorijos dok Daž
nai mažesnių v utovių kuopų 
globėjai pasidaro kelctos pus
lapių kopijas A ..Vadovo" pa
naudoti savo bet iš tiesų 
to neužrmka kuopų abejams 
reik- ės teorinės ir 
metodinės medžiagos. Visgi ne
mažai L '"go 
ne e ir ne 
visiem^ i ateitin: 
ja, i; 
kad jauni i 

• 
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• Lietuvoje dabar gražiai 

veikia SAS Centro valdyba. 
Liutaras Serapinas pasakė, kad 
grižęs į Lietuvą dalyvaus stu
dentų ateitininkų akademijoje. 

• 2006 m. Panevėžyje 
vyks Ateitininkų kongresas. 
Šiuo metu Panevėžio krašto 
ateitininkų veikla darni ir 
stipri, vedama to krašto atei
tininkų pirmininkės Irenos 
Bikulčienės, kuri ta ip pat yra 
Ateitininkų kongreso ruošos 
komiteto pirmininkė. 

• Petro Kimbrio dėka, 
Vilniuje ir Kaune yra orga
nizuojami ateitininkų „klubai". 
Klubų vakaronėse studentai ir 
mokslus baigę kalbasi opiomis 
filosofinėmis ir politinėmis te
momis. 

' • Ateitininkų federacijos 
būstinė netrukus bus perkelta į 
erdvesnes pata lpas netoli 
šiuometinės būst inės Aušros 
Vartų gatvėje. 

Išeivijos ateitininkams AF 
pirmininkas davė iššūkių ir 
misionieriškų darbų. J is ragino 
išeivijos ateitininkus pritraukti 
naujai atvykusius imigrantus iš 
Lietuvos, juos pakviesti ir 
-udominti ateitininkų veikla, 
tuo pačiu, būti jų atstovais JAV 
visuomenėje, kovojant už imi
granto socialines teises. Jo ma
nymu, išeivijos moksleiviams 
ateitininkams reikia aiškiau ir 
labiau ..pasirinkti" būti lietu
viais. 

Kai kurie prelegento pasisa
kymai atėjo iš jo veiklos patir
ties Lietuvoje ir dviejų viešna
gių JAV įsigytų įžvalgų. Šios 
viešnagės metu, AF pirminin
kas dalyvavo Jubiliejinėje sto
vykloje, praleido pora dienų 
Moksleivių ir Sendraugių atei
tininkų stovyklose. Kai kuriems 
jo pasisakymams būtų buvę gal
ima dar pravesti atskiras 

diskusijas. Šio susitikimo me
tu dalyviai jautė, kad reikalin
ga palaikyti ryšį su Lietuvos 
atei t ininkais per AF pirmi
ninką. Diskusijos ir bendravi
mas vyks toliau. Anot vieno 
dalyvio, vieni kitus „atpažįs
tame". 

Liutauro Serapino straip
snį „Pakeltas kryžius Daina
voje: įspūdžiai iš Jubiliejinės 
stovyklos" galima skaityti 
ŠAAT interneto svetainėje 
wtvw.ateitis.org. 

i l įpjinpje atei t in inku stovykloje. Dainavoį r 

Sendraugiu stovykla 
Kennebunkport 

Ateitininkų sendraugių po
ilsio ir studijų savaitė įvyks š. 
m. rugpjūčio 6-13 d. Kenne
bunkport, Maine, Tėvų Pran
ciškonų sodyboje. Registruotis, 
užsakant kambarį , raštinės 
tdministracijos tel: 207-967-
Į865. El-pašto adresas francis-
canguesthouse@yahoo.com. 

Ši stovykla pasižymi ypa
tingomis vakarinėmis progra
momis. Stovyklos atidarymo 
koncerto pianinu gros dr. Fran-
cea Covalesky (Kavaliauskaitė). 
Pa -kaitas skaitys prel. E. Put-

-. Dalia Dzikienė, dr. Vi
das Nemickas, Laima Šal
čiuvienė. Savaitė bus užbaigta 
koncertu kur iame dalyvaus 
operos solistė Danutė Mileikie-
nė (krauslytė ir moksleivės 
pianistes Ona ir Emilija Ryge-
rytės. 
\m metų Ateitininkų sendraugių sto
vyklos organizacinis komitetas suside-

Juozo Rygelio, fliaiįaus Sužie-
ir!;o, Aldonos Rygelės, .^sto Norvilas, 
r Alfonso Dziko. 

• '\nr informacija galima gauti 
urs šiuo el-paito adresu: 

«/ik..sOaol com 

Skaitykite 
www.ateitis.org 

Dermato log i jos ligų ir odos vėžio 
spec ia lybė , kosmet inė chirurgi ja , 

viso v e i d o a t jaun in imas 
RUTH J Ū R A T E BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Mldvvest Heart Spedalists 
15900 W. 127* St Ste 200 

Lemortt, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samantan, Central 
DuPage, Ec*ward ir Bmhurst ligoninėms. 

EDMUNDE VZ'NAS, MD., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicągo, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitanma 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 
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D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a m o k a m a i š a n k s t o . 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant i Lietuvą: 
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 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n ė 
redakc i j a@draugas .o rg 

Administratorius - Vytas P a š k u s 
admin i s t r ac i j a@draugas .org 

Moderatorius - k u n . V ik to ra s R i m š e l i s 
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: r a s t ine@draugas .o rg 

ske lb imai@draugas .o rg 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
(vvyw.csrtBrforsurgeryancbreastrieaK--xr-' 

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

9830 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holv Cross Hospital. #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Khgery Hwy. VViovvbrcok 
Te!. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS. MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: S47-289-8822 
McHenry: 315-363-9595 
EkGrove: 347-718-1212 

www.illinoiSDain.com 

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

Lietuviams sutvartcys dants už onenana Kama. 
Sjssanr-iu; kabe* anęSskai arba lietuviškai 
4647 W 103 St Oak Lawn, !L 
55 E VYashingtor, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel . 708-422-8260 

'. Vida 'Puodžiūn iene 
Healthy Connection 
ChirooracSc & Rehab 

Cfcic 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminu 

oatarimai. 
16547 W. 159 Street 

Loctoort. IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt. Lemont. IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CH!ROPRACT!C PHYSJOAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros. Mto, gBfcoa stammų 

(ir migrenos), sportiniu tmi/™. >wAcaiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L PE^REIK'S 
DANTĮI G^DYT-OJA 

Hickory Hills. IL 
mylia i vakarus nuo Hartem Ave 

-ei_ ' -of l ' i ROR 4 n c . c 

Valandos pagal susitar imą 

Dr. VILIUS MIKA1T1S 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10211 W 143rd St Orland Park lt 60467 

Priklauso Palos Commgnity Hospitd, 
Siiver Cross HospitaL Christ Hospital 

Tei . 708-460-2500 
V a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą . 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gvdymas, 
chiropraktika.manualine terapija, 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106. Palos Hts. IL 60463 

Tel. 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūsiės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

! 0400 75 St, Kenosha. W! 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstet r ics & Gynecoiogy 

3825 H igh iand Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove . IL 60515 

630-852-9400 
Va landos pagal susitarimą 

D R . K J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 Winterset Dr. 
Orland Park. IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S 640 Kingery Highvvay 

VVillovvbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS-9RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, !L 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

D- D A N A M. S A L I K U S 
gydytoja 
>eek Piaza 
n n Knofin 

Tel. 847-949-7300 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
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http://www.ateitis.org
mailto:redakcija@draugas.org
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PER ĮSIKŪNIJIMĄ Dl 
SAVE APREIŠKĖ 

KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Liturgija nėra daugiau kaip 
šv. Mišios ir sakramentai. O šv. 
Mišios ir sakramentai liturgi
niame sąjūdyje stengiamasi 
suprasti įsikūnijimo paslapties 
šviesoje. Įsikūnijimas yra pa
grindinė tikėjimo paslaptis. Per 
visus amžius, nuo apašta lų 
laikų į šią paslaptį buvo žiūri
ma, lyg ir iš tolo su tam t ikra 
baime, nedrįstant klausti apie 
jos gelmes. Iš tikrųjų tai yra 
paslaptis, kuri sukrečia žmo
gaus protą. Dievas, kuris gyve
na neprieinamoje šviesoje, pri
ima žmogiškąją prigimtį, kuri, 
būdama tokia trapi, jungtyje su 
Dievybe gauna dievišką as
menybę taip, kad mes galime 
sakyti, jog Dievo Sūnus yra 
tapęs žmogumi, gyveno, kentėjo 
ir mirė ant kryžiaus. Kai taip 
svarstome Įsikūnijimą, t ikrai 
pajuntame, kad tai yra su
krečianti paslaptis. Tad nieko 
nuostabaus, kad buvo ir bus 
sunkenybių, einant prie šios 
paslapties supratimo. Šv. Pau
lius pirmajame savo laiške ko-
rintiečiams kalba apie atper
kančio Įsikūnijimo paslaptį — 
apie Dievą, tampantį žmogumi, 
apie Kristaus mirtį ant kry
žiaus, kas graikams yra paiky
bė, o žydams papiktinimas, taip 
sakant, yra pakelės akmuo, ant 
kurio gali suklupti. 

Iš apaštalo šv. Jono laiškų 
matome, kaip pačioje kr ikš
čionybės pradžioje pradėjo augti 
doketizmo herezija, nes žmo
gaus protas negalėjo pakelt i 
kryžiaus paikybės ir papiktini
mo. Doketai mokė, kad antrasis 
Dievo Asmuo, šv. Jono žodžiais 
tariant, Dieviškas Žodis tiktai 
atrodęs, kad yra įsikūnijęs, o 
tikrovėje dieviškasis Asmuo 
neturėjęs žmogiškosios prigim
ties. Prieš doketizmą šv. Jonas 

labai aštriai pasisakė savo pir
majame laiške: „Kiekviena dva
sia, kuri išpažįsta, kad Jėzus 
Kristus atėjo kūne yra iš Dievo, 
ir kiekviena dvasia, kuri per
skiria Jėzų, yra ne iš Dievo, tai 
yra Ant ikr i s tas , apie kurį 
girdėjote, kad ateina ir j au yra 
dabar pasaulyje" (Jon. 4, 2-3). 

Vėliau, dar vis krikščiony
bės pradžioje, r andame daugiau 
suklupimų an t Įsikūnijimo 
paslapties. IV ir V šimtmečiuose 
nesterijonai nors neneigė Kris
tui nei dievybės, nei žmogystės, 
bet neigė, kad gali būti jungtis 
dviejų prigimčių viename as
menyje. Nesterijonams Kristus 
yra dviejų prigimčių ir dviejų 
asmenų jung t i s . Paga l juos, 
Kristus yra visiškas dieviškas 
asmuo ir visiškas žmogiškas 
asmuo. Taigi šitokia jungtis yra 
tik moralinė ir j au joje iš viso 
nėra Įsikūnijimo pas lapt ies . 
Todėl nestorijonų išpažinime 
negalima sakyti , kad Dievas 
įsikūnijo, tapo žmogumi, ken
tėjo, mirė ir prisikėlė iš nu
mirusiųjų. 

Po nestorij onizmo pasmer
kimo iškilo vadinama monofi-
zitų herezija. Ši herezija, iš
pažįs tant i Kristuje t ik vieną 
prigimtį, prasidėjo iš to, kad 
dėmesys buvo nukreiptas į tai , 
jog Kristus yra vienas ir Jis yra 
Dievas. Visas dėmesys nukrypo 
į Kristaus Dievybę, o Jo žmo
giškoji prigimtis taip ir pradin
go šios herezijos teologams, kaip 
pradingsta vyno lašas okeano 
vandenyse. Kristaus žmogišku
mas pagal juos, visiškai išsiliejo 
dieviškos begalybės tikrovėje. 

Suminėjome t ik t r is di
džiąsias kristologines herezijas, 
kurios paneigė Įsikūnijimo 
paslaptį . Bet ir ka ta l ikų t i
kėjime visą laiką atrasime ti
kinčiuosiuose t am tikrą ven
gimą eiti į išsamų Įsikūnijimo 
paslapties išpažinimą prak

t i škame gyvenime. Katalikai 
visą laiką koncentravosi liturgi
joje ir privatiniame pamaldume 
apie Kristaus Dievybę taip, kad 
pamaldumo santykis su Kris
tumi, atrodo, yra santykis tik 
daugiau su Dievu, o ne su 
žmogumi Kristumi. Pvz., daug 
tikinčiųjų pasakys, kad komuni
joje jie priima Dievą, nors gal 
paskui atsimins, kad Kristus 
yra ir žmogus. 

Įsikūnijimo paslaptis mums 
sako, kad Kristus, kaip žmogus, 
yra didysis Dievo sakramentas, 
šventasis ženklas, atskleidžiąs 
mums Dievą ir dieviškus da
lykus. Ši paslaptis sako mums 
taip pat, kad Dievas tapo žmo
gumi ir panaudojo tą žmo
giškumą mūsų atpirkimui. Ne
pakanka pasakyti , kad Kris
taus, kaip žmogaus veiksmai, Jo 
gyvenimas, kentėjimai, mirtis 
buvo proga Dievui mus atpirkti. 
Dievo Sūnus panaudojo savo 
žmogišką prigimtį taip, kad jos 
kentėjimai ir mirtis Dievui buvo 
priemonė atpirkti žmonių gi
minę. 

O ryšium su liturginiu 
sąjūdžiu, išeidami iš Įsikūniji
mo paslapties pilnutinio ir visa
pusiško išpažinimo, galime 
sakyti, kad nematomas Dievo 
gyvenimas, nematomos Dievo 
paslaptys yra mums parodytos 
Kris taus asmenyje, Jo žmo
giškoj prigimty, ir tos paslaptys 
yra mums perteiktos matomu 
žmogumi, kuris yra Kristus. Ir 
tai yra Įsikūnijimo pagrindas 
bei tikrasis supratimas, kuris 
nuteikia mus suprasti šv. Mišių 
auką ir visą sakramentinę 
tikrovę. 

Sakramentai yra Įsikūniji
mo paskirties pratęsimas į laikų 
tėkmę. Kaip įsikūnijęs Žodis 
savo žemiškame gyvenime pa
naudojo savo žemiškąją prigimtį 
su visomis sielos ir kūno 
galiomis parodyti mums ne

matomą Dievą ir padaryti mus 
Dievo gyvenimo dalyviais, taip 
dabar Jėzus Kristus naudoja 
vandenį, vyną, duoną, žmogiš
k u s gestus, kalbą, giesmes, 
kūno judesius, drabužius, erd
vę, namus, atseit, naudoja gy
venimo tikrovės elementus, pa
rodyti mums dieviškas paslaptis 
ir nuvesti mus į tų paslapčių 
tikrovę. 

Sakramentai, kaip ir Kris
taus žmogiškoji prigimtis, yra 
ženklai, nurodą nematomą tik
rovę. Todėl tie šventi ženklai 
neturi būti negyvi, be judėjimo. 
Kristus davė mums sakra
mentinę sistemą, kurioje mes 
tur ime naudoti visą medžia
ginių ir žmogiškų elementų 
gausybę. Sakramentai yra Įsi
kūnijimo paslapties pratęsimas, 
o Kristus nebuvo ir nėra griau
čiai be kūno ir kraujo. J i s buvo 
konkretus asmuo. J i s buvo 
konkretus žmogus, turįs savo 
ūgį, savo svorį, savo spalvą, 
savo būdą kalbėti. J i s buvo 
galilėjietis ir pasireiškė savo 
tautos būdais. Ir šitokia pri
gimtis kalbėjo mums apie Die
vybę, kuri yra Jo pati asmeny
bė. 

Kai Kristus davė mums 
sakramentus ta forma, kuri 
visiškai atsiremia į Įsikūnijimo 
paslaptį, mes negalime nuver
t int i liturgijoje išorinės ap
raiškos sakramentų teikime, 
kaip negalime nepaisyti Kristuje 
Jo žmogiškosios prigimties. Ir 
ta i yra teologinis šių dienų 
liturginio sąjūdžio pagrindas. 
Kitaip tariant, mūsų laikų li
turginis sąjūdis yra iš Baž
nyčios pusės didysis bandymas 
atstatyti visišką šv. Mišių ir 
sakramentų ženklinę tikrovę, 
padaryti iš jų krikščionišką 
gyvenimą, nurodantį į Įsikūniji
mo paslaptį ir per Kristų Žmogų 
atvesti mus pas Dievą amžinam 
gyvenimui. 
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ATSINAUJINIMO DIENA „JIS AMŽINAI GYVAS, KAD MUS UŽTARTŲ" 
Šiemet katalikų bendruo

menė „Gyvieji akmenys" Kaune 
surengė Atsinaujinimo dieną 
„Jis amžinai gyvas, kad mus 
užtartų" (plg. Žyd 7, 25). Atsi
naujinimo dienos dalyviai turėjo 
progą susipažinti su maždaug 
prieš trisdešimt metų Prancū
zijoje įkurta charizmine „Palai
minimų" bendruomene, šiuo 
metu išplitusia po visą pasaulį 
ir vienijančia įvairių pašaukimų 
žmones — šeimas, kunigus, 
diakonus, klierikus, vienuoli
nius įžadus davusius brolius bei 
seseris, viengungius. Šiame ren
ginyje vedė mokymus, sakė liu
dijimus ir drauge su kitais 
dalyviais meldėsi aštuoni „Pa
laiminimų" bendruomenės na
riai iš įvairių šalių. 

Per pirmąją konferenciją 
„Palaiminti turintys vargdienio 
dvasią: jų yra dangaus kara
lystė" (Mt 5, 3) svečiai papa
sakojo apie savo bendruomenę, 
kai kurie paliudijo, kaip į ją 
atėjo. „Palaiminimų" bendruo
menę, dar žinomą ir ankstesniu 
pavadinimu „Judo Liūto ir 
Aukos Avinėlio bendruomenė", 
Prancūzijoje įkūrė dvi sutuok
tinių poros, troškusios radika
liai gyventi Evangelija. Veikiai 
prie šių šeimų prisidėjo daug 
kitų įvairių pašaukimų žmonių, 
kuriems irgi buvo artima Vati
kano II Susirinkimo skelbta 
atsinaujinimo žinia. „Palaimi
nimų" bendruomenė remiasi 
bendru gyvenimu, malda, sve
tingumu vargšams, ta rnys te 
Bažnyčiai, atsidėjimu naujajai 
evangelizacijai Atsinaujinimo 
dienos svečiai pasakojo kad 
bendruomeninis gyvenimas 
jiems reiškia buvimą meile 
Bažnyčios širdyje. Taip pat jie 
pabrėžė maldos, ypač tylos mal
dos ir adoracijos, svarbą. Ben 
druomeninės maldos centras — 

kasdienis šv. Mišių šventimas ir 
Švč. Sakramento adoracija. Ši 
bendruomenė ypatingą dėmesį 
kreipia į liturgiją, ypatingu savo 
pašaukimu laiko maldą už 
Izraelio tautą, gerbdama išrink
tosios tautos paveldą švenčia 
Šabą. „Palaiminimų" bendruo
menė kasd ien iame gyvenime 
atsiduoda Apvaizdos globai, gy
vena iš aukų ir rankų darbo, 
pasitikėdama Dievo vedimu ir 
rūpinimusi. 

Antrąją konferenciją „Kris
taus kryžius yra Dievo galybė" 
(plg. 1 Kor 1, 18) vedė daugelyje 
šalių mišionieriavęs kun. Luis 
Matos. J i s k a r š t a i ragino 
renginio dalyvius nepabūgti ir
tis prieš srovę, neišsigąsti kan
čios ir skausmo, nepaisant 
nieko tęsti meilės kelionę. Anot 
kun. Luis Matos , šiandien 
kankinystė — tai būti savo bi
čiulių, brolių, tėvų atmestam, 
išskirtam iš visuomenės. Ne
paisant šio a tmet imo, meilės 
kelio la ikymasis y r a Dievo 
šlovės kelias. Kunigas priminė, 
kad esame pašaukt i būti laimin
gi, o tikroji laimė — būti Dievo 
atvaizdu. J i s ragino kovoti ti
kėjimo kovą, apsiginkluoti Die
vo ginklais: pers i imt i Dievo 
žodžiu, apsijuosti tiesos diržu ir 
pasiimti tikėjimo skydą. Anot 
kun. L. Matos, Didysis įsaky
mas prasideda ne nuo „mylėk", 
bet nuo „klausyk, Izraeli", todėl 
norėdami mylėti t u r ime būti 
klusnūs Viešpačiui. 

Rytines konferencija? pal> 
dėjo maida prie kryžiau? p-
pietų Atsinaujinimo dieno? da
lyviai pasiskirk/. į iaru< ei", 
pes. Vieni ejo prašvti užtarimo 
maldos, kiti rinkosi ; biblinių 
šokių „Mano kūnas — Dievo 
šventykla" grupe >vadovavo 
{""k^cfriiĮ Sc-h~><T:̂ h ir Hahinr"-
Henriot . Hsn-

Claud Koussi Yao vestą darbo 
grupę „Uoliai ieškantys Dvasios 
dovanų, siekite jų gausos Baž
nyčiai ugdyti" (plg. 1 Kor 14, 
12). Seminaristas C. Koussi Yao 
trumpai apžvelgė Dvasios dova
nų įvairovę, pabrėžė maldos. 
širdies, ramybės, klusnumo 
Bažnyčiai, meilės ir vienybės 
taip pat dėkingumo būtinybę, 
norint gauti Šventosios Dvasios 
dovanų. Tačiau, anot jo, labiau 
už visas dovanas derėtų trokšti 
jų Davėjo — pačios Šventosios 
Dvasios. Šioje darbo grupėje 
susirinkusieji meldė Šventosios 
Dvasios išliejimo. Kitoje grupėje 
sesuo Raphael Millet, rem
damasi Šventuoju Raštu, 
gvildeno vidinio išgydymo temą 
„Pasirink gyvenimą". Kun. Luis 
Matos vedė darbo grupę 
„Griežtumas ir meilė". Kalbė
tojas aptarė meilės ir ištikimy
bės tiesai santykį, klausytojus 
drąsino nebijoti atiduoti savo 
gyvenimą Dievui ir žmonėms, 
pabrėžė tiesos reiklumą. Savo 
teiginius j is iliustravo gyvais 
pavyzdžiais iš ilgametės savo 
pastoracinės praktikos. Seimų 
grupei „Tavyje, Viešpatie, visos 
šeimos bus palaimintos" vado-

DANUTE BINDOKIENE 

Kiekvienas matuoja savo matu 

vavo trijų vaikų tėvas, dabar 
našlys, Michel Martin-Prevel. 
J is , remdamasis Pradžios kny
ga, kalbėjo apie vyro ir moters 
santykį, aptarė atleidimo ir 
maldos svarbą šeimos gyveni
me, pasidalijo patirtimi, kaip 
šeimoje per maldą ir klusnumą 
Dievui bei vienas kitam gimsta 
kūnų, širdžių ir sielų vienybė. 
Kalbėtojas pabrėžė, kaip svarbu 
vaikams, kad šeima išties taptų 
namų Bažnyčia. 

Atsinaujinimo diena vaini
kuota iškilmingai švęstomis 
Mišiomis, kurių koncelebracijai 
vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, 
SJ. Arkivyskupo prašymu ho
miliją pasakė svečias iš „Palai
minimų" bendruomenės kun. 
Luis Matos. Pamokslininkas 
homilijoje drąsino nepabūgti 
rinktis meilę, nebijoti kančios ir 
aukos, priminė popiežiaus Jono 
Pauliaus II liudijimą savo gy
venimu ir kančia, kokia svarbi j 
žmogaus gyvybė. Po Eucharis
tijos svečiai iš „Palaiminimų" 
bendruomenės pasidalijo mal- Į 
doje gautu padrąsinimo žodžiu į 
susirinkusiems 

Bažnyčios žinios. 
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Sią savaitę Vašingtonas vėl įmetė akmenį į 
širšių lizdą ir iš jo pakilo geliantys kalti
nimai, kad štai kažkas kėsinasi į patį 

brangiausią amerikiečių turtą — išsireiškimo 
laisvę, valstybės konstitucijos visiems garan
tuotą. Mat, Atstovų rūmuose pradėta svarstyti, 
ar nereikėtų kažkaip užkelti va ikams bei 
paaugliams vartus į pornografinį internetą, 
kuris jiems dabar lengvai pasiekiamas. Nors 
kai kurios svetainės turi „tik suaugusiems" 
perspėjimą, bet per tą tvorelę paaugliai lengvai 
peršoka ir pasineria į pačias šlykščiausias 
klampynes. Tvirtinama, kad kone 70 proc. pa
auglių pastoviai lankosi pornografinėse svetai
nėse, naikinančiose jų dvasines vertybes, nu
žmoginančias moteris (kartais ir vyrus, ir vai
kus). Kadangi internetines svetaines dabar ga
lima pasiekti ne vien per kompiuterį, bet ir 
bevieliais telefonais, be kurių šiandieninis jau
nuolis j a u nebegali nei valandos apsieiti, 
tėvams ar globėjams patikrinti, kur krypsta jų 
vaikų akys, beveik neįmanoma. Taigi Vašing
tone svarstomos priemonės, kaip šią žalingą 
epidemiją sustabdyti ar bent kiek apriboti. 

Pornografinių svetainių (kaip ir filmų, ir 
spaudos) kūrėjai jau pakėlė triukšmą, kad 
varžoma ne tik jų, bet visų šalies piliečių kons
titucinė laisvė pasirinkti pramogas. 

Konstitucines teises dažnai kiekvienas 
matuoja savo matu. Vieni jose ieško apsaugos ir 
pagarbos asmens laisvėms, kiti a t randa būdų 
kiekvieną konstitucijos žodį interpretuoti taip, 
kaip jiems naudinga. Tik kažkodėl niekas ne
protestuoja dėl nelabai seniai atsiradusio ir jau 
gerokai išsiplėtusio reiškinio, besiskverbiančio 
į visas kasdienybės sritis? Tai asmeninio priva
tumo praradimas. 

Kiekvieną žingsnį, kiekvieną judesį bet 
kuriuo metu kažkas stebi, vertina, tikrina. 
Kryžkelėse fotoaparatai užfiksuoja, jeigu kas 
nesilaiko eismo taisyklių, parduotuvėse „stik
linė akis" stebi įeinančius ir išeinančius, net 
besimatuojančius drabužius uždaruose kam
barėliuose. Prie mokyklų durų moksleivius pa
sitinka aparatūra, ieškanti paslėptų ginklų. 

Oro uostuose ne tik stropiai t ikrinamas 
bagažas, bet reikia ir diržus nusijuosti, ir žiedus 
nusimauti, ir net batus nusiauti. Jau kalbama, 
kad ir lipant į miesto autobusą bus atlikti pa
tikrinimai. Bankuose, greito patarnavimo res
toranuose, tualetuose — visur, kur tik maišosi 
žmonės, jie stebimi, jais nepasitikima. Kažkada 
manyta, kad kiekvienas asmuo yra nekaltas, 
kol neįrodoma jo kaltė. Šiandien prileidžiama, 
kad net sukumpę senukai ar maži vaikai gali 
būti teroristų įrankis... Ir vis dar valstybės vi
daus apsaugos biuras reikalauja daugiau pi
nigų, vis dar nori įtaisyti daugiau aparatų, fil
mavimo ir fotografavimo priemonių visų gyven
tojų „saugumo dėlei". 

Įdomu ir tai, kad visus tuos nepatogumus 
žmonės priima be ypatingų priekaištų. Tvir
tinama, kad asmens ir jo nuosavybės saugumas 
vertas bet kokios aukos ar nepatogumo. O pagal 
tai , kiek kar tų tos elektroninės apsaugos 
priemonės „pagauna" pavojingus reiškinius bei 
asmenis, galima teigti, kad jos yra veiksmingos 
ir reikalingos. Paimkime pavyzdžiu teroristų 
išpuolius Didžiosios Britanijos sostinėje. Po 
liepos 21 d. bandymų antrą kartą susprogdinti 
požeminių traukinėlių stotis ir miesto auto
busą, britų „Scotland Yard" nedelsiant pavieši
no keturių teroristų atvaizdus, „pagautus" 
apsaugos fotoaparatų. O tai jau beveik pusė at
likto darbo, nes tų asmenų veidus matė visa 
Anglija, net visas pasaulis. Jiems pasislėpti nuo 
bausmės galimybės labai sumažėjo. Tokie įvy
kiai tik patvirtina žmonių nuomonę, kad verta 
paaukoti dalelę savo asmeninės laisvės, tuo įsi
gyjant didesnį saugumą. Londone veikia apie 
600,000 aparatų ir eilinis pilietis, važinėdamas 
ar vaikščiodamas mieste, gali tikėtis, kad bus 
nufilmuotas apie 300 kartų. Dar maždaug 2 
mln. aparatų yra išdėstyti visoje šalyje ir britai 
ne tik prieš tą brovimąsi į jų kasdieninį gyve
nimą neprotestuoja, bet norėtų, kad apsauginių 
aparatų tinklas dar sutanketų. 

Ir tai yra dvidešimt pirmojo šimtmečio 
realybė... 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 
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Nešu pora ar trejetą trumpesnių karčiagalių. 
Atnešęs numetu ir sukuosi vėl eiti. Čia pat 
stovėjęs kuopininkas šūkteli: „Calisl.." rMano 
pavardės vokiečiai kitaip neištaria) — „Klausau 
kuopininke:.." — „Eikš čia!" Prieinu. „Tai ką, 
vakar popiet nebuvote darbe?" — „Buvome!" — 
„O toliau ar eisite?" — „Neisime! Neina I ir III 
kuopos lietuviai, neina 30/XI bataliono, neisime ir 
mes už stovyklos ribų dirbti'" — .Uždarys'" — 
„Tada reikės uždaryti abiejų batalionų lietuvius!" 
Kuopininkas juokiasi! 

Po pusvalandžio „špysas" (viršila) nutaria 
mus iš savo pusės už stovyklavietės ribų dirbti 
nesiųsti. Per tą laiką kartys irgi suneštos ir aš 
grįžtu į savo „kambarį" — garažą. 

Popiet buvome kine — Paulius, Petras ir aš. 
Grįžus namo, Petras pradėjo sapalioti niekus — 
galvą nukoręs šneka, kad reikėtų nusišauti. Kurį 
laiką Tadas ir aš jį erzinome, bet jo blogai nuotai
kai nepraeinant, išsivedžiau lauk pasivaikščioti. 

— Tu pagalvok, koks dabar mūsų gyvenimas. 
Blogiau negu vienuolyne. O juk mes tokie jauni. 
Kai pamatau tokį filmą, kuriame matosi civilis 
gyvenimas, tiesiog siuntu! Kad nors žinotume, 
kas dedasi tėvynėje, kaip yra su namiškiais? 
Dabar jau visi metai, kai iš ten, lyg iš požemių 
karalystės, nei mažiausios žinutės. 

Raminu lyg mažą vaiką, bet ir pačiam juodos 
mintys po galvą sukiojasi. Man tik tiek geriau, 
kad aš, kai sunku, pereinu į pasipriešinimą — 
ryžtuosi tą juodą jausmą nugalėti. Gal dėl to aš 
mažiau ir dejuoju. 

Mane domina kuopos maistininkas Paulius 
— lietuviai yra užkariavę visas jo simpatijas. 
Petrą P. jis tiesiog laiko už sūnų — maitina, 
prižiūri ir t.t. Ir jam kurį nors popietį pas jį neuž
sukus, susitikęs mane tuoj klausia: „Kas jam — 
gal serga? Gal ant manęs pyksta?" Buvo bandęs 
iranio 
tartai 

•au 

Ir paukštis verpiasi i laisve lltos nuotrauka. 

kti lietuviškai, bet iš to nieko neišėjo. Kelis 
girdėjome, kaip jis kirtosi su vokiečiais del 

ų. Už tai lietuviai jį gerbia. Anądien girdė-
kuopos K. sakant kitiems: „Jeigu jis ne-

vtta. ko valgyti, aš jam savo davinį atiduočiau'" 
ank.ai mus paremia maistu, nors žinoma, šiuo 
;etu tai r ' - ngva. nes jo niekas daug neturi, ir 
indėliuose j s a darosi tuščia. 
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Liepos 5 d. 
Tadas iš kažkur nučiupo terbą miltų. Buvo 

jau 10 minučių prieš anglų kalbos pamoką, ir aš 
ruošiausi į ją eiti. Prikibo prie manęs: 

— Būk geras, Bruno, neik į pamokas, iškepk 
blynų! 

Nieko geresnio nesugalvodamas. į talką 
pasikviečiau Juozą (Leščinską). Priprašiau, kad 
keptų tuos nelemtus blynus. 

Grįžęs iš pamokos randu Juozą kepantį 
blynus ir keikianti. Mat. miltai ruginiai. Tešla 
skysta. Kai ją užpila ant keptuvės, pirma pusė 
iškepa gerai, bet, apvertus antrą pusę. prasideda 
velniava — blynai ima pūstis, slūgti, vel pu-
Pavadavau Juozą ir po valandos visi trys val
gėme, kad ir ruginius blynus, po to. kai jokių 
blynų nematėme ištisus metus" 

Liepos 7 d. 
Šiandien popiet, majoro įsakymu, visa kuopa 

vykome prie ambulatorijos pasisverti. Žadama 
kreiptis pas norvegus dėl maisto padidinimo. Sta
tybos bataliono kareivių svoris fantastiškai ma
žas, dažnai tik 50 kg, ir ne vien del maisto stokos 
(žinoma, čia svarbiausias faktorius), bet ir del 
ūgio stokos, kadangi į dalinį sugrusti visi. kurie 
niekur kitur nebetiko. 

Išsiųstieji raštai del mūsų atsiskyrimo nuo 
vokiečių juda. Šiandien iš divizijos štabo 
Mo-i-Ranoje buvo teirautasi apie mus. Atrodo. 
kad juos ten užjudino norvegai. 

Liepos 8 d. 
10 vai. ryto bataliono lietuviai išklausė jų 

vado. majoro B. kalbą. Jis įsakė ir lietuviams 
dirbti už rajono ribų. Nenori dirbti, busią atiduoti 
norvegams ir šie mus varysią 4>o šautuvu" 
Lietuviai nutarė, kad šis majoro grasinimas 
„išlaužtas iš piršto" ir į darbą neis. 

Susidarom būrelis ir patraukiame prie i I 
Diena pasiutusiai tvanki Padarau apie tuziną 
šuolių į vandenį nuo neaukšto bokštelio 
Mūsiškių susirenka geras būrys, p i - austi 
Bijančius „sušlapti" pirma pamirko lediniame ii 
kalnų tekančio upelio vandenyje, o paskui meta Į 
ežerą, kur vanduo gana šiltas Juokas ir kh 

Bus daugiau. 
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MŪSŲ ŠEIMOSE fftf 
ŠIMTAS ATĖJO 

NELAUKIANT 
Geriausia dovana yra, kada 

gimtadienio proga giminės ir 
draugai palinki ilgiausių metų. 
J au dažniau švenčiami 90 metų 
gimtadieniai, tačiau 100 metų 
gimtadieniai yra retenybė. Zu
zanai Pupienei šimtas metų 
atėjo nesiruošiant, tik kartais 
dejuojant, kad laikas greitai 
bėga. Visuomet buvusi aktyvi 
visuomeniniame gyvenime, ne
nutraukė ryšių su organizaci
jomis visą paskutinį dešimt
mete Nors daugelis senų drau
gų ir draugių ją paliko beveik 

vieną, bet nuobodulio gyve
nimui neturi, perskaito „Drau
gą" ištisai kasdien. Užėjus 
lankytojams, pirmoji informuo
ja, kas darosi pasaulyje ir 
Lietuvoje. Zuzana Pupienė bu
vo nuolatinė Putnamo lietu
vaičių vienuolių rėmėja, LB 
narė, ateitininkė nuo senų laikų 
ir jų Šalpos fondo rėmėja, 
entuziastinga Lietuvių fondo 
rėmėja, BALFo, respublikonų ir 
kt. Nors didelė metų našta ir 
labai sulėtino žingsnius, bet jos 
žvalumas ir atmintis dar tebė-

Zuzana Pupienė, sulaukusi 100 
metų amžiaus. 

ra stebėtini. Labai vert ina ir 
džiaugiasi, kai sekmadieniais 
jos duktė Aldona Brizgienė ją 
nuveža į Pal. Jurgio Matulaičio 

Artimiausieji giminės, susirinkę švęsti Z. Pupienės šimtojo gimtadienio. 

bažnyčią pamaldoms. 
Užaugino dvi dukteris, Al

doną ir Marytę, du sūnus, An
taną ir Juozą. Visa artimoji gi
minė yra Amerikoje su šei
momis, kaimynystėje dar gyve
na sesuo Pranutė Skruodienė. 
Šeši anūkai ir šeši proanūkai 
džiaugsmingai laukė močiutės 
Zuzanos šimtmetinio gimtadie
nio, kurį sutiko švęsti tik gi
minių tarpe. Birželio 25 dieną 
Zuzanos Pupienės vaikai su
kvietė artimiausią giminę į 
Courtright's restoraną Willow 
Springs, IL. Dalis giminių 
atvyko iš Los Angeles, San Jose 
ir Seattle, • o sultaktovininkės 
a+a vyro Petro Pupiaus giminė 
Onutė ta proga atvyko iš Kauno 
ir atvežė Lietuvoje esančių 
giminių jautrų sveikinimą. Ant 
iškilmingo sukaktuvinio pyrago 
uždegta šimtą žvakučių Zu
zanai padėjo ušpūst i proa
nūkai. 

Po šeimyninio pabendravi
mo paprašė žodžio sukaktu
vininkė. Visus nustebino jos 
aiškus ir ramus balsas, be su
stojimo labai jautriai kalbėjo iš 
širdies. Savo padėkos žodį ji 
pavadino paskutiniu atsisveiki
nimu. Kalbėjo be rašto, spon
taniškai, stabtelėdama prie 
sunkių momentų laike okupaci
jų ir džiaugsmingų nepriklau
somybės dienų, apie išvykimą 
iš Kybartų į nežinią su ma
žamečių šeima. Pažymėjo pasi
tikėjimą Apvaizda, kuri atvedė 
į Lemontą, palinkėjo vilčių 
nepriklausomai Lietuvai ir do
ro bei laimingo gyvenimo atei
nančioms kartoms. 

Jauniausioji kar ta visus 
linksmino savo specialia pro
grama. AK 

M A R T A I S T R A S D I E N E I — 
G A R B I N G O A M Ž I A U S S U K A K T I S 

Šių..metų balandžio mėn. 
Marta Strasdienė, viena anks
čiausiai įsikūrusių Palm Beach 
apylinkėje lietuvių, apsupta 
šeimos ir draugų, atšventė savo 
90 metų sukaktį. 

Marta gimė Šakalinės kai
me, Tauragės apsk. 1915 m. 
Baigusi Šakalinės kaimo pra
džios mokyklą, Marta mokslą 
tęsė Tauragės komercinėj mo
kykloj. 1934 m. Marta ištekėjo 
už Lietuvos kariuomenės ka
rininko lt. Zigmo Strasdo. Po 
kurio laiko šeima susilaukė 
dviejų sūnų - Arūno ir Val
demaro. 

Antrojo pasaulinio karo 
metu, 1942 m. atsiradus gali
mybei. Marta su sūnumis iš
vyko į Detmold, Vokietijoje, o 
vyras Zigmas liko Lietuvoje. 
Zigmas Strasdas šeimą Vokie
tijoje susirado, tik pasibaigus 
karui, tik pabėgęs iš rusų 
nelaisvės, po įvairių nuotykių 
keliaujant į Vokietiją. 

Detmold buvo padalintos 
Vokietijos britų zonoje ir, ka
dangi Zigmas Strasdas mokėjo 
daug kalbų, jis iki išvykimo į 
-JAV buvo britų kariuomenės 

Marta Strasdienė švenčianti 90 
metų sukaktį. 

ryšių karininkas britų zonoje. 
1949 m. Strasdų šeima atvyko į 
JAV ir apsigyveno Hartford, 
Connecticut valstijoje. Marta ir 
Zigmas įsidarbino draudimo 
bendrovėse. Marta dirbo „Tra-
velers" draudimo įstaigoje kur 
buvo pasiekusi aukštą poziciją. 

Zigmas ir Marta buvo ak
tyvūs Lietuvių bendruomenės 
nariai. Zigmas buvo Respub
likonų partijos narys, priklausė 
„Rotary" klubui. Marta mėgo 
gėles, tad priklausė ameri
kiečių moterų, besirūpinančių 
sodais, grupei. 

DŽIAUGSMINGA ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

1978 m. Zigmas ir Marta, 
išėjo į pensiją ir apsigyveno 
Floridoj, Jupiter miestelyje. Jų 
sūnūs buvojau įsikūrę Floridoj, 
tad šeima labai artimai bendra
vo. Floridoje Zigmas Strasdas 
buvo vienas pirmųjų Lietuvių 
bendruomenės Palm Beach 
apyl. pirmininkų, aktyviai da
lyvavo Respublikonų partijoje. 
Abu Strasdai pr iklausė ir 
BALFui. o Marta buvo labai 
aktyvi Lietuvos Dukterų narė. 

Zigmui Strasdui išėjus 
Amžinybėn, Marta ir toliau 
džiaugiasi savo sūnų šeimomis, 
7 anūkais ir 13 proanūkų. Nors 
ir sulaukusi garbingo amžiaus, 
Marta, padedant šeimai ir 
pagalbininkei Reginai Lagū-
nienei, kiek jėgos leidžia daly
vauja Palm Beach lietuvių 
gyvenime. Ją visuomet matome 
per lietuvių pietus, gegužines, 
susirinkimus. Jinai yra ypač 
aktyvi Lietuvos Dukterų orga
nizacijoje. 

Prisidėdami prie giminių, 
draugų ir organizacijų sveiki
nimų, linkime Martai Stras
dienei daug gražių, smagių 
dienų. D A 

2005 m. gegužės 21 d. buvo pakrikštyta 
Pauliaus ir Viktorijos Kudirkų pirmagimė duk
relė Kaija Alina. 

Krikšto apeigas atliko Los Angeles lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Stanis
lovas Anužis. Krikšto tėvai: Kaijos mamytės 
sesuo Angelė Ja rašūnienė ir tėvelio brolis 

Andrius Kudirka. 
Po kr ikš tynų didelis pu lkas draugų ir 

artimųjų susirinko Kudirkų namuose, Oceanside, 
. CA, ka r tu pasidžiaugti su tėveliais, seneliais, 
te tomis ir dėdėmis. Visi linki Kaijytei daug 
laimės, sveikatos ir sėkmės gyvenime. 

A.S. 

Šv. Kazimiero bažnyčioje po Krikšto sakramento. I eil. iš kairės: senelis Al Žvinakis, tėvas Paulius Kudirka, 
krikšto mama teta Angelė Žvinakytė Jarašūnienė, Kaija Alina, krikšto tėvas dėdė Andrius Kudirka ir mama 
Viktorija Kudirkiene; II eil.: teta Kristina Žvinakytė su pussesere Aleksa Jarašūnai te , močiutė Aldona 
Kudirkienė, močiutė Regina Žvinakienė su pusbroliu Luku Ja rašūnu ; III eil.: dėdė Romas Jarašūnas , senelis 
Arvydas Kudirka, teta Audra Kudirkaitė. teta Julyte Kudirkienė, dėde Romas Kudirka. 

Amerikos lietuvių televizija turės daugiau eter io 
Nuo rugpjūčio mėnesio 

pradžios Amerikos lietuvių 
televiziją' Amerikos lietuviai 
matys net 6 valandas per 
savaitę, o nuo rugsėjo - tiek pat 
laiko per kabelinę televiziją. 
Apie šias permainas „Draugui" 
papasakojo ALTV vadovas 
Arvydas Reneckis. 

- Visai netikėtai 48 kanalo 
savininkas pasiūlė mums, 
Amerikos lietuvių televizijai, 
daugiau eterio laiko savo 
laidoms transliuoti. Tai jų, 
kanalo savininkų, iniciatyva, 
kuria mes, žinoma, pasinau
dosime ir pasiūlymą priimsime. 

- Bet ar tai įmanoma finan
siškai? 

- Taip. Televizijoje yra toks 
fenomenalūs dalykas dėl eterio 
- kuo daugiau jo turi, tuo ma
žiau moki! Kaina proporcingai 
mažėja, eterio laikui didėjant. 

- Kokiu laiku bus trans
liuojamos lietuviškos laidos? 

- Lietuviškos laidos bus 
transliuojamos antradieniais, 
ketvirtadieniais ir sekmadie
niais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. ir to
mis pačiomis dienomis kartoja
mos nuo 1:30 v.p.p. iki 2:30 
v.p.p. Šios laidos transliuo-

ALGIRDUI DIDŽIULIUI JAU 90 METŲ 
Cicero lietuviai, kurie lan

ko Šv. Antano parapijos baž
nyčioje lietuvių pamaldas bei 
po jų ruošiamą kavutę, kiek
vieną sekmadienį gali sutikti 
dar palyginus jaunai atrodantį 
vyrą, kuris liepos 31 d. švęs 
<avo 90-ąjį gimtadienį. 

To mūsų tautiečio pavardė 
- Algirdas Didžiulis, jau 47 

metus gyvenantis tame pačia-
me name Cicero miestelyje 
kartu su žmona Stase. 

Sukaktuvininkas kilęs iš 
žinomos Didžiulių šeimos, ku
rių nariai pasireiškė ne vien tik 

voje. bet ir kituose kraš
tuose. Jo vyresnė sesuo — Ali
na Didžiulytė-Mošinskienė, ku
ri pernai iškeliavo amžinybėn, 
buvo plačiai pagarsėjusi Brazi
lijos lietuvių veikėja ir rašytoja. 

Pats Algirdas Didžiulis gi
mė I pasaulinio karo metu 
' 1915.07.31I Moravska Ostrave 

Algirdas Didžiulis su žmona Stase 

vie tovėje , daba r t inė je Slova
kijoje. Su šeima sugrįžęs į Lie
tuvą, čia išsimokslino. K a u n e 
jis įsigijo mechanikos inžinie
r iaus specialybę. 1944 m. pasi 

E d v a r d o Šula ič io nuotr. 

traukęs į Vakarus, gyveno Aus
trijoje, vėliau Vokietijoje. Čia 
buvo Nuertingen, o po to — 
Schvvakishe Gmuend lietuvių 
aukšt technikos mokyklos vie

nas iš steigėjų, vedė metalo 
suvirinimo kursus , lietuvių 
kalba išleido vadovėlį apie me
talų technologiją, o vokiškai — 
apie metalų suvirinimą. 

1949 m. atvykęs į JAV dir
bo įvairiose bendrovėse inži
nieriaus darbą. Vėliau jis turėjo 
projektu inžinieriaus pareigas 
• ':.- ši oje srityje pas iekė a m e n -
*.>:'::'-. profesinio įvert inimo 

Dalyvavo ir Li^tuvi^ ;r.ž-.-
nierių sąjungos veikloje: buvo 
Čikagos skyriaus ir pasaulio 
centro valdybos -ekrotoriumi 
dsrbavos •> BALF' "'"'įcero sky 
--?•!<: vaHvhoie — nuo 1988 m 
•• iždininko par f -vas 

Bedama? ramau= budri. =>:• 
-ok tuv in inkas visada mokeda 
" =;i: visais s u t a r t ^ r r Kražiai 

darbuotis. Tokių žmonių, kaip 
A i>.dituiis ne d a i n a i gal;ir.a 
sutikti. 

Fdvardai bulai t is 

jamos 48 kanalu. Tai labai pa
togu visiems, galintiems pasi
žiūrėti TV vakarais ir tiems, 
kurie gali žiūrėti televiziją die
nomis. 

- Na, o kaip gi bus su ka
belinės televizijos žiūrovais? 

- Šią problemą bandėme 
visaip spręsti. Tačiau dabar 
viskas bus tvarkoje. Nuo rug
sėjo 1 dienos Amerikos lietuvių 
televiziją matys visi, kurie turi 
savo namuose kabelinę televi
ziją. Tik reikia turėti „Digital 
Box". T.y. dėžutė, kurią turi 
visi, žiūrintys kanalus, prasi
dedančius nuo 100-ojo kanalo į 
viršų: 101, 102... Beje, jei netu
rite „Digital Box", tai galite ją 
nusipirkti. J i kainuoja tik 3-6 
dolerius per mėnesį. 

- Kokiu laiku Amerikos lie
tuvių televizija bus transliuoja
ma per kabelinę televiziją ir 
kokiu kanalu'' 

- Laikas bus tas pats, kaip 
ir paprastoje televizijoje - 6 kar
tus per savaitę. Transliuojantis 
kanalas - 248. 

- Arvydai, atsiradus tiek 
eterio laiko reikės jį kažkuo 
užpildyti. Kursite naujas laidas 
ar yra kitų minčių? 

- Iki rugsėjo mėnesio 48 
kanalu antradieniais Amerikos 
lietuvių televizija rodys geriau
sias savo sukurtas laidas. Taip 

pa t nuo rugsėjo iki spalio, 
antradieniais , rodysime ^And
riaus Tapino filmus apie Ame
rikos lietuvius. Kadangi vieno 
filmo t rukmė yra 40 minučių, 
prieš filmą t ransl iuosime pa
sikalbėjimą su režisieriumi. Tai 
išties įdomus projektas , man 
sukėjęs daug prieštaringų min
čių ir klausimų. 

- Kokių? 
- Na, pavyzdžiui, kodėl fil

mo apie Amerikos lietuvius 
režisierius, važ inėdamas po 
Ameriką ir filmuodamas lietu
vius prasilenkė su lietuviškiau
sių JAV miestu Čikaga, arba, 
kaip galima susidaryti nuomonę 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mą, veiklą, mąstymą per tokį 
trumpą laiką. Štai šių ir dar 
kitų klausimų norėčiau pa
klausti Andriaus Tapino. 

- Kokie Amerikos lietuvių 
televizijos ateities planai? 

- Planų labai daug ir jie 
išties dideli. Norime pagreitinti 
žinių informatyvumą tiek, kad 
būtų rodomos tos pačios dienos 
žinios. 

Kol kas parsisiųst i 5 mi
nutes eterio in te rne tu mums 
užima 15 valandų! Po to dar 
valandą tą informaciją apdoro-
jame ir tik t ada galime trans
liuoti ž iūrovams. Šia linkme 
dabar dirbame, bet, žinoma, tai 

] 

T l L l V i Z l i A 

reikalauja daug investicijų ir 
pastangų. 

- Ar Amerikos lietuvių tele
vizija žada kurt i naujas, auto
rines laidas? 

- Taip. Ta pačia proga noriu 
pakviesti visus kūrybingus žmo
nes bendradarb iau t i . Visus, 
kurie tur i minčių, nori pasi
sakyti ir filmuotis, mes kvie
čiame į televiziją. 

- Gal ver tė tų kaip nors 
anonsuoti savaitės laidas spau
doje? 

- Tai bus daroma Chicago 
„Sun Times" laikraštyje. Taip 
pat lietuvių spaudoje dėsime 
kartą per savai tę įdomesnių 
laidų anonsus. 

Linkime Amerikos lietuvių 
televizijai įdomių laidų ir 
kviečiame lietuvius jau šį antra
dienį, rugpjūčio 2 dieną, 7 v.v. 
žiūrėti Amerikos lietuvių tele
viziją 48-uoju kanalu, kur bus 
rodomos pačios geriausios, per 
10 ALTV gyvavimo metų, 
sukurtos laidos. 

Vital i ja Sireikis 

sietuvos Respublikos prezidentą kalbina Kanle Vaitkute, filmuoja ALTV vadovas Arvydas Reneckis. 



A.P.P.L.E.: KEIČIANTI IR K INTANTI 
D R A U G A S , 2005 m. l iepos 30 d., š e š t ad i en i s 

VAIVA VĖBRAITE 

Penkiolika metų — tai 
paauglystės laikas. Tie, kurie 
turime paauglių vaikų, žinome 
— tokio amžiaus mūsų mieli 
kūdikėliai staiga ištįsta, elgiasi 
neprognozuojamai, kar tas nuo 
karto jų charakteris mums atro
do staigūs ir tiesiog nepažįsta
mas. Po to vėl viskas norma
lizuojasi. A.P.P.L.E. dabar pen
kiolikmetis ir nelabai telpa savo 
rėmuose, tikrai greitai auga ir 
keičiasi. 

Man, aišku, garbė, kad 
penkioliktiesiems nepriklau
somybės, ir tuo pačiu A.P.P.L.E. 
gyvavimo metams, buvo vėl, po 
šešerių metų per t raukos , 
patikėtas vadovavimas. Buvo ir 
gražaus darbelio iš naujo susi
pažinti su A.P.P.L.E. „virtuve"; 
be abejo, aš visą laiką šią ben
driją palaikiau ir ją iš Lietuvos 
pozicijų stebėjau, tačiau visai 
kas kita dirbti organizacinį 
darbą Amerikoje. 

Norėčiau šiandien trumpai 
papasakoti, kaip man AP.P.L.E. 
atrodė, kai ją kūrėme 1990, kai 
aš palikau jos vadovybę, įsi
darbinusi Lietuvoje švietimo 
ministerijoje 1997 metais , ir 
kaip ji man atrodo šiandien. 
Mano užduotis būtų buvusi len
gvesnė, jei, kurdami A.P.P.L.E. 
draugiją, būtume buvę išmin
tingesni, labiau patyrę, jei būtų 
mūsų tarpe buvę gausiau žilo 
plauko. Jei ta ip būtų buvę, 
būtume iš karto pradėję tirti 
savo veiklą, vesti statist iką, 
rinkti duomenis, atlikti moks
linius tyrimus. Jų -dabar be galo 
pasigendame. Tačiau anais lai
kais ne tas buvo galvoje. Galvoje 
tilpo tik viena — Lietuva laisva 
— arba ne. . 

Pirmaisiais kursų metais 
Lietuva buvo toli grąžoj nesaugi 
savo teritorijoje. Kursų metu 
įvyko sušaudymai Medinin
kuose ir man teko apie juos 
pranešti pertraukus rytinę ben
drąją paskaitą. Atsimenu moky
tojų absoliučią tylą ir staigiai 
pablyškusius veidus. Atsimenu 
suvokimą, kad nei vienam iš 32-
iejų, iš JAV atvykusių, peda
gogų bijoti negalima, nes baimė 
užkrečiama, o dabar būtinai 
reikia drąsos ir ryžto, nes tai — 
irgi užkrečiama. Kai prisimenu 
A.P.P.L.E. pirmąją vasarą Lie
tuvoje, ypač vertinu Amerikos 
savanorių tvirtybę. Nei vienas 
nepabūgo grėsmingos padėties. 
Moraliai atsiribojo nuo keršto 
galimybės ir pasirinko laisvos 
Lietuvos galimybių lauką, kuris 
tiesiog mirgėte mirgėjo naujais 
profesiniais ryšiais, sumany
mais, taut inės mokyklos bei 
švietimo koncepcijoje įvardintų 
principų kvietimu gyventi oriai. 

Tai buvo dvasiškai jau
natviškų žmonių laikmetis. 
Tuometinis kultūros ir švietimo 
ministras Darius Kuolvs, kai 

1990 kvietė organizuoti ben
dravimo tiltą ta rp abiejų šalių 
pedagogų, buvo išsakęs siekį 
sudaryti sąlygas susigrąžinti 
prieškario Lietuvos mokytojų 
gerą patirtį bei dvasinį pradą. 
Tačiau, vos paskelbus organi
zacijos steigimą per Amerikos 
lietuvių spaudą ir užvedus pir
mosios vasaros dėstytojų pa
iešką, pamatėme, kad atsiliepia 
žmonės, kurių tėveliai po karo 
traukėsi iš Lietuvos. Skirtingai, 
nei tikėtasi, dauguma savanorių 
buvo jaunesnės ar vidutinės 
kartos, įgiję savo pedagoginę 
patirtį Amerikoje. Jie buvo iš
auklėti Lietuvą karštai mylėti, 
tačiau jos mokyklinio gyvenimo 
menkai, arba visai, neprisiminė. 

A.P.P.L.E. kursų organiza
vimo metodai buvo paremti 
didžiuliu entuziazmo proveržiu. 
Pirmiausia pasir inktas sėkme 
pasižymintis pavadinimas. 
A.P.P.L.E. yra akronimas, žodis 
žodin reiškiantis „Amerikos pro
fesionalioji partnerystė vardan 
Lietuvos švietimo", o kaip 
santrumpa, reiškianti obuolys 
(tai JAV pagarbos mokytojui 
simbolis). Amerikiečiai labai 
mėgsta žodžių žaismą ir geras 
pavadinimas — iš tiesu popu
liarumo pirmoji sąlyga. 

Save įvardijus, savanorišku
mo principu besivadovaujanti 
organizacija turėjo sparčiai 
mokytis JAV teisės ir buhalteri
jos mokslų, nes, norint įgyti 
JAV ne pelno siekiančios ir 
todėl nuo mokesčių mokėjimo 
atleistos organizacijos statusą, 
teko ją inkorporuoti kurioje nors 
iš JAV valstijų. Buvo pasirinkta 
Pennsylvania, parašyti įstatai ir 
kelių asmenų pavardėmis 
A.P.P.L.E. įregistruota; o tai 
reiškė, kad galėjome pradėti 
rinkti pinigus iš geradarių pašto 

Visa A.P.P.L.E. „komanda" Prezidentūros kiemelyje. 

tant švelnios intrigos kabliuką. 
Paskelbėme, kad AP.P.L.E. yra 
narių pagrindu sudaryta orga
nizacija, o narystės mokestis — 
tuo pačiu ir žiniaraščio prenu
merata. 

Tokiu būdu per kelis mėne
sius susiformavo organizaciniai 
pagrindai ir ėmėmės ruoštis tai 
pirmajai A.P.P.L.E. vasarai, 
kai, atvykę į tėvynę (daugelis 
pirmą sykį), pasijutome, kaip 
laukiniai arkliai paleisti iš 
gardų, lėkėme nešini vėjo, nebe
sulaikomi. Tame galvotrū-
kiškame adrenahno gūsyje gy
venome kar tu su puse tūks
tančio Lietuvos mokytojų. Ne
trūko naivumo mūsų požiūryje į 
valstybę, taip pat į švietimo sis
temą. - -

Gerbėme švietimo reformos 
teleforo išlaidoms padengti.—^^adininkų dažnai cituojamus 

Tuo metu pas mane lankėsi bro
lis — žiūriu, kad jis iš miško 
vieną dieną atsinešė su savimi į 
virtuvę kirvį. Klausiu: „Ką tu 
čia darai su kirviu?", o jis at
sakė: „Atėjau tavo telefoną su
kapoti". Tomis dienomis tikrai 
per visą Ameriką kiaurą parą 
kaito mūsų telefonų laidai. 

Kitas A.P.P.L.E. žingsnis. 
užt ikrinantis ir laiduojantis 
institucinį gyvybiškumą, buvo 
žiniaraščio leidyba. Mūsų ži
niaraščiu nuoširdžiai didžiuo
juosi. Jis leidžiamas anglų kal
ba ir nedubliuoja jokio kito lei
dinio. Atspindintis daugybės 
A.P.P.L.E. savanorių paste
bėjimus ir patirtis, jis informuo
ja tiek Amerikos lietuvius, tiek 
amerikiečius apie kologas ir 
vykdomas programas, apie Lie
tuvos švietimo bei socialinę 
raidą, valstybės institucijas ir 
istoriją. Kadangi rašo pačios 
organizacijos nariai, natūralu, 
kad viskas pateikiama ame
rikiečiams suprantamu stiliu
mi, šiltai ir žmogiškai, užme-

principus: humaniškumą, de
mokratiškumą, tautiškumą, 
atsinaujinimą. Bet, atvykę iš 
pragmatiškosios Amerikos, bu
vome linkę įvardinti palyginti 
papras tus , gyvenimiškus šių 
principų įgyvendinimo kelius. 
Man atrodo, kad pataikėme 
savo darbe su mokytojais — 
bekonsultuodami juos dėl prak
tiškų kasdienio metodinio darbo 
su vaikais būdų ir neigiamų 
užsisklendimo klasės kambary
je bei vadybinio hierarchiškumo 
padarinių. Kai kas, ką kal
bėjome, gal ir ne visiems tuo
metinės švietimo sistemos hie
rarchijos dalininkams patiko — 
nors visiškai išskiriu iš šio 
pastebėjimo Kultūros ir švieti
mo ministeriją, kuri pati. man
ding, buvo tuo metu tapusi be
simokančia bendruomene ir 
skatino kitus taip pat daryti. 

Po pirmo seminaro viena 
organizatorių, Jūratė Krokytė, 
rašė: „Dalyvius žavėjo JAV 
mokytoj ų bei profesorių atviru
mas ir betarpiškas bendradar-

Svietimo ir mokslo ministras R Motuzas su būsimu A.P.P.L.E. pirm. dr K 
gramos direktore dr Barbara Henriques sodina šių metų simboline obelaite 

biavimas... JAV mokytojų grupė 
modeliavo tokį bendradarbia
vimą su savo kurso dalyviais ir 
tarpusavyje. Ši modeliuota 
filosofija — kad kiekvienas indi
vidas yra vertingas — turi 
nušviesti visą mokytojo darbą ir 
bendravimą su kolegomis ir 
mokiniais. Šią filosofiją turėtų 
ypatingai pabrėžti ir propaguoti 
A.P.P.L.E. ir tolimesniuose dar
buose". 

Pirmų metų darbo sėkmė 
skatino plėsti horizontus tiek 
Lietuvoje, tiek JAV. JAV įnir
tingai beldėmės į daugybę 
Amerikos švietimietiškų durų, 
ir jos buvo viena po kitos ati
darytos. Amerikiečiai, tiesa 
pasakius, paprastai žavisi savo 
laisvės siekį išpažįstančiais 
žmonėmis. Valstybės departa
mento informacijos agentūra 
(U.S.LA.) mūsų prašymu ne 
kartą sudarė turiningus marš
rutus Lietuvos švietimiečiams 
Amerikoje, kai kurie universite
tai siūlė stažuotes, profesinės 
asociacijos, kaip antai Gimna
zijų direktorių asociacija, siuntė 
nemokamas savo periodinės 
spaudos prenumeratas: plūs
telėjo į Lietuvos mokyklas kny
gos, vadovėliai, kai kur ir apa
ratūra bei kita medžiaginė 
parama. Be to, išspausdinus at
siliepimus apie A.P.P.L.E. kur
sus Amerikos lietuvių spaudoje, 
pradėjo mus tvirtai remti ne 
vien nariai, bet ir stambesni 
Amerikos lietuvių fondai, o tai 
įgalino imtis įvairesnės para
mos veiklų. 

A.P.P.L.E. iš pradžių buvo 
sumąstyta kaip tiltas, kuriuo 
keliaus žmonės ir žinios, laisvo
jo pasaulio (prie kurio būtų ga
lima priskirti ir prieškario Lie
tuvą) požiūris į pedagogą ir ped
agogiką. Tačiau nebuvo numa
tyta, kad A.P.P.L.E. gali tapti 
savarankišku veiksniu, sąmo
ningai, valingai įtakojančiu 
Lietuvos švietimo sistemą. Ant
ra vertus, tai buvo neišvengia
ma. 

Tai, kas pradėta talkos žen
kle, savaime igijo pagreitį. 
Vasarinėje talkoje susipynė dvi 
skirtingos, tačiau vienodai in
tensyvios kultūrinės laikyse
nos: A.P.P.L.E savanorių pa
brėžtina ir praktiškai reiškiama 
pagarba kolegų lūkesčiams, ir 
Lietuvos mokytojų besąlygiškas 
troškimas gyventi laisvoje Lie
tuvoje. Užteko patirti Lietuvos 
švietimiečių, degančių tikėjimu, 
kad švietimas kurs ir įtvirtins 
tiek nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, tiek laisvą žmogų, 
gryną kaitrą, A.P.P.L.E. žmonės 
tuo tikėjimu užsidegė ir pasijuto 
patys esantys Lietuvos švietimo 
agentais. 

Tai buvo ir labai gerai ir ne 
visai gerai. Labai gerai, nes ir 
lietuvių ir nelietuvių kilmės 
JAV pedagogų būrys, turintys 
savo tarpe tikrai aukštų kvali
fikacijų ir neįkainojamos patir
ties specialistų bei vertingų 

ryšių su J A V institucijomis, 
prisiėmė atsakomybę kurti sąly
gas priartėjimui prie Lietuvos 
švietimo koncepcijos principų 
įgyvendinimo. Bet ne visai ge
rai, nes kiekvieną veiksmą lydi 
atoveiksmis. Lietuvoje, kaip 
visose Rytų valstybėse, išsiva
davimas iš totalitarinio režimo 
grįžo bumerangu — ne be buvu
sios imperijos pastangų smuko 
ekonomika, ėmė reikštis dalies 
visuomenės nostalgija praeičiai, 
kai kurie politikai pasikliovė 
vakarietiško gyvenimo būdo (ir 
Lietuvos išeivijos) demonizavi-
mo retorika. Nenuostabu. 1993 
metais infliacija buvo 1,200 
proc. 1995 metais įvyko pasi
tikėjimo krizė — vieno šalies 
dienraščio pi rmame puslapyje 
buvo išspausdintas, mano įsi
tikinimu užsakytas, A.P.P.L.E. 
veiklą Lietuvoje n iek inant i s , 
melagingais teiginiais paremtas 
straipsnis. Amerikiečiai dėsty
tojai buvo be galo sukrėsti , tą
dien vaikščiojo, tarsi vaiduok
lius regėję. Nors šis straipsnis tik
rai neatspindėjo daugumos po
žiūrio, padėtis tapo sudėtingesnė. 

A.P.P.L.E. vadovybė, kurio
je ir aš buvau, stengėmės su
reaguoti į pas tabas , s t ipr int i 
programos kokybę, ieškoti savo 
srityse pasaulinio garso dėstyto
jų. Tačiau garsūs dėstytojai 
pratę prie stambių honorarų, o 
A.P.P.L.E. dėstytojai iš vis dir
bo ir dirba be algų ir honorarų. 
Iš dalies tai skyrė mus nuo kitų 
ta rp tau t in ių švietimo progra
mų. Mes neprieštaravome gyve
nimui eiliniuose bendrabučiuo
se, patys kolegoms, reikalui 
esant, vertėjavome, dirbome „iš 
idėjos", a t s i sakėme užsiimti 
amerikiet iškos švietimo reik
menų produkcijos reklama — 
visa tai, kas įgalino emocinį ryšį 
su Lietuvos mokytojais, tuo 
pačiu ribojo mūsų galimybes 
pasikviest i pedagogus-žvaigž-
des. 

Reikėjo, norint ką nors sėk
mingai keisti, patiems keistis. 
Teko pamąstyti , kaip mėgstama 
sakyti JAV, „kitapus rėmų" — 
„outside the box". 

Reikėjo rasti būdų paleng
vinti A.P.P.L.E. dalyvių ekonomi
nę dalyvavimo kursuose naštą. 

Reikėjo papildyti A.P.P.L.E. 
gretas i šankst in io ryšio su 
Lietuva neturėjusiais, rimčiau
siais ir pažangiausia is peda
gogikos ir edukologijos teorijos 
ir praktikos meistrais. 

Reikėjo įsiklausyti ne vien į 
valdžios balsą, planuojant atei
ties programas, juolab, kad cen
t r inė valdžia mainosi. Taigi 
geriausias rodiklis A.P.P.L.E. 
kursams — daugybės Lietuvos 
mokytojų iš įvairių šalies 
regionų pageidavimai. 

Reikėjo įrodyti ne žodžiais, o 
darbais, kad A P P L E nesveti
mos tautiškos mokyklos idėjos, 
kad ji nepuoselėja globalinių 
vartotojiškos visuomenės verty
bių. 

Reikėjo įsiprašyti į aukštųjų 
mokyklų, rengiančių pedago
gus, profesūros ir vadovybės 
mąstymo ir veiklos planavimo 
eigą. 

Reikėjo, kad po truputį ne 
vien užsieniečiai, o Lietuvos 
mokytojai ir švietimo vadovai, 
t ap tų visateisiai A.P.P.L.E. 
savininkai. 

Kad šios sąlygos būtų įveik
tos, teko surast i bepreceden-
t inius sprendimus. Juos įgyven
dinant , A.P.P.L.E. organizavi
mo, aprūpinimo, viešinimo dar
bai vis plėtėsi. Nelengva tapo 
juos panešti. Antra vertus — 
kas tai matė, kad būtų lengva 
vien savanorių pajėgomis su
kurt i veiklą, kuri būtų subūrusi 
art i tūkstančio dėstytojų ir apie 
trečdalį visos Lietuvos mokyto
jų bendriems ir neišblės-
tant iems tikslams per 15 metų 
darbo? (Beje, ta i pasaulyje 
unikalus darinys, kurio kelių 
valstybių vadovai y r a prisi
pažinę Lietuvai pavydintys) . 
Neturėjo tai būti lengva. 

A.P.P.L.E. per savo paaug
lišką penkiolikmetį rado gan 
kūrybiškus , gan ambicingus 
būdus atsiliepti tiek į įvardytus 
politinius, tiek į švietimietiškus 
iššūkius. O dar 1995 metais, kai 
kilo ta laikraštinė audrelė, ga
lėjo veikla būti nu t raukta . Bet. 
jei tokia mintis ir šmėkštelėjo, 
ta i akimirksniu išgaravo, nes 
sveikas protas patarė, kad ne
reikšmingos veiklos be reikalo 
nepuolamos. A.P.P.L.E. realiai 
įtakojo Lietuvą, kviesdama 
Lietuvos švietimo sistemos tra
jektoriją brėžiančius žmones 
praplės t i akira t į užsienyje, 
s iųsdama užsieniečius vis platė
janč ia geografija į Lietuvos 
miestus ir miestelius. 

Tam, kad t i nkamai tar
n a u t ų kintančiai Lietuvai, 
AP.P.L.E. sumanė: 

Įgyvendinti vadinamų sti
pendijų vajų Amerikoje ir su
rinktomis lėšomis paremti mo
kytojų pragyvenimo išlaidas 
kursuose; tuo pačiu iš mokytojų 
prašyt i po vieną laišką apie 
k u r s u s ir/ar Lietuvą „savo" 
aukotojui. Stipendijų programa 
teikė ne vien finansinę naudą, 
nes laiškai užmezgė daugybę 
ilgalaikių ryšių, įveikė augantį 
JAV aukotojų skepsį apie lab
darą Lietuvai. 

Kasmet įvardinti vieną Lie
tuvai itin aktualią, kursų srau
tus jungiančią pagrindinę temą 
ir kaupti dvasines, retorines bei 
lobistines jėgas, kad pasikviesti 
šioje srityje pirmaujantį JAV 
žinovą, kurio paskai tas išgirs 
kuo daugiau Lietuvos mokytojų. 

Ryžtis bendradarbiauti su 
atskirais pedagogais ir vadovais 
regionuose, diegiant švietimo 
inovacijas: pirmoje eilėje moky
tojų švietimo cent rus , kurie 
išardė centralizuotą kvalifikaci
jos tobulinmo sistemą ir priarti
no galimybę mokytojui sava
rankiškai planuoti savo karjerą, 
o da r svarbiau, mokykloms 
tap t i besimokančiomis ben
druomenėmis. A.P.P.L.E. tam 
tikslui ir kursus organizavo, ir 
keliones į JAV, ir ilgalaikės 
paramos sutartis sudarinėjo, ir 
materialiai rėmė. 

A.P.P.L.E išvystė ypatingai 
a r t imus ryšius su Šalčininkų 
Lietuvos Tūkstantmečio mo
kykla, kur finansiškai rėmė 

mokytojų centro steigimą, o 
regioniniais kursais palaikė 
lietuviškos kultūros pietryčių 
Lietuvoje puoselėjimą, pager
biant ir kitataučių pedagogų 
pastangas integruotis ir kūry
biškai jungt i s į dabarties 
Lietuvos visuomenę. 

Bendradarbiavimas su aukš
tosiomis mokyklomis vyko van
giai. Tačiau lūžis įvyko, kai dr. 
Emilija Sakadolskiene pravedė 
pedagoginės veiklos tobulinimo 
tyrimų tęstinę programą, kuriai 
vadovavo A.P.P.L.E. lektoriai 
be pertraukos ir be atostogų 
ištisus dvejus metus, kartu su 
dr. Palmyros Jucevičienės 
vadovaujamais doktorantais iš 
Kauno technologijos universite
to. 

Pagaliau A.P.P.L.E lekto
riai iš JAV, nepaisant kalbinių 
ir kitų bendradarbiavimo prob
lemų, susipažinę ir įvertinę 
Lietuvos mokytojų gebėjimus 
bei a tkaklumą, ėmė kviesti 
juos į savas komandas dirbti 
A.P.P.L.E dėstytojais. Rezul
tatai puikūs, tiek dalyko priar
tinimo Lietuvos mokytojų kas
dienei patirčiai prasme, tiek 
mezgant tamprius A.P.P.L.E. 
t inklus Lietuvoje. Toks Lie
tuvos mokytojų dalyvavimas 
A.P.P.L.E. komandose stiprina 
savanoriškos tarnystės visuo
menei ir valstybei dvasią 
Lietuvoje. 

Visi suminėt i darbai rei
kalavo insti tucinių persilau
žimų iš A.P.P.L.E. pusės. Tam, 
kad A.P.P.L.E. branduolys pas
toviai išsilaikytų tokių iššūkių 
ir nuolatinės kaitos akivaizdoje, 
nesibaigianti organizavimo dar
bų eiga privalėjo būti ne vienai 
širdžiai reikšminga ir miela, 
pa t raukl i ir jauki gyvenimo 
kasdienybė. Kitaip sakant, 
esminė A.P.P.L.E. savybe pri : 

valėjo būti jos darbininkų nuo
taikos palaikymas, ben
druomeniškumas . 

Iš tiesų, kai pažiūrime į 
savo vaikų nuotraukas jų 
kūdikytėje, vaikystėje, paaug
lystėje, matome juos augančius, 
bręstančius, kintančius. Tačiau 
atpažintume savo vaikus visur 
ir visuomet. Iš esmės tikrieji jų 
bruožai išlieka. Taip yra ir su 
A.P.P.L.E. Nepaprastai daug 
kas keitėsi Lietuvos švietime, 
ka r tu su Lietuva pastoviai 
atsinaujino ir A.P.P.L.E. drau
gijos veiklos kryptys ir pirmu
mai, tačiau A.P.P.L.E. draugijos 
puoselėjamas bendruomenišku
mo pojūtis išliko pagrindine ir 
išskirtine jo savybe visą penkio
lika metų abipus Atlanto. 

Tobulėti visuomet yra erd
vės ir išmintingi žmonės bei 
stiprios bendruomenes jaučia 
nuolatinį mokymosi poreikį. 
A.P.P.L.E. vertybė ne tik Lie
tuvai, ne tik Amerikai, bet ir 
mums visiems, mylintiems vai
kus ir tikintiems švietimu kaip 
valstybės ir tautos, kaip laisvo 
žmogaus savikūros priemone. 
Mums patiems reikalinga būti, 
tartis, kurti kartu. Kadaise pas
tatėme tiltą ta rp kontinentų, 
tarp mokytojų vardan Lietuvos. 
Dabar A.P.P.L.E. nebėra tas 
statinys, nebe tiltas, o patys 
žmonės, judant i s sambūris, 
gebantis pats keistis ir aplinką 
pakeisti — vardan savo pro
fesinio džiaugsmo ir tvirtybės, 
vardan Lietuvos 

Dalis klausytojų atidarymo iškilmėse. Pirmoje eii ij dešinės — I.K prezi
dentas Valdas Adamkus. Švietimo ir mokslo ministras R Motuzas Vaiva 
Vėbraite, ministerijos sekr A Puodžiukas ir kiti. 
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STATE FARM INSURANCE! 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai, 
5710 W. 95 S t , Oak Lawn, IL , 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

SIŪLO IŠNUOMOTI 

BUTO, SHMHI, UERSLRS, 
SUEIKHTR, GVUVBĖ 

Aukšto lygio . * . . . - . 

•"SSSSr ALINA 
< £ * & GRINKEVIČIUS 
a t k ę r a I N S U R A N C E A C E N C Y 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

Remontuoju: 
[•namų pamatus, salnu vandens pratekėjima 
•vandentiekį ir kanalizacija 
!«elektros instaliacija 
Kloju plyteles ir parketą Statau sauso 
Įtinko pertvaras. Atlieku dažymo darbus. 
Dirbu kokybiškai ir nebrangiai, turiu 
•ilgametę patirtį. Tel. 3 1 2 - 3 6 3 - 7 9 8 7 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

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

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

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

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

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

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

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

TeL 773405-6193. 

IŠNUOMOJAMAS GRAŽUS 
4 kamb. butas 

su naujais baldais a r be, 
už Marquette Rd. ir Kedzie Ave. 

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

I Š N U O M O J A M A S 
4 k a m b . 2 m i e g . b u t a s 

B r i g h t o n P a r k 
T e l . 7 7 3 - 8 4 7 - 1 6 9 5 

ĮVAIRUS 

* Vidutinio amžiaus pora, turinti žalią 
kortą, vairuojant automobilį, ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senelius arba ligonius, 
tvarkyti aplinką. Gali gyventi kartu arba 
su grįžimu namo. Siūlyti įvairius varian
tus. Tel! 312-203-2178. 

* Gyvenu NorthfiekJ, NJ ir norėčiau 
susirašinėti su lietuve moterimi. Man 60 
metų. Tel. 6 0 ^ 6 4 1 - 1 7 9 7 , Onutė. 

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojan
ti, ieško darbe pagyvenusių žmonių arba 
vaikų priežiūroje. Tel. 815-609-3465 

* Mergina ieško darbo su gyvenimu 
prižiūrėti senelius ar vaikus. Pageidauti
na lietuvių, rusų šeimoje. Silpna anglų 
kaba. Tel. 773-386-5152. 

* Dovano ju k a č i u k u s . Tel.773-778-
5568. 

* Moteris ieško darbo ar gali pakeist! bet 
kurią savaitės dieną arba išleisti 
atostogų, vairuoja, legalūs dokumentai. 
Siūlyti ir kitus variantus. Tel. 773-863-
8473. 

* Tvarkinga 3 asmenų šeima, šsinuo-
motų butą Brighton Park rajone Tel. 773-
387-7232. 

* Vyras ieško eiektnko darbo. Siūlyt 
įvairius variantus. Tel. 708-863-0935. 

* Moteris ieško darbo po 4 v.p.p. namų 
ar ofisų valymuose ar prižiūrėt naktį 
žmones. Turi žalia kortą, vairuoja auto
mobilį. Tel. 708-323-6831 

T = r f • • ' • " — ' " hes* 
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t VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro Unijomis iš 

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

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Vilniaus Dienos, turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambinti Ritai 

Rita Penčylienė tei/ta 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net I 

Bronė Barakauskienė tec. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@ao! .com 

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

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

& 

KAVINĖS 
/ o c v v ; r c produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt 

nuo 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt. nuo 

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

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kedzie CTtcago, IL 60629 
Prekyba, rstaiavimas, aptarnavirtas 

— Licensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per savaitę 

773-778-4007 
773-S31-183J 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

•ĮVAIRŪS 

nereikalingus 
daiktus, 

atybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

PARDUODAMAS NATŪRALUS M A N O 
NUOSAVŲ BITELIŲ SURINKTAS 
CINTARINĖS SPALVOS MEDUS 

Jo galima gauti: Llthuanian Plaza 
Bakery & Deli, Antano Kampas 
krautuvėlė „Lietuvėlė", Rat ine 

Bakery ir „Bravo" kavinėje Lemonte, 
t a i p pat po pamaldų PL Centre. 

Tel . 630-323-5326 Kazys Laukait is. 

RUGPJŪČIO 21 D., SEKMADIENĮ, ĮVYKS 
„DRAVGO" 

METINĖ VASAROS GEGUŽINĖ 
TĖVŲ MARIJONŲ SODELYJE, 

ČIKAGOJE, 

®@©@®®®@®®®®® 
KVIEČIAME ATVYKTI! 

-m 
m 

A i w a y s Wlth Flowers 
N a u j o v ė — sa lonas L e m o n t e ! 

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeiiai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyUų saliu ir stajy dekoravimas gėlėmis ir 
balionais ^nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 S. State St.; Tel. 6 JO-257 0 3 3 9 
fustice 8015 W . 79 St.; Tel. 708-594-66O4 

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

www.alwayswithflowers.com 

Drake 
Dtd 

lt Again! 

5 S.Prospeci. Ciarenoon 
A k lliinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
C o v 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Pnes parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės į 

Drake Realtor 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
Voice Mat 77J8«4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GrtU9^j Accent 
Homefinders 

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

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-123-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

A u d r i u s M i k u l i s 
1 st Choice Realtors 
Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amlkulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos anaiize 
* Pirkimas * — i f e % T 
* Pardavimas Jt&ffiJįBk 
* Surandame . - - - • * t e * S f -

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

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

Real Estate Consultant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

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

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

DRAUGAS 
TME LITHUANIAN WORtO-WlDE 0AIIY 

SIŪLO DARBĄ 

L I E T U V I Ų F O N D A S šiuo m e t u siūlo d a r b ą r a s t i n a s d a r b u o t o j u i / a i . 
Reikalavimai: žal ia korta, aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas (gali būt i ir 
studentas/-ė, mokė j imas dirbti kompiuter inėmis „Off ice" programomis 
(VVord, Excel ir k t . ) , labai geros lietuvių ir anglų kalbos žinios žodžiu ir raštu, 
organizuotumas, savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas ir komu
nikabilumas. 
Norintys dalyvaut i atrankoje, prašome, siųskite CV tiesiogiai Lietuvių 
Fondui, 14911 1 2 7 t h St. Lemont, IL 6 0 4 3 9 . P re tendento anketa užpi ldoma 
vietoje arba LF svetainėje, www. l i th fund .org . Dė l at lyginimo bus susitarta 
pokalbio m e t u . 

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

drivers license and car. 
Call C'omfort keepers 

847-215-8103. 

Ieškome auklės 2 mergaitėms. 
10 m e t ų ir 7 metų , VVashington DC 
apyl inkė je . G a l i m a gyvent i kartu 
ar atskirai . Te l . 3 0 1 - 2 5 1 - 9 5 8 6 

a r b a 3 0 1 - 2 5 1 - 0 0 5 9 ; 
g v a r @ a r o l s . c o m 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

DOMESIO! 
D ė V E S K K 

Neseniai atvykote, 
ieškote d a r b o a r buto, 

t a d a u skefctis ia&raštyįe 
brangia i kair tuoįa 7 

Ne bėda. 
DRAUGAS 

jūsų skeibėma Išspausdins 
nemokamai. 

Tereikia paskambin t i 
t* . 773-585-9500 

ar užsukt i i DRAUGO 
admirastracšla adresu 

4545 W. 6 3 St 
Chicago, 3. 60629. 

Reikalinga subrendusi moteris namu 
seimininkės darbui profesionalu šeimoje: 

namų ūkio priežiūra ir organizavimas, 
maisto gaminimas bei paauglės 

mergaitės transportaerja po pamokų. 
Būtina turėti savo masina, susikalbėti 
angliškai ir turėti patyrimą Amerikoje. 

Darbas kasdien, nuo 1 Hu 6 vai. vak. 
Tel. 773 590-0006 po 7 vai. vai. 

DALIA'S Įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

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

773-247-6129. 

S k e l b i m u s k y r i a u s 
t e l . 1 - 7 7 5 - S B 5 - 9 5 0 0 

\1ARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

B M K B FOlTX3UE\MS 
IR \ f fKĖJ \ \B 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v . r . ik i 6 v .v . : šeštadieniais 

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3 3 1 4 W . 6 3 St. 
T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 8 9 9 8 

NAUJA GĖRIMŲ PARDUOTUVE 

Angers Spirits 
T 000 E. 3 1 s t Street 
La Granqe Park, IL 60526 

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

TOMAS ŽUKAUSKAS 
7 0 8 - 4 8 2 - 4 0 1 9 
aogelsspir i ts@sbcglobaLnet 

SU HEROJAIS PLEPĖKITE DAŽNIAU IR ILGIAU !!!! ^^*™*™**\u^»EU*QP*J J^!JJ-: 

www.at jsa.com 

' *K'Ž%. 

K \ . \ML" .K MOBILAUS- TIK 11.9 CT. t LIETUVA 
riroorikietiu r\šiu b-\e LITCOM ist.1992 

KH^STRUOKlTĖSUHUViSKAI 708-186-01.16 
NtsuciocMmi LITCOM remiate išeivijos lietuvišką žtniasklaidą. 

* 1 1 # * •* , * ; . > / 14 rjf. » t 11* t r. r m * j i* '-f * f** A . f ** • r 11. -r •»-^ trr 

į~ v -^M 
HH|^^^fl."- i- m^^mmįj^^-^į 

p.\\ i D \ML •: v> n . N- P I R K I : : 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KUR* 1 v-. 
PERSIUNČIAME Al JTO MOBILIUS I 

ATUEKAME AUTOMOBILIU R] M 
Tei. 7ns-4.i0-*i880. 630-774-

i 

•< \ r \ • 7 i i 
\ 11.1 KINO. 

B DETALES. 
- - ' \ ; \ 
1192 
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Pasaulio naujienos 
£R«TOa«Ss AFP, ReutstS, AP, S«ertax, ITAR-TASS, BNS 

anių agemerų pcam&imais.) 

E U R O P A 

LONDONAS 
Britų pareigūnai penktadie

nį stengėsi išsiaiškinti , a r tikrai 
Zambijoje buvo areš tuotas lie
pos 7-osios teroro ak tų Londone 
organizatorius, o Londono poli
cija tardė vieną iš ke tur ių vyrų, 
kurie lygiai po dviejų savaičių 
bandė surengti pakar tot inius iš
puolius. Policija a t s i sakė pa
tvirtinti JAV praneš imus , kad 
Zambijoje buvo sučiuptas pakis
taniečių kilmės br i tas Haroon 
Rashid Aswat, anksčiau vadin
tas į tariamu liepos 7-osios spro
gimų planuotoju. 

metų elektriko Jean Charles de 
Menezes kūnas grįžo į gimtąjį 
miestą praėjus šešioms dienoms 
po lemtingos Didžiosios Britani
jos policijos klaidos, kuri įskėlė 
nerimo kibirkštį mišrioje šalies 
etninėje bendruomenėje. Pir
miausia lėktuvas su J . Ch. Me
nezes palaikais, kuriuos lydėjo 
trys drauge su velioniu Londone 
gyvenę jo pusbroliai ir Brazilijos 
ambasados pareigūnas, nusilei
do Sao Paulo oro uoste. Iš ten 
Brazilijos oro pajėgų lėktuvu 
žuvusiojo kūnas buvo atskrai
dintas į gimtąjį Governador Va-
ladares, kur nuo anks taus ryto 
jo laukė paskutinę pagarbą ati
duoti susirinkusiųjų minia. 

kilo dėl klaidingų pranešimų, 
neva rajoną tuoj užlies vandens 
siena, kurią galėjo sukelti pra-
lūžusi užtvanka ar cunamis. 
Dėl gandų apie cunamį skleidi
mo policija sulaikė 17 žmonių. 
Ligoninės pareigūnai teigė, kad 
11 iš 18-os per spūstį žuvusių 
žmonių yra moterys. Tarp aukų 
yra ir viena trejų metų mergai
tė. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RUSIJA AZIJA 

MASKVA 
Rusijos Užsienio reikalų mi

nisterija iškvietė JAV misijos 
vadovo pavaduotoją pareikšt i 
protesto dėl vienos JAV televizi
jos transliuoto interviu su čečė
nų sukilėlių vadovu Šamil Ba-
sajev. Rusija teigia, kad jos ka
ras Čečėnijoje, kur su separatis
tais kovojama visą dešimtmetį, 
yra pasaulinio karo su teroriz
mu dalis. Maskva Š. Basajev ir 
kitus sukilėlių vadovus sieja su 
Osama bin Laden t inklu „ai 
Qaeda". Rusija nedelsdama kri
tikuoja bet kokią Vakarų prita
rimo čečėnų reikalui apraišką ir 
laiko tai įrodymu, kad Vakarai 
kovodami su teror izmu laikosi 
dvejopų s tandar tų . Duodamas 
minėtą interviu S. Basajev, ku
ris su žiniasklaidos atstovu tie
siogiai susitiko pirmą kartą po 
daugelio metų, sakė, kad ir atei
tyje gali būti su reng ta tokių iš
puolių kaip Beslan. 

P.AMERIKA 

SAO PAULO 
Šimtai žmonių susirinko at

sisveikinti su jaunuoju brazilu, 
kurį palaikiusi t e ror i s tu per 
klaidą nušovė bri tų policija. 27 

B E I J I N G 
Šešiašalės derybos, kurių 

t ikslas — išspręsti krizę dėl 
Šiaurės Korėjos branduolinių 
ambicijų, turi tęstis ir savaitga
lį, pranešė Kinija, o Washington 
ir Pyongyang tuo ta rpu stengia
si įveikti savo nuomonių skirtu
mus. Kol kas neaišku, ar j au pa
daryta kokia nors pažanga, ta
čiau šis derybų etapas j au už
sitęsė ilgiau nei t rys ankstesni 
ir jo metu įvyko kaip niekada 
daug dvišalių JAV ir Šiaurės 
Korėjos — pagrindinių šio ginčo 
veikėjų — kontaktų. Derybų 
metu Šiaurės Korėja reikalauja, 
kad pirma būtų suteiktos pagal
bos ir saugumo garantijos, ir sa
ko, kad tik tada atsisakys savo 
branduolinių programų. JAV 
primygtinai reikalauja, kad 
Šiaurės Korėja pirma atsisaky
tų šių programų. 

MOMBAY 
Indijoje musoninių liūčių 

aukų skaičius pasiekė beveik 
900, kai gelbėtojai ištraukė dau
giau žemių nuošliaužų palai
dotų žmonių kūnų ir kai viena
me Mumbay lūšnynų rajone del 
gandų apie audros sukeltą cu
namį kilusi spūstis nusinešė 
dar beveik 20 gyvybių. Spūstis 

MOSUL 
Irako šiaurėje netoli Mosul 

miesto prie kareivių verbavimo 
centro susisprogdino mirtinin
kas, žuvo mažiausiai 25 žmo
nės, sužeistų yra 35. Išpuolis 
surengtas prie municipalinio 
pastato Rabla mieste, esančia
me už 80 km į šiaurės vakarus 
nuo Mosul, netoli Sirijos sienos. 
Daugiau detalių kol kas negau
ta. Policiją ir kariuomenės rek
rūtus sukilėliai dažnai puldinė
ja; pastaraisiais mėnesiais daž
niausiai minioje susisprogdina 
sprogmenimis apsijuosę mirti
ninkai. 

AFRIKA 

KIGALI 
Tūkstantinis Ruandos kali

nių srautas penktadienį pasi
pylė iš kalėjimų — vyriausybė 
nusprendė paleisti 36,000 as
menų, kurių dauguma yra prisi
pažinę dalyvavę 1994 m. šalį 
ištikusiame genocide. Vyriausy
bė nusprendė masiškai išleisti 
laisvėn kalinius, nes šios Afri
kos šalies kalėjimai perpildyti 
daugiau kaip 80-čia tūkstančių 
žmonių. Beje, paleistųjų laukia 
teismas savo bendruomenėse. 
Dauguma paleistųjų — ligoniai, 
pagyvenę, ar suėmimo metu bu
vę jiepilnamečiai. Pasak parei
gūnų, net devyni iš dešimties 
paleistųjų kalinių prisipažino 
dalyvavę 1994 m. genocide, ku
rio metu buvo išžudyta apie 
800.000 tutsi genties gyventojų. 

R. L o p a t a : Varšuvos i r M insko k o n f l i k t a s atsi l ieps i r L ietuvai 
Atkel ta iš 1 ps l . 

Tačiau, pa sak europarla-
mentarės, kol visa ta i netaps 
k'onkrečia finansine pa rama 
konkretiems projektams — ra
dijo programų transliacijoms, 
televizijos programoms, t rans
liuojamoms iš užsienio, paramai 
regioninei spaudai Baltarusijoje 
— tol rezultatų t ikėt is beviltiš
ka. 

„Paskutinis Europos dikta
torius, kaip kad jį pavadino JAV 
valstybės sekretorė, išsukinėja 

opozicijai rankas, o tuo metu rė
mėjai — ES, JAV ir kitos valsty
bės — niekaip nepajėgia susi
tart i dėl paramos koordinavimo, 
ir nors ir ES. ir JAV lėšos tiems 
tikslams yra paskirtos, jos ne
naudojamos, nes vis nesutaria
ma ir nesutariama, kam ir kaip 
jas naudoti", kalbėjo L. Andri
kienė. 

J i pabrėžė, kad ES valsty
bių užsienio reikalų ministrai 
„turėtų išgirsti Lenkijos kreipi
mąsi ir pagaliau ne žodžiais, o 

konkrečiais darbais gaivinti de
mokratiją Baltarusijoje". 

Priminusi, kad 2006 m. Bal
tarusijoje vyks prezidento rinki
mai, europarlamentarė teigė, 
kad „demokratinis pasaulis eili
nį kartą beviltiškai vėluoja su
teikti paramą šios šalies pilie
čiams". 

„Juk aišku, kad laiku ne-
siėmę priemonių, po metų Bal
tarusijoje ir vėl turėsime tik rin
kimų farsą", pridūrė Europos 
Parlamento narė. 

N u o v a d o s e — a t ž a g a r i po l i c i n i nkų reakc i ja 
Atkel ta iš 1 ps l . 
pastatai atrodo, pasak jų. „lyg 
landynės". 

„Policija, ka ip institucija, 
vengia atsakomybės ir bendrau
ti su visuomene, prisidengdama 
įstatymų in te rpre tav imu. Tai 
patvirtina liepos 27-osios parei
gūnų veiksmai, t rukdę savival
dybės tarybos na r iams vykdyti 
savo funkcijas", teigiama pa
reiškime. Karmėlavos nuovado
je apsilankę K. J u k n i s ir A Žan
daras tvirtina buvę pareigūnų 
sulaikyti, esą iš K Juknio buvo 
paimtas tarybos nario ir vairuo
tojo pažymėjimas, duotas nuro
dymas niekur neiti ir nevykti. 

kol nebus komisaro nurodymo. 
„Mūsų nuomone, teisinėje 

bazėje būtinos pataisos, didi
nančios policijos atskaitomybę 
visuomenei ir užtikrinančios po
licijai skiriamų lėšų kontrolę", 
siūloma politikų pareiškime. 

Kitaip situaciją aiškino į 
spaudos konferenciją atėję Kau
no rajono policijos viršininko 
pavaduotojai Valdemaras Čyvas 
ir Gediminas Jasinavičius. Jų 
teigimu, tarybos nariai , prieš 
t ikr indami nuovadas, turėjo 
apie tai informuoti rajono polici
jos vadovybę. Be to. politikai esą 
nuovadose prašė pareigūnų pa
rodyti slaptus dokumentus — 

Pradėjusi statybas žydu kapinių vietoje Lietuva sulauks pasmerkimo? 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmuf kštienė 
2711 West 71 Street, 
Chkago , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^*36-6906 
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KAS ŽINOTINA GAUNANT PENSIJINES IR 
DIRBUSIOJO POMIRTINES IŠMOKAS 

(PABAIGA) 
Jei dirbate, rinkite ir sau- nefits" dar paaiškinama apie 

įvykių registracijos žurnalą. Po
licijos vadovai taip pat primine, 
jog dėl lėšų trūkumo naktimis 
nuovadose j a u seniai nebėra 
naktinio budėjimo. 

Politikai griežtai neigė pra
šę slaptų duomenų, jie tikino 
prašę viso labo parodyti darbo 
grafiką ir aprodyti patalpas. Ta
rybos nariai žada ir toliau lan
kyti nuovadas neprašydami po
licijos vadovybės leidimo. 

Kauno rajono savivaldybė 
praėjusiais metais rajono polici
jai suteikė 70.000 litų, šiais me
tais — 47.500 litų paramą. Po
licijos viršininko pavaduotojai 
sakė, jog tai svarbi parama. 

gokite algos čekio atkarpas. Jei 
pastebite, kad jūsų uždarbis 
skiriasi nuo to, kurį buvome 
numatę gauti, praneškite apie 
tai „Soc. Security". Tai padės 
jiems nustatyti teisingą jums 
priklausančią „Soc. Security" 
išmokų sumą. 

Našlės/našliai savo pensi-
j ines išmokas gai pakeisti į 
mirusio vyro/žmonos išmokas, 
jei jos yra didesnės negu jų gau
namosios. Taisykles, nusta
tančios šį pakeitimą, yra komp
likuotos ir skirtingos indivi
dualiais atvejais. Dėl pensijinių 
išmokų pakeitimo klauskite 
„Soc. Security" įstaigos. 

Dėl išmokų vaikams žinoti
na: 

1. Vaikui sukakus 18 metų, 
išmokos sustabdomos, nebent 
tas vaikas būtų neįgalus, arba 
lankytų pradžios ar vidurinę 
mokyklą. 18-mečiui vaikui su
stabdytos išmokos gali ir vėl 
būti pradėtos mokėti, jei jis 
tampa neįgaliu prieš savo 22-ąjį 
gimtadenį, ar jei lanko pradžios 
ar vidurinę mokyklą, iki jam 
sukaks 19 metų. 

2. Neįgalus vaikas gauna 
išmokas ir po to, kai jam sukan
ka 18 m. Toks vaikas gali gauti 
ir SSI neįgalumo išmokas. Dėl 
papildomos informacijos tei
raukitės „Soc. Security" įstai
gos. 

3. Jei vaikas yra 18 m. ir 
dar mokosi mokykloje jis gali 
gauti išmokas, kol jam sukaks 
19 metų. Reikia tuojau pranešti 
„Soc. Security" įstaigai, jei vai
kas meta mokyklą,, j ei mokosi 
tik dalį laiko, yra laikinai paša
lintas iš mokyklos ir jei pakeičia 
mokyklą. Mokinys pradžioje ir 
pabaigoje mokslo metų gauna 
specialią formą, kurią svarbu 
užpildyti ir grąžinti „Soc. Se
curity" įstaigai. Jei forma ne
grąžinama, išmokos gali būti 
sustabdytos. 

Mokinys, kuris metė mo
kyklą, gali ir vėl gauti išmokas, 
jei jis grįžta į mokyklą mokytis 
visą laiką, iki jam sukaks 19 
metų. Bet jis tų išmokų turi 
paprašyti iš naujo. 

4. Jei posūnis ar podukra 
gauna išmokas ir šeimoje įvyks
ta skyrybos, tai tos išmokos 
baigsis tą mėnesį, kada skyry
bos bus įteisintos. Apie tai 
reikia pranešti _Soc. Security". 

Toliau knygelėje „What You 
Need To Know When You Get 
Retirement or Survivors Be-

Atke l ta i š 1 p s l . 
ambasada JAV rašo. kad skun
dų iš įvairių Amerikos organiza
cijų ir pavienių asmenų esama 
daug, o nepasitenkinimo skam
bučių sulaukiama iki keliolikos 
per dieną. 

Žydų bendruomenės pirmi
ninkas n e a t m e t ė galimybės, 
kad Lietuva gali sulaukti net 
griežto JAV Kongreso narių pro
testo. „Visuomenė yra suneri
musi, nes žydams kapinės — 
šventa vieta", pabrėžė S. Alpe-

ravičius. 
Tačiau, anot dienraščio, Vil

niuje neseniai jau būta atvejo, 
kai žydų kaulai buvo pajudinti. 
S t a t a n t Karal iaus Mindaugo 
tiltą dešiniajame Neries krante 
rasti palaikai buvo perkelti į žy
dų kapines prie Sudervės kelio. 

Problemos, susijusios su se
nosiomis žydų kapinėmis, šią 
savaitę savivaldybėje aptartos 
per posėdį, kuriame dalyvavo ir 
žydų bendruomenės atstovai. 

Pasak S. Alperavičiaus, iš 

esmės sutarta, kad teritorijoje 
nuo Sporto rūmų iki upės nieko 
nebus statoma. 

Tačiau savivaldybė atmeta 
teiginius, kad buvusio „Žalgi
rio" stadiono vietoje taip pat bu
vo žydų kapinės. 

Savivaldybės atstovai tei
gia, jog iš istoriniuose šaltiniuo
se randamos informacijos bei 
archeologinių tyrimų medžiagos 
galima daryti išvadą, kad buvu
sio baseino teritorijoje kapinių 
nebuvo. 

Medicare. 
Asmenys, sulaukę 65 m. ar 

vyresni, gauna Medicare (svei
katos apdraudą j . Neįgalūs as
menys, ar turintys inkstų ligą 
(kidney failure), gali gauti Me
dicare, nepaisant kokio am
žiaus jie bebūtų. 

Medicare turi 2 dalis: Part 
A — ligoninės apdraudą ir Part 
B — daktarų ir kt. patarna
vimų, kurių neapima Part A. 
Galima pasirinkti — imti Par t 
B ar ne. Už Par t B reikia 
mokėti. Tam tikra suma iš
skaitoma kas mėnesį iš „Soc. 
Security" išmokų. Bet, nuspren
dus imti Part B, vėliau gali 
prisieiti už tai daugiau mokėti. 

Informacija apie Medicare 
atsiunčiama prieš asmens 65-
ąjį gimtadienį ir ten paaiškina
ma, kas reikia daryti. Medicare 
apdraųda prasideda automa
tiškai, asmeniui sulaukus 65 
m., jei jis dar ir nebūtų gavęs 
Medicare kortelės, siųstos jam 
paštu. Asmenims, kurie tur i 
mažas įplaukas, valstija gali 
užmokėti Part B mokestį, o kai 
kuriais atvejais ir kitas medi
cinines išlaidas, pvz., „deductible 
ir „coinsurance" (mokesčius, 
kuriuos paprastai reikia pačiam 
užmokėti). Informaciją apie tai 
galite rasti Medicaid įstaigose ir 
„Soc. Security" spaudinyje „Me
dicare Savings Program". 
Skambinkite l-800Medicare (1-
800-633-4227), ar 

w w w .med ica r e .gov 
Norint sužinoti, ar galite 

gauti SSI ir maisto korteles, 
teiraukitės „Soc. Security" 
įstaigoje, arba skambinkite 
1-800-772-1213 ir paprašykite 
spaudinio „Food Stamps And 
Other Nutrition Programs" (No. 
05-10100). Arba „Food Stamp 
Facts" (No. 05-10101). 

Jei turite klausimų ar 
nesutinkate su „Soc. Security" 
padarytu sprendimu, per 60 
dienų galite raštu prašyti jūsų 
atvejo persvarstymo. Jei ir po to 
esate nepatenkintas, yra tolimes
nių žingsnių, pvz., apeliacija. 

Daugiau informacijos apie 
tai galite rasti spaudinyje „The 
Appeals Process" (No. 0 5 -
10041) ir „Your Right To Re-
presentation" (No. 05-10075). 
Informacijos galite rast i ir 
internete 

www.socialsecuri ty.gov 
(Medžiaga — pagal „What You 

Need To Know When You Get 
Retirement Or Survivors Benefits). 

KOSMETIKAI IŠLEIDŽIA TŪKSTANČIUS SVARU 
Didžiosios Britanijos minis

t r as pirmininkas Tony Blair 
vadovaudamas vyriausybei iš
leido daugiau nei 1,800 mokes
čių mokėtojų svarų sterlingų 
kosmetikai ir grimavimo spe
cialistams. 

Nuo 1999 m. iki 2005 m. 
Downing Street sumokėjo 1,050 
svarų T. Blair makiažui per jo 
pasirodymus žiniasklaidoje. Gri
mo specialistams vyriausybė su
mokėjo dar 791 svarų sterlingų. 

Tai paaiškėjo vyriausybės 
atstovui oficialiai atsakius į 
konservatoriaus parlamentaro 
Lord Hanningfield paklausimą. 

Dienraštis „Sunday Times" ra
šo, jog T. Blair kosmetikos dau
giau imdavo naudoti per įtemp
tus laikotarpius, pvz., vykstant 
karui Irake. Anot laikraščio, 
daugiau lėšų kosmetikai T. 
Blair išleido 2003—2004 m., kai 
premjero buvo reikalaujama 
pagrįsti žvalgybos ataskai tas 
apie masinio naikinimo ginklus. 

Per paskutinę rinkimų kom
paniją taip pat būta kalbų, kad 
premjeras naudojo dirbtinio 
įdegio priemones. Tačiau vyriau
sybė parlamentui neatskleidė, 
kokias priemones naudojo T. 
Blair. El ta 

AUKŠČIAUSIAS PLANETOS ŽMOGUS 
Aukščiausias pasaulio žmo

gus gyvena Kinijoje, jo ūgis — 2 
metrai 36 centimetrai. Vidinės 
Mongolijos autonominio rajono 
53 metų amžiaus gyventojui Si 
Shung buvo įteiktas pažymėji
mas, jog jis įrašyta? Guiness 
rekordų knygų kaų aukščiau
siais planetos žmogus Tai pra
nešė Kinijos žiniasklaida. 

Naujasis pasaulio rekor

dininkas beveik 10 centimetrų 
aukštesnis už Kinijos ir NBA 
krepšinio žvaigždę Yao Ming. Si 
Shung niekada neatlikinėjo 
specialių pratimų ir nevartojo 
jokių preparatų, skatinančių 
augimą Iki 16 metų jis niekuo 
nesiskyrė nuo bendraamžių, 
bet kai jam sukako 23 metai, 
jis jau buvo dabartinio ūgio. 

ITRA—TASS— ELTA 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
2005 m. liepos 29 d. ankstyvą rytą mirė 

A t A 
KAZIMIERAS MALDĖNAS 
Apie laidotuves bus paskelbta vėliau. 

Nu l iūdus i š e ima 

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 -708 -430 -5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i rek to r i us 

4330 So. California Ave, Ch icago , IL 60632 

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Te!. 1 800 994 7600 
w w w . pe tkus funera lhomes.com 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i l a ido tuv ių patalpas visose Čikagos mies to 
apyl inkėse i r pr iemiesčiuose 

Patarnavimas 24 va i . 

KETURI MILIJARDAI METŲ ŠALČIO MARSE 
Nuo Marso atskilusių me

teoritų tyrimas rodo, kad pla
neta buvo įšaldyta keturis mi
lijonus metų, o joje galbūt nie
kad nebuvo drėgmės ir šilumos, 
kuri būtina gyvybei atsirasti. 

Dviejų į Žemę nukritusių 
meteoritų tyrinėjimas rodo, 
kad jie niekad nebuvo šiltoje 
aplinkoje. Mokslo žurnale 
„Science" paskelbtas straipsnis 
kertasi su teorijomis, neva 
dabar įšalusi planeta anksčiau 
galėjo būti pakankamai šilta 
gyvybei atsirasti . 

„Pirmiausia mes įvertino
me, ką meteoritai galėjo patirti 
per atsiskyrimą nuo Marso 
maždaug prieš 11—15 milijonų 
metų, kad galėtume nustatyti 
aukščiausią galimą tempera
tūrą, kuri blogiausiu atveju 
galėjo ats irast i smūgio metu 
įkaitus orui", — teigė Benjamin 
Weiss, Massachusetts techno
logijos instituto docentas. Šį 
darbą jis atliko būdamas dok
torantu Kalifornijos technologi
jos institute. 

Mokslininkai padarė išva
das, kad meteoritai greičiausiai 
nebuvo patekę į aukštesnę nei 
100 laipsnių temperatūrą per 
atsiskyrimą nuo Marso pavir
šiaus prieš 11 milijonų me
tų. 

Tada B. Weiss ir jo kolega 
David Shuster išmatavo ar
gono kiekį, likusį meteorituo

se. Argono dujos iš uolienų 
išsiskiria priklausomai nuo 
temperatūros . Juo žemesnė 
temperatūra, tuo daugiau ar
gono lieka uolienoje. 

„Šiuose meteorituose pra
rastas itin mažas argono kie
kis. Kad ir kaip žiūrėsime, šios 
uolienos buvo šaltos labai ilgą 
laiką, — teigiama D. Shuster 
ataskaitoje. 

Mokslininkų duomenys lei
džia manyti, kad Marso pa
viršius buvo įšalęs didžiąją 
laiko dalį per pastaruosius 
keturis milijardus metų. Ta
čiau tai nereiškia, kad moks
lininkai, ieškantys įrodymų, jog 
Marse būta šiltų pavasarių ir 
ežerų, tiesiog veltui gaišta 
laiką, kadangi geoterminis ak
tyvumas Marso gelmėse galėjo 
sukurti nedidelius plotus, ku
riuose galėjo egzistuoti gyvybė. 

..Mūsų tyrimas nereiškia, 
kad Marse negalėjo būti ne
didelių ilgais pavasariais van
deningų vietovių, tačiau lei
džia manyti, kad keturis mili
jardus metų nebuvo dideliu 
plotų, kuriuose tvyrojo vandens 
telkiniai", — teigė D. Shuster 
—Mūsų rezultatai gali reikšti, 
kad paviršiaus ypatumai, lei
džiantys spėti apie vandens bu 
vimą ir tėkmę, susiformavo per 
sąlyginai t rumpus laiko tar
pus" 

(Reu t e r s —Elta) 

http://medicare.gov
http://www.socialsecurity.gov
http://petkusfuneralhomes.com


8 DRAUGAS, 2005 m. liepos 30 d., šeš tad ien i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" rugpjūčio 3 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietėje 
lankysis kun. Gintaras Vitkus, 
Kauno jėzuitų gimnazijos direk
torius. Maloniai kviečiame 
atvykti, susipažinti ir praleisti 
popietę su gerbiamu svečiu. 

2005-IEJI - LIETUVIŲ FONDO 
naujų narių metai. Birželio 
mėn. Cleveland vykusio vajaus 
metu LF naujais nariais-kandi-
datais tapo: Virginija Motiejū
nas, Valerija Adomavičienė, 
Napoleonas ir Nomeda Vucia-
niai, Jonas ir Ramunė Totorai
čiai, Vytautas Skrabulis. LF 
dėkoja visiems, naujai įsijun
gusiems į LF lietuvybės išlaiky
mo darbus. Ypatingą padėką 
reiškiame LF įgaliotinei Cleve
land - Daliai Puškorienei. Kvie
čiame visus prisijungti prie šios 
akcijos. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60629, 
telefonas 630-257-1616. 

TARPININKAUJANT LIETUVOS 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui, yra kuriamas doku
mentinis filmas apie paskutinį 
Lietuvos partizaną Antaną 
Kraujelį - Siaubūną, apsuptyje 
nusišovusį 1965 m. kovo 17 d., 
Utenos rajone Papiškių kaime. 
Jau yra sudarytas scenarinis 
planas ir sąmata šio 30 min. 
trukmės vaizdo filmo (DVCAM 
formate). Kviečiame tautiečius 
piniginėmis lėšomis prisidėti 
prie tragiško pokario Lietuvos 
istorijos laikotarpio ižsaugoji-
mo. Visais klausimais galima 
kreiptis ir paramą siųsti filmo 
direktoriui Žilvinui Stravins
kui, adresu: P. Vileišio g. 31 -
27, Vilnius 2040, Lithuania, tel. 
011 370 52 34 68 24, arba Jonui 
Variakojui adresu: 3715 W. 
68th Street, Chicago, IL 60629, 
pažymint, kad tai auka filmui. 
Atsidėkodami, visiems parė
musiems bent 100 dol. auka, 
dovanosime filmo kopiją. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis, yra rengiamos 
šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 8 v.r. 
pal. Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje Lemont, IL. Tą dieną 
yra švenčiamas Kristaus atsi-

ANTROJI LF SPAUDOS KONFERENCIJA 
mainymas ant Taboro kalno. 
Visi nuoširdžiai kviečiami pa
maldose dalyvauti. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
institutas rengia tautinių šokių 
mokytojų kursus 2005 m. rug
pjūčio 14-18 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester , 
MI. Kursų programoje kalbėsi
mės apie ateinančią šokių šven
tę, instituto suvažiavimą ir 
dalinsimės žiniomis apie tau
tinius šokius. Daugiau informa
cijos suteiks Nijolė Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago, IL 
60629, tel. 773-436-7343. 

RUGPJŪČIO 14 D., SEKMADIENĮ, 
1 v.p.p. Beverly Shores, IN. 
Lituanicos Parke įvyks lietuvių 
klubo gegužinė. Jei norėtumėte 
paaukoti įvairių daiktų loteri
jai, mielai priimsime gegužinės 
vietoje. Bus daug vietos pasi
statyti ten pat automobilius. Vi
sus nuoširdžiai kviečiame ateiti, 
atvažiuoti, atskristi. Lauksime! 

AKADEMIKŲ SKAUTŲ (JAV IR 
Kanados) visuotinis suvažiavi
mas įvyks šių metų rugpjūčio 
12-14 dienomis Nevv Glarus, 
Wiscounsin, šveicariškame mies
telyje. Dalyvauti kviečiami visi 
lygiateisiai ASS nariai ir kandi
datai, susimokėję 2005 metų 
nario mokestį bei jų šeimų na
riai ir svečiai, kurie domisi aka
demikų veikla. Visi maloniai 
kveičiami ir nuoširdžiai laukia
mi. Registracijos formas, kartu 
su mokesčiu, prašome atsiųsti 
iki liepos 30 d. Registracijos for
mas ir mokesčio čekius prašome 
siųsti adresu: fil. Vytenis Kir-
velaitis, I Custer, Lemont. IL 
60439. Daugiau informacijos te
lefonu: 630-853-5650, Vytenis. 

RUGPJŪČIO 21 D., SEKMADIENI, 
įvyks „Draugo" metinė vasaros 
gegužinė tėvų marijonų sodely
je, Čikagoje. Maloniai prašome 
paaukoti įvairių daiktų loteri
jai, kuriuos galite atnešti į 
„Draugo" administraciją. Admi
nistracijos adresas ir darbo 
laikas: 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL, nuo 8:30 v.r. iki 
4:30 v.p.p. Tel. pasiteirauti 773-
585-9500. 

Trečiadienį, liepos 27 d., 
Lietuvių fondo atstovas ry
šiams su lietuviškąja žinias-
klaida sušaukė dar vieną spau
dos konferenciją — antrąją 
maždaug mėnesio laikotarpiu. 
Kuklus palyginti tas mūsų 
„žiniasklaidininkų" būrelis, bet 
visgi didžioji jo dalis atvyko į 
Pasaulio lietuvių centro posė
džių kambarį pasiklausyti an
trojo LF pelno skirstymo ko
miteto pranešimo apie šiemet 
išdalintus tūkstančius, paten
kintus ir nepatenkintus prašy
mus. O nepatenkintų, be abejo, 
buvo nemažai, nes komitetas 
teišdalino 750,000 dol., kai visų 
prašymų suma sudarė apie 3,5 
min.! 

Čia t ikrai reikėjo salia
moniškos išminties, kad atrink
tų verčiausius iš verčiausių. 
Kaip teigė Pelno skirstymo 
komiteto pirmininkė adv. Dai
na Kojelytė, nenorėta per daug 
sumų smulkinti, nes iš kelių 
šimtų dol. paramos daug nau
dos prašytojai neturėtų. Užuot 
to, nutar ta pasirinktiems pro
jektams skirti stambesnę para
mą. Iš dalies tai logiškas 
sprendimas, juo labiau, kaip 
pirmininkė toliau paminėjo, 
kad Lietuvių fondas nėra kaž
kieno iždas, iš kurio galima pa
sisemti reikiamą sumą pinigų. 
Lietuvių fondas turi tas pačias 
taisykles, kaip ir paramą ski
riančios įvairios amerikiečių 
organizacijos bei fondai, reika
laujantys, kad prašytojai įro
dytų pastangas sutelkti lėšas 
savo projektui iš kitų šaltinių. 

Spaudos konferenciją pra
dėjo E. Šulaitis, paminėdamas, 
kad šiais metais pelno skirsty
mo tema buvo numatyti trys 
susitikimai su lietuviškąja ži-
niasklaida. Pirmasis painfor
mavo apie paramą-stipendijas, 
skirtą lietuviams studentams, 
dabartiniame bus kalbama apie 
paramą, paskirtą lietuviškiems 
reikalams apskritai, o trečia
jame, kuris įvyks rugsėjo vidu
ryje, bus pranešta, kiek kuri 
mūsų žiniasklaidos šaka tos 
paramos susilauks. 

Per susirinkusių būrelį po 
tokio pareiškimo nuvilnijo tary
tum nusivylimas, nes visai lie
tuviškai žiniasklaidai Lietuvių 
fondo parama labai reikalinga 

SKELBIMAI 

iL 

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

6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e 
Chicago , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

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

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v .p .p . 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, l e m o n t , IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 VVest I^awrence, Čikagoje 
K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

VVoodridge 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacįįop šeštadieniais 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išverst i video į r a šus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją; 
NTSC ir atvirkščiai . kreip- ; 

k it ės į INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. P e t r a s Bernotas . 

Infor:idij:i*. uį^P 

STUDIJA m% 
.'_jt: y *• į : .^f 

1080 AM ir www.iaikas'cofT: 
JUSU LANGAS I PASAULI 
JŪS? rara* ii&mm 

Pasaulio Lietuvių centre 
l^emonle. 

parduodamas 1 mieg. ..condo" 
2 aukšte, i sodelio pusę. 

Tel. 850-773-2848. 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos m a ž a i s mėnes i 
niais įmokėj imais ir pr ieina
mais nuoš imčia is . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a J S a -
v i n p s , 2212 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 

Tel. 1-773-585-9500 

• „Diev i ško K r y ž i a u s " 
Lietuvos benamių paramos fon
dui anoniminis geradaris įteikė 
$20,000 auką padėti Lietuvoje 
vargingiausiai gyvenantiems. 
Fondo steigėjo pageidavimu 
fondo direktorius Lietuvoje yra 
kardinolas Audrys Juozas Bač-
kis. o JAV Indrė Tiįunėlienė. 
Kardinolas su savo komitetu 
gaunamomis aukomis paremia 
Motinos Teresės nakvynės na
mus. Motinos ir vaiko namus, 
Betanijos labdaros valgyklą, 
Šv. Vincento Pauliečio draugi
jos labdaringus darbus su la
biausiai rizikos grupėje jaunuo
liais ir t.t. Nuoširdžiai dėkoja
me „Dieviško Kryž iaus" fon
das („Divine Cross F u n d for 
t h e Homeles s " ) 414 F ree -
hauf St., Lemont , IL 60439, 
TAX TD #36-3097269. 

• „Saulu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: a.a. Zeni Grinienės ir 
jos motinos atminimui Jūratė ir 
Jurgis Augiai su dukterimis Li
na ir Krista $240 (metams pa
remti mergaitę), Indrė ir Do
natas Tijūnėliai $25; vaikų me
tinei paramai Raminta Jacobs 
$240. Ginger Houghton $480. 
dr. Vita Valadkienė $240, dr. 
Arūnas Gasparaitis $250. La
bai ačiū „ S a u l u t ė " (Sunl ight 
O r p h a n Aid) 414 Freehauf 
St., Lemont , I l l inois 60439, 
tel. (630) 243-7275. TAX ID 
36-3003339. 

ir svarbi. Žinoma, teks palauk
ti, kol sužinosime, kiek (ar aps
kritai) kas tos paramos gaus. 
Beje, pagal Pelno skirstymo 
komiteto pirmininkės išdalintą 
informaciją, lietuviškai žinias
klaidai LF paskyrė 60,000 dol. 
Bet tai bendra suma... 

Daina Kojelytė ne tik buvo 
paruošusi išsamų pranešimą 
raštu, bet savo kalboje atsklei
dė daug Pelno skirstymo ko
miteto procedūros smulkmenų 
ir problemų, kurios, gaunan
tiems (ar negaunantiems) LF 
paramą yra nežinomos. Ji pa
brėžė, kad visi komiteto nariai, 
susidedantys po tris iš Lietuvių 
fondo (Algirdas Ostis, dr. An
tanas Razma, Ramoną Stepo-
navičiūtė-Žemaitienė — antri
ninkas Vytas Vaitkus) ir JAV 
Lietuvių bendruomenės (dr. 
Ona Daugirdienėj dr. Marius 
Laniauskas, Almis Kuolas — 
antrininkas Mindaugas Biels-
kus) savo „namų darbus" buvo 
labai sąžiningai atlikę: visus 
gautus prašymus atidžiai per
skaitę, pasiruošę daryti spren
dimus, todėl posėdžiai praėjo 
darbingai ir ramiai. Niekas net 
nemėgino „prakišti savo pro
jektų", vienaip ar kitaip pa
kreipti komiteto nuomonę. 

Pirmininkė paminėjo, kad 
šiemet papildomų paramos pa
skyrimų nebūsią. Norint, kad 
LF galėtų teikti daugiau pa
ramos, patenkinti daugiau pra
šymų, būtina rasti naujų narių, 
bent su 100 dol. įnašu (pasak 
LF tarybos pirm. V. Kamanto, 
nebūtina įnešti ir visą šimtinę, 
pradžiai pakanka 10 dol. su 
pažadu įnašą padidinti iki 100 
dol.). Susirinkusiems buvo pri
minta, kad Lietuvių fonde nėra 
„komisijų", bet įvairūs, taigi ir 
Pelno skirstymo, komitetai. 
Išimtis yra stipendijų skyrimo 
pakomisė. Žurnalistų prašyta, 
savo reportažuose paminėti, jog 
šiemet LF yra paskelbęs naujų 
narių verbavimo metus. 

„Nariai yra pats didžiau
sias Lietuvių fondo turtas", — 
teigė V. Kamantas. Per visus 
LF gyvavimo metus lietuviškos 
veiklos paramai jau išdalinta 
per 13 milijonų dolerių, kai tuo 
tarpu dabartinis LF kapitalas 
siekia 15 ir pusę min. dol. Kaip 
ir kituose fonduose, kapitalas 
yra nejudinamas, bet parama 
skiriama tik iš procentų: juo 
didesnis kapitalas, tuo daugiau 
ir procentų, tuo daugiau bus 
skiriama paramos. 

D. Kojelytė paminėjo, kad 
po 2001 m. rugsėjo 11-osios 
JAV reikalaujama dar didesnio 
skaidrumo, kam ir kaip skirs-

LF Spaudos konferencijos dalyviai. Pirmoje eilėje iš kaires: „Draugo" vyr. redaktore Danutė Bindokiene, LF 
valdybos ir tarybos narys Vytas Vaitkus, LF Pelno skirstymo komiteto pirm. Daina Kojelytė, LF valdybos narys 
bei „Dirvos" ir „Darbininko" korespondentas Edvardas Šulaitis. Antroje eilėje: „Lithuanian Heritage Magazine" 
redaktorius Valent inas Ramonis, LF administratorė Laima Petroliūnienė, „Tėviškes žiburių" ir „Margučio" kore
spondentė Aldona Šmulkšt iene, ALTV vedėjas Arvydas Reneckis, LF tarybos pirmininkas Vytautas Kamantas, 
„Amerikos lietuvio" korespondentas Dainius Ruževičius, LF valdybos pirm. Sigita Balzekienė, „Bičiulystės" ko-
resp. Algirdas Vi tkauskas . 

tomą p a r a m a , k a d p a t e i k t a s 
projektas nebūtų kažkoks ne
aiškus „pinigų plovimo" šalti
nis, todėl Lietuvių fondas iš 
prašančių p a r a m o s t a ip pat 
reikalauja tikslios informacijos, 
nors ka r t a i s žmonės jaučiasi 
įsižeidę, dėl papildomų klausi
mų apie jų veiklą ar projektus. 

Įdomu, kad Daina Kojelytė 
net keletą ka r tų pabrėžė: „Visi 
mes esame JAV Lietuvių ben
druomenės nar ia i , todėl tur ime 
ir galime dirbti kar tu . Tai aki
vaizdžiai parodė Pelno skirsty
mo komisijos darbo eiga, kai 
tiek LF, t iek LB atstovai nuo
širdžiai stengėsi der int i nuo
mones ir sąž in ingai a t l ik t i 
darbą. 

LF valdybos pirmininkė Si
gita Balzekienė savo žodyje taip 
pat stipriai pabrėžė naujų narių 
reikal ingumą ir svarbą. Visa 
Lietuvių fondo taryba, valdyba 
ir komitetai dirba savanoriškai, 
be jokio atlyginimo. Algą gauna 
tik raštinės darbuotoja (ir kar
tais — jos pagalbininkai) , kuri 
iš esmės a t l ieka visus susira
šinėjimus ir k i tus įstaigos dar
bus. Tai nepapras t a i reikšmin
gos pareigos ir be Laimos Pet-
roliūnienės pareigingo darbštu
mo būtų ne įmanoma išsiversti. 
Pelno skirstymo komiteto darbą 
„peržiūrėjo ir t ik r ino daug 
akių", tad gal ima pasitikėti jo 
nešališkumu bei t ikslumu. Pa
gal esamas sąlygas ir tur imus 
išteklius šis komi t e t a s savo 
darbą atliko pavyzdingai. 

Pelno sk i r s tymo komiteto 
duomenys a p i m a kelis pus
lapius, t ad visko išspausdinti 

tiesiog neįmanoma. Verta pa
minėti , kad „liūto dalis" teko 
jaunimo reikalams — net 32 
proc. paskir tos pa ramos 
(218,688 dol.), švietimui — 22 
proc. (154,797 dol.); visuome
ninei veiklai — 29 proc. 
(202,586 dol.), kul tūrai — 17 
proc. (117,750 dol.). Stipendijų 
duomenys jau buvo paskelbti 
anksč iau ir repor tažas apie 
spaudos konferenciją šiam tiks
lui aprašytas „Drauge". 

Iš s tambesnes paramos 
sumas gavusių galima paminėti 
šiuos: 2006 metais būsimą VIII 
Lietuvių dainų šventę Čikagoje 
— 35,000 dol.; Li tuanis t ikos 
tyr imų ir studijų centrą (archy
vų ir muziejų išlaikymui) — 
30,000 dol.; JAV lit. mokykloms 
pask i r ta 67,000 dol.; Vasario 
16—osios gimnazijai — 25,000 
dol.; Čikagos Lietuvių operai 
spektaklio „Pilėnai" pasta tymui 
— 10, 000 dol.; Vv'ahington State 
universiteto Baltų studijų pro
gramai remti — 10,000 dol.; 
PLB Lituanis t ikos ka tedra i 
Illinois universitete — 17,000 
doi.; Philadelphia Lietuvių na
mų remontui LB poreikiams — 
25,000 dol.; Vyresniųjų lietuvių 
centrui Čika goję — 15,000 dol.; 
PLC Jaun imo r ū m a m s — 
25,000 dol.; J a u n i m o centro 
Čikagoje išlaikymui — 10,000 
dol.; Dainavos stovyklos remon
tams — 18,000 dol.; Lietuvių 
skau tų sąjungos JAV projek
t ams — 11,000 dol.; Lietuvos 
a te i t in inkams — 14,000 dol.: 
PLB atstovybei Vilniuje _ 
12,000 dol. 

Kitos sumos neperšoka 10 

tūkstančių dol. ribos, bet visgi 
tarp jų yra svarbių projektų, 
kaip, pvz., „Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos" III tomui (5,000 
dol.); knygai ,,Šv. Kazimiero 
kapinių istorija" (per LTSC 
Čikagoje) — 1,500 dol.; Pasaulio 
jaunimo sąjungos projektams — 
5,500 dol., „Neringos" stovyklos 
remontams — 7,000 dol.; JAV 
LB Kultūros tarybos premijoms 
(be kitų užmojų) — 6,000 dol.; 
A.P.P.L.E. vasaros seminarams 
Lietuvoje — 5,000 dol. Ir daugy
bei kitų. 

Nei viena paskir ta suma 
nenukrito žemiau 500 dol. (ir 
tokių buvo nedaug), nors jas 
gavusieji, be abejo, atsidus, kad 
toji parama toli gražu neužlopys 
visų skylių, šviečiančių pro 
kiaurą veiklos stogą. Bet, kaip 
jau minėta, Lietuvių fondo va
dovybė, o juo labiau Pelno 
skirstymo komisija, tai gerai 
žino, tačiau esamos padėties kol 
kas negali pakeisti, nebent pa
vyktų pasiekti tą viliojantį 20 
milijonų dol. kapitalą ir šiais 
metais subur t i nemažą būrį 
naujų Lietuvių fondo narių. 

Truputį ilgiau negu valandą 
trukusi, spaudos konferencija 
praėjo sklandžiai . Nepaisant, 
kad daug kar tų žiniasklaidos 
atstovams buvo siūlyta klausti 
klausimus, mažai kas tuo pasiū
lymu pasinaudojo (matyt, vi
siems viskas buvo aišku...). 
Beje, kai ku r i parama buvo 
skir ta iš specialių, Lietuvių 
fondo globojamų, paskirų fondų. 
Ypač daug tokių atvejų pasi
taikė, skirstant stipendijas. 

D a n u t ė Bindokiene 

MEDŽIO SKULPTŪROS DŪKŠTŲ ĄŽUOLYNE 
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