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Valdovų rūmai — ne daržinės 

Iš kairės: Ministro pirmininko patarėjas kultūrai F. Latėnas, Fondo valdybos pir
mininkas A. Vapšys, Lietuvos prezidentas V Adamkus, PLB valdybos pirmininkė 
R. Narušienė, A. Brazauskas, Fondo valdybos narys E. Kulikauskas. 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) rios narių buvo ir kadenciją baiąęs 
— Prezidentas Valdas Adamkus prezidentas Algirdas Brazauskas. Sis 
penktadienį priėmė Valdovų rūmų at- susitikime tvirtino, kad be jau iš vals-
kūrimo iniciatyvinę grupę, tarp ku- tybės biudžeto skirtų apie 100 mln. 

litų, atstatomiems Valdovų rūmams 
dar prireiks ant ra tiek. 

„Ten gi 13,000 kvadratinių met
rų grindų ploto. Taigi jie negali būti 
tušti kaip daržinės", — penktadienį 
po susitikimo su V Adamkumi sakė 
A. Brazauskas. 

Susitikime Valdovų rūmų atkūri
mo ir paskirties klausimų komisijos 
pirmininkas A. Brazauskas ir Valdo
vų rūmų paramos fondo steigėjai in
formavo V Adamkų apie rūmų staty
bą, planuojamą jų paskirtį. 

A. Brazauskas po susitikimo žur
nalistams sakė, kad svarbiausia — 
pastatyti Valdovų rūmus laiku. 

„Liko mažiau nei dveji metai, 
2009 liepos 6 dieną jie turi būti ati
daryti. Tai daug kainuoja, be jokių 
abejonių, veltui niekas dviejų trijų 
šimtų metų baldų nedalina, o dėl to 
kad slepiamos tikrosios kainos, tai 
niekas nėra slepiama", — sakė A. 
Brazauskas, pažymėjęs, kad jei Vals
tybės kontrolė savo iniciatyva neat
liks lėšų panaudojimo patikrinimo, 
jis pats jos paprašysiąs tai padaryti. 

„Čia yra savos taisyklės, savo 
metodai, Nukelta į 6 psl. 

Iš JAV depor tuojamo l ietuvio ateit is neaiški 
Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) 

— Bendradarbiavimu su naciais kal
t inamo 91-erių lietuvio Vlado Zajanč
kausko ateitis Lietuvoje neaiški, nes 
JAV sprendimas deportuoti jam dar 
automatiškai nepriskiria nusikaltimų 
žmoniškumui, teigia prokuroras. 

Kaip sakė Generalinės prokura
tūros Specialiųjų tyrimų skyriaus vy
riausiasis prokuroras Rimvydas Va-
lentukevičius, JAV teismo sprendi

mas yra ne baudžiamojo, o adminis
tracinio pobūdžio, kuriuo siekiama 
ne nuteisti už genocidą, o pritaikyti 
atsakomybę už imigracijos taisyklių 
pažeidimą. 

Prokuroro teigimu, Lietuva teisi
nio V Zajančkausko persekiojimo im
sis tik tuo atveju, jei JAV atstovai Lie
tuvai perduos ikiteisminio tyrimą 
medžiagą bei nuosprendžio, konsta
tuojančio nusikaltimą žmoniškumui, 

dokumentus. 
Prokuroras taip^pat sakė^og, ne

paisant to, kad V Zajančkauską nuro
dyta deportuoti į Lietuvą, nereiškia, 
kad jis Į Lietuvą atvyks, nes, prokuro
ro žiniomis, jo žmofia yra lenkų tau
tybės, o „amerikiečiai į Lietuvą jo ne-
lydės". 

Ketvirtadienį buvo paskelbtas 
JAV imigracijos teismo sprendimas, 
kuriuo Nukelta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

Nemuno sala yra dar 
nesubrendęs perlas vandenyje 

•Iš ateitininkų gyvenimo 
(p. 2, 13) 
• Geros tvoros sukuria 
gerus kaimyniškus santyk
ius (p. 4) 
•Nemuno sala yra nesu
brendęs perlas (p. 1, 5) 
•Saugumu Rusijoje 
pasitikima labiau negu 
bažnyčia (p. 7) 
• (Ne)eilinis sąmyšis 
imigracijos tarnyboje (p. 8) 
•Monet Normandijoje (p. 10) 
•Kai žydėjo kaštonai (9) (p. 
11) 
•Ciceriečiai šventė Žolinę 
(p. 14) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.57 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Dalia Cidzikaitė 

Nors šiek tiek besidomintys bū
simų Kauno sporto rūmų Nemuno 
saloje istorija, negalėjo nepastebėti 
šių metų liepos pabaigoje Lietuvos 
žiniasklaidoje pasirodžiusios žinutės, 
kad Kauno savivaldybė nutraukė de
rybas su prancūzų tarptautine staty
bų ir inžinerijos kompanija ,,Bouy-
gues Batiment International" (BBI) 
ir liepos 23 d. atnaujino bendradar
biavimo sutartį su lietuvių architek
tu Eugenijumi Miliūnu, prie kurio 
pasiūlyto Kauno sporto arenos pro
jekto dirba ir Amerikos lietuvis, ge
rai žinomas architektas JAV Algi
mantas Bublys. 

Algio Zaparacko vedamoje radijo 
valandėlėje „Lietuviškos melodijos" 
kalbintas architektas Arvydas Barz-
dukas apie Bublį sakė: „Būtų sunku 
rasti geresnį, labiau patyrusį archi-

Algimantas Bublys 
„Draugo" archyvo nuotr. 

tektą kaip Algimantas Bublys. Jis 
yra vienintelis išeivijos lietuvis ar
chitektas, kuris buvo pagerbtas 
American Inst i tute ir Architects 
(ALA) „Fellovv" titulu. 

Nukelta į 5 psl. 
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Aleksėj Jelisejev. 

Kur mūsų 
neprapuola 
Apie kosmonautą 
Aleksėj Jelisejev 

Petras Petrutis 

Vargu, ar bet kuriam iš mūsų te
ko kuomet nors nugirsti apie žmogų, 
kuris vadinosi Aleksėj Stanislovovič 
Jelisejev. Na, nebent kokie mūsų tre-
čiabangiai tokią pavardę yra girdėję 
ir ji tebėra užsilikusi jų atmintyje. 
Tenka pasakyti, kad čia minimas 
žmogus buvo ne bet kas. Pirmiausia 
jis — lietuvių kilmės, o be to, vienas 
iš žymiausių SSRS kosmonautų. Aiš
kėja, jog jis anksčiau buvo lietuviškai 
skambančios pavardės savininkas. I 
pasaulinis karas Aleksėj Kuraičio se
nelius Juzę ir Adomą Kuraičius nu
bloškė į Riazanės guberniją. 

Nukelta į 14 psl. 
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Iš Ateitininkų gyveninio 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

lš naui< ADRENALINO" sendraugių tikimės 
Prie elektroninio kavos puoduko Romualdas 
Kriaučiūnas kalbina Ateitininkų sendraugių 
sąjungos (ASS) centro valdybos pirmininkę 
Janina Udrienę. 

Janina Udrienė 

Spaudoje jau skaitėme pra
nešimus apie papildymus ir 
atnaujintą ASS įstatų pro

jektą. Kokie yra pagrindiniai pa
keitimai? 
— Kai Amerikoje sendraugių įstatai 
buvo priimti 1961 m. ir vėliau pa
pildyti 1976 m., Lietuva buvo Sovie
tų Sąjungos okupuota ir ten sėdinti 
valdžia propagavo ateistinį komuniz
mą. JAV Jaunųjų ateitininkų sąjunga 
dar neegzistavo. Ateitininkų Federa
cija, o ne ŠAAT, turėjo aukščiausią 
balsą veiklos reikaluose. Tad įstatuo
se kai kurie nuostatai neatitinka da
bartinėms sąlygoms. Pvz. ,,...sen
draugiai skatina narius aktyviai 
jungtis į Lietuvos laisvinimo darbus; 
Centro valdybos nutarimą galima 
skųsti Ateitininkų Federacijos teis
mui; tik SAS ir MAS nariai baigę 
aukštesniąją ar tolygią mokyklą gali 
būti ASS nariais..." 

Nuostatas, kad „ASS dvasios 
vadą skiria Dvasinė vyriausybė..." 
pakeitėme į „SdAS CV kviečia dva
sios vadą. Jei neranda, kreipiasi j 
ŠAAT". Mūsų dvasios vadui kun. 
Repšiui šis pakeitimas atrodė esmi
nis. Tačiau daugumos nuomonė sky
rėsi ir mes rėmėme tavo, Romai, 
tikslų paaiškinimą: „Praeityje Kata
likų bažnyčios hierarchija norėjo ir 
turėjo daug kontrolės ne tik savo hie
rarchijos reikaluose, bet ir tikinčiųjų 
bendruomenės gyvenime. Po Antrojo 
Vatikano suvažiavimo, tikinčiųjų tei
sės ir pareigos naujai aptartos ir pra
plėstos. Kaip žinome, Ateitininkų 
sendraugių sąjunga yra pasauliečių 
organizacija. Norima, kad šie pakeiti
mai atsispindėtų ir mūsų statuto 
projekte. Norime, kad sąjungos cen
tro valdyba, savo nuožiūra ir pagal 
savo poreikius, galėtų kviesti norimą 

dvasios vadą". Jei kviečiamajam pri
imti kvietimo neužtenka ir jam reikia 
gauti jo vyriausybės pritarimo, skati
name jį tai padaryti asmeniškai. 

Vienas iš svarbesnių papildymų 
tai, kad CV užsiangažuoja „tęstinu
mui užtikrinti, artimai bendradar
biauja su SAS CV, kad studijas bai
giantieji SAS nariai prideramai per
eitų į SdAS narius". 
— Siūlomas ir „kosmetinis" pa
keitimas paties sąjungos pavadi
nimo sutrumpinime — iš ASS j 
SdAS. Kas buvo negerai su 
turimuoju sutrumpinimu? 
— Mokantiems anglų kalbą, „ASS" 
nelabai patrauklus organizacijos 
vardo sutrumpinimas. Be to, jaunes
niems, aiškinant ateitininkų organi
zacijos struktūrą, visuomet pasipila 
juokai, kai prieiname prie pribren-
dusio ateitininko pavadinimo. Be to, 
visose sąjungose, JAS, MAS, SAS, 
pirmas inicialas apibūdina amžiaus 
grupę. Tad siūlomas SdAS, Sendrau
gių Ateitininkų Sąjungos pavadini
mui geriau tinka prie esamų sąjungų. 
— Vienas iš sąjungos tikslų yra 
puoselėti ateitininkų jaunimo 
auklėjimo veiklą. Ar į tai įeina ir 
finansinė parama? 
— Aišku, kad įeina. Dauguma vyres
niųjų sendraugių jau savo atžalyną 
išmokslino, išlaidų turėtų būti ma
žiau, todėl galima daugiau asme
niškai remti jaunimo veiklą. Gal ir 
galėtų skyriai remti jaunimo stovyk
las, kad mokestis daugiavaikėms 
šeimoms nebūtų toks didelis. 
— Statutų projekte rašoma, kad 
dalis nario mokesčio sumos 
siunčiama ŠAAT veiklai paremti. 
Tuo tarpu žinome, kad metinis 
nario mokestis yra 7.00 dol. dir
bantiems ir 5.00 dol. nedirban
tiems nariams. Tokios sumos yra 
tik simbolinės ir jų neužtenka 
paremti nei jaunimo, nei ŠAAT. 
Ar ne laikas būtų nario mokestį 
pakoreguoti, kad būtų arčiau 
esamų poreikių? 
— Dainavoje per Darbo dienos 
savaitgalį šaukiame Sendraugių 
sąjungos suvažiavimą. Tai bus puiki 
proga padiskutuoti šį klausimą. 
Savaime aišku, kad šis nario mokestis 
turi būti pritaikytas dabartinei pinigo 
vertei. Būtų gerai visiems pagalvoti 
ir turėti tinkamą pasiūlymą. 
— Yra manančių, o tarp jų ir aš 
pats, kad garbingos organizaci
jos nariai turėtų gauti ir skaityti 
savo organizacijos žurnalą „Atei
tį" ir kad to žurnalo prenumera
ta būtų automatiškai įskaityta į 
nario mokestį. Padidėtų tiražas, 
pakiltų susižinojimas, sumažėtų 
žurnalo platinimo rūpesčiai. 
Tam gražų pavyzdį galėtų paro

dyti sendraugių sąjunga. Kokia 
yra Jūsų nuomonė tuo reikalu? 
— Manau būtų gerai padaryti tokį 
siūlymą per suvažiavimą. Skyriai ga
lėtų išsiuntinėti informacinę anketą 
kurioje, atnaujinant nario mokestį, 
asmuo galėtų prijungti „Ateities" 
prenumeratą ir tada išrašyti vieną 
čekį- Čia reikėtų padirbėti, kad toks 
sumanymas būtų paremtas ir įgyven
dintas. 
— Pagal esamus įstatus, visuo
tiniame suvažiavime sprendžia
mąjį balsą turi skyrių atstovai, 
garbės nariai, centro valdybos 
bei revizijos komisijos nariai. 
Kaip minimi atstovai bus pa
rinkti? 
— Vadovausimės dabartiniais įsta
tais. „Kiekvienas skyrius renka po 
vieną atstovą nuo dešimties narių ir 
ne mažiau penkių narių likučio. Sky
riai, neturį dešimties narių, renka 
vieną atstovą. Atstovas negalįs dėl 
ypatingų priežasčių suvažiavime da
lyvauti, gali įgalioti kitą sąjungos 
narį, apie tai painformuodamas 
Centro valdybą". Jei skyriai nepajėgs 
rinkti savo atstovus, gal galės juos 
skirti arba paprastai kviesti. Visuo
met reikia taikytis prie esamų sąlygų. 
— Įstatai ir suvažiavimai yra 
svarbūs, bet tuo pačiu tik maža 
dalis organizacijos esmės. Kaip 
aptartumėte Šiaurės Amerikos 
ASS energiją ir jos atliekamus 
darbus? 
— Norai geri, bet jėgos silpnokos. 
Centro valdyba be geros skyrių veik
los nelabai gali kalnus nuversti. Juk 
reikalingi geri skyrių vadovai, kad 
ateitininkiška veikla būtų patraukli 
ir prasminga. Skyrių valdybos pa
rūpina jaunimui kūrybingus globėjus, 
puoselėja jaunimo veiklą, supažin
dina naujai atvykusius su ateitininkų 
organizacija, ruošia Šeimos šventes, 
apskritai, yra tas vietinis „spiritus 
movens", tas tvirtas pagrindas, sutei
kiantis ištvermės ir ryžto. 
— Studentų laikais dainuodavo
me „Kur dingo tie, kurie kadais 
prieš nieką nedrebėjo?" Tai bu
vo daina prie alučio, bet tą patį 
klausimą galima rimtai statyti. 
Kur dingo šimtai buvusių moks
leivių ateitininkų, vėliau tapusių 
studentais? 

— Dalis veikliųjų moksleivių bei 
studentų tikrai prisijungė. Tik pa
žiūrėkime kas rengia dabartinę sen
draugių stovyklą Dainavoje, kas pa
ruošė provizorinę pasiruošimo me
džiagą norintiems įstoti į sendrau
gius, kas vadovauja moksleivių apy
linkių kuopose? Visi jauni sendrau
giai. Tie, kurie aktyviai neprisijungia, 
dalyvauja ir dažnai atsakingas parei
gas eina Lietuvių Bendruomenėje, 
įvairiose fondų tarybose, lietuviškose 
labdaros organizacijose, parapijų ta
rybose. O tie ateitininkai, kurie 
nedalyvauja lietuviškoje veikloje, yra 
paveikti krikščioniškų, ateitininkiškų 
vertybių, jomis vadovaujasi ir yra 
šviesūs pavyzdžiai kitiems. Kas kil
nesnio, jei ne žmogus, vedamas tų 

penkių principų kelrodžio? Yra po
sakis: vaikai yra laikina Dievo dovana 
tėvams, kurie suteikia jiems tvirtus 
pagrindus ir išmoko juos skristi. Gal 
galima tą posakį pritaikyti ir ateiti-
ninkiškam jaunimui, kuriems atei
tininkų ideologija, grindžiama kata
likiškumo, tautiškumo, visuomeniš
kumo, šeimyniškumo ir inteligentiš
kumo principais paruošia juos pilnu
tiniam gyvenimui skleisti krikščio
niškąjį teisingumą ir artimo meilę. 
Taip pat nereikia paneigti fakto, kad 
tie „nutrupėję" sendraugiai dažnai 
prisijungia, kai susidomi savo vaikų 
auklėjimu ir noru, kad jie irgi turėtų 
progą bręsti toje , jaunimo auklėji
mo" organizacijoje. Būtinai tokias 
progas reikia išnaudoti — tai tarsi 
senų jėgų papildymas. Būtina už
megzti glaudesnius ryšius su tokiais 
sugrįžtančiais, kad ir su mažu dar
beliu įjungiant juos į bendrą veiklą. 

Ftokelta į 13 psl. 
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ŽOLINĖS „ANGELUS" 
Žolinės vidudienio maldą Šv. 

Tėvas sukalbėjo vasaros rezidencijos 
rūmų Castel Gandolfo kiemelyje, į 
kurį buvo susirinkę maldininkai ir 
vasarotojai iš daugelio kraštų. Po
piežius juos pasveiko skirtingomis 
kalbomis su Žoline, ypatingą sveiki
nimą vokiečių kalba paskyrė maldi
ninkams, susirinkusiems Austrijoje į 
garsiąją Mariazell šventovę, į kurią 
Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iš
kilmės proga suvažiavo Austrijos ir 
kaimyninių šalių katalikiško jaunimo 
piligrimystės dalyviai. 

Mergelės Marijos Ėmimo į Dan
gų iškilmė yra sena bažnytinė šventė. 
Jos pamatas glūdi Šventajame Rašte. 
Mat jame Švč. Mergelė glaudžiai ben
drauja su savo dieviškuoju Sūnumi ir 
visuomet yra su juo solidari. Motina 
ir Sūnus yra rodomi kaip bendrai 
kovojantys su pragarišku priešu iki 
pat galutinės pergalės prieš jį. Šioji 
pergalė visų pirma yra išreiškiama 
nuodėmės ir mirties sunaikinimu. 
Tai yra tie priešai, kuriuos apaštalas 
šv. Paulius parodo kaip visuomet 
susijusius. (1 Kor 15, 20-26). Todėl 
kaip šlovingasis Kristaus prisikėli
mas buvo galutinis šios pergalės žen
klas, taip ir Marijos pašlovinimas 
nekaltajame kūne yra paskutinis 
patvirtinimas jos pilnutinio solidaru
mo su Sūnumi — tiek kovoje, tiek 
pergalėje. 

Būtent šią gilią teologinę Mer
gelės Marijos Ėmimo į Dangų prasmę 
paaiškino Dievo tarnas popiežius 
Pijus XII1950 metų lapkričio 1 dieną 
paskelbtoje apaštališkojoje konstitu
cijoje „Munificientissimus Deus", 
kurioje Bažnyčios autoritetu buvo 
patvirtinta Marijos privilegijos iš
kilminga dogma, jog Mergelė Marija 
su kūnu ir siela yra paimta į amžinąją 
garbę. 

Paimta į dangų Marija nuo mūsų 
neatsitolino, bet pasilieka dar arčiau 
ir jos šviesa apšviečia mūsų gyve
nimus ir visos žmonijos istoriją. Su
žavėti dangiškosios Išganytojo Mo
tinos spindesio, su pasitikėjimu mi
nime tą, kuri iš aukšto mus stebi ir 
mus globoja. Visiems mums reikalin
ga jos pagalba ir paguoda, kad galė
tume įveikti kasdienių rūpesčių 
išbandymus ir iššūkius; mums svar
bu ją jausti kaip motiną ir seserį 
konkrečiose mūsų gyvenimo situaci
jose. O tam, kad kada nors ir mes 
galėtume kaip ji amžiams dalytis jos 
likimu, sekime ja, einančia Kristaus 

pėdomis ir, kaip ir ji, dosniai tar
naukime broliams. Tai vienintelis bū
das jau čia, dar šioje žemiškoje pili
grimystėje, iš anksto ragauti laimės 
ir ramybės pilnatvės, gyvuojančios 
tuose, kurie pasiekia Amžinąjį Rojaus 
tikslą. 

Po kalbos ir Vidudienio maldos, 
sukalbėtos su rūmų kiemelyje su
sirinkusiais maldininkais, popiežius 
sveikino jų grupes, ir televizijos tilto 
pagalba Vidudienio maldos susi
tikime dalyvavusį Austrijos ir Vidurio 
Europos jaunimą. Jaunimo piligri
minis žygis į svarbiausią Austrijos 
Marijos šventovę Žolinės iškilmės 
dieną buvo vienas pagrindinių Aust
rijos Bažnyčios pasirengimo popie
žiaus Benedikto XVI apaštališkajai 
kelionei įvykių. Iki Šventojo Tėvo ke
lionės į Austriją beliko kiek daugiau 
nei trys savaitės. Benediktas XVI 
lankysis Vienoje ir Mariazell šven
tovėje rugsėjo 7-9 dienomis, šven
tovės įkūrimo 850-ųjų metinių proga. 

Ganytojas sakė: Nuoširdžiai svei
kinu visus vokiškai kalbančius pilig
rimus ir svečius, atvykusius į Castel 
Gandolfo, bet ypatingai sveikinu 
jaunuosius bičiulius, kurie, per tele
viziją, šiame susitikime dalyvauja 
Austrijos Mariazell šventovėje. Bran
gusis jaunime, jūs susirinkote į 
„Marijos namus", kuriuose po maž
daug mėnesio lankysiuos ir aš. Ma
rijos, Jėzaus Motinos, pavyzdys 
mums rodo, kad Dievas aplanko žmo
nes, pas kuriuos gali apsigyventi. 
Kristus trokšta apsigyventi ir jūsų 
širdyse. Bažnyčia, kuri yra Dievo 
namai, auga kai mes, žmonės, Vieš
patį priimame kupini tikėjimo, mal
dos, vilties ir meilės ir tampame šių 
dvasinių namų gyvaisiais akmenimis. 
(...) Norime šiandien ypatingai kreip
tis į Mariją, kad ji, kaip šių gyvųjų 
Dievo namų išrinktasis ir tobulas 
akmuo, užtartų mus mūsų gyvenimo 
kelyje. Ji visa gyvena Dievo dabarty
je, bet savo Motiniška širdimi pasi
lieka glaudžiame ryšyje su žmonėmis. 
Marijos globa telydi visus Jus jūsų 
kelyje! 

Šv. Tėvo sveikinimo Mariazell 
šventovėje klausėsi trys tūkstančiai 
jaunų piligriminio žygio dalyvių ne 
tik iš Austrijos, bet ir Bosnijos 
Hercegovinos, Vokietijos, Prancūzi
jos, Kroatijos, Slovėnijos, Lenkijos, 
Slovakijos, Čekijos ir Vengrijos. 

Pagal „Vatikano radi jq" 

Apie skaitytojų 
įpročius 

DALIA CIDZI KAITĖ 

Dar mokykloje sužinojome, o ir patys iš savo patirties žinome, jog 
žmogus yra įpročių — gerų ir blogų — vergas. Tačiau žmogus yra 
ir mąstanti bei sąmoninga būtybė, todėl skirtingai nuo kitų gyvų 

padarų, reikalui esant, gali vieną kitą įprotį kažkur „pamesti", tiesiog 
užmiršti, išrauti ar užgniaužti — jei jis trukdo, arba pakeisti kokiu nors 
kitu — geresniu, paveikesniu ar labiau atitinkančiu gyvenimo situaciją. O 
kokie įpročiai yra reikalingi skaitančiajam spaudą, pavyzdžiui, „Draugą"? 

Manau, kad galėčiau jų išvardinti nemažai: ieškoti pažįstamų ir pa
mėgtų skyrelių; nerte nerti į trečiadienio „Laiškų, nuomonių ir komen
tarų" skyrių; skaityti tik tam tikrus autorius ir straipsnius; apskritai 
neskaityti, o tik permesti akimis ir padėti jį į šalį ir taip toliau. Tačiau 
egzistuoja ir kiek kitokie skaitymo įpročiai, kuriuos čia ir norėčiau aparti, 
remdamasi ir atsiliepdama į Jūsų laiškus ir skambučius. 

Man yra gerai pažįstamas tas jausmas, kai gavus pamėgtą laikraštį, 
jau iš anksto džiaugiesi būsimu malonumu perskaityti tau patinkančio 
autoriaus straipsnį ar skyrelį. Pati esu iš tų, kurie laikraštį ne nuo pra
džios — pirmojo puslapio ar pagrindinio straipsnio, pradeda skaityti. 
Laikraštis, kaip ir pats gyvenimas, susiduria su nelengvu uždaviniu: tra
dicijų išlaikymu ir naujovių įdiegimu. Laikraštis yra gyvas, jis keičiasi, jis 
privalo keistis, todėl keičiasi tiek jo skyreliai, tiek bendradarbiai ir, beje, 
skaitytojai. Štai vieną dieną atsivertę „Draugą" įprastoje vietoje — penk
tame puslapyje, neradote taip vadinamos „Atkarpos". Ji niekur nedingo, 
tik nusikėlė į devintąjį puslapį (tikrai ne prie užuojautų ar mirčių skel
bimų). Ar nepajutote, jog pasikeitė, nors ir labai menkas, įprotis? O tuo 
pačiu ėmėte skaityti ir galbūt anksčiau neskaitytus puslapius? Laikraštyje 
visi puslapiai yra svarbūs ir vertingi. 

Jau kuris laikas siūlome naujus skyrelius: „Nuomonė", „Komen
taras", „Lydi šventadienis", „Kaip kalbame", skirtus ne tik antrosios, bet 
ir trečiosios bangos skaitytojams, pasikeitė ir vedamieji. Ar sutiksite su 
tokiomis naujovėmis, kaip greitai priprasite prie jų, o svarbiausia — kokiu 
žodžiu palydėsite, priklausys tik nuo Jūsų. Štai nemažai dėmesio jau susi
laukė kalbai skirtas skyrelis „Kaip kalbame", rengiamas University of 
Illinois at Chicago PLB lituanistikos katedros lietuvių kalbos doktorantės 
Aurelijos Tamošiūnaitės. Girdėjau įvairių nuomonių ne tik apie patį sky
relį, bet ir jame siūlomas temas ir net pačią autorę. Ar toks skyrelis rei
kalingas, ar galime ir norime apie lietuvių kalbą, jos klaidas, vartojimą 
kalbėti, svarstyti ir kultūringai diskutuoti, o Aurelijos teiginius priimti tik 
kaip pasiūlymus — parodys ateitis. 

Technologijai skverbiantis pro, atrodo, mažiausią mūsų gyvenimo 
plyšelį, ne išimtis ir laikraštis. Pamažu vis daugiau „Draugo" skaitytojų ir 
bendradarbių įpranta su redakcija susisiekti elektroniniu paštu. Norėda
mi palengvinti savo ir jų darbą, ir čia mėginame įvesti savotišką įprotį. 
Džiaugiamės, jei kartu su e-laišku atkeliavęs tekstas yra parašytas su 
lietuviškais ženklais ir išsaugotas Word programoje, „word.doc" formate. 
Siųsdami nuotraukas, nufotografuotas skaitmeniniu fotoaparatu arba 
nuskenuotas, įsitikinkite, jog jos yra didelio formato (large image), o jų 
rezoliucija yra ne mažesnė nei 900 pikseliai (pixels). Kitaip jos neišvys 
laikraščio puslapių, bus prastos kokybės ir netinkamos spausdinti. Ir 
paskiausia, e-laiškus siųskite „Draugo" adresu: redakcija®draugas, 
org ir mano asmeniniu adresu: dalia.cidzikaite@gmail.com, mat ne
retai „Draugo'' e-paštas, kaip ir paprastas čikagiškis, „nepristato" visų 
laiškų. Siųsdami dviem adresais, tikrai į vieną jų nusiusite. Jeigu nesu
lauksite atsakymo, jog jūsų laiškas sėkmingai mus pasiekė, nenuleiskite 
rankų ir arba bandykite dar kartą, arba skambinkite tiesiai į redakciją. 

Kaip ir kiekvienas laikraštis, „Draugas" norėtų gyvų diskusijų su 
skaitytojais, sulaukti jų atsiliepimų ir, žinoma, dalyvavimo leidžiant patį 
laikraštį, kuris apima: pasiūlymus, patarimus, kritiką, komentarus ir, ką 
gali žinoti, gal net įdomaus straipsnio atsiuntimą redakcijai. Dialogas 
nevyks, jei „Drauge" spausdinama medžiaga nebus Įdomi, neskatins gin
čytis ar pritarti, neprovokuos pasiūlytos temos analizuoti toliau, neves 
link kitų naujų ir įdomių temų. Be to, jei užsimezgusi diskusija nuslys nuo 
kultūringumo bėgių ir pasuks įžeidinėjimo ir sąskaitų suvedinėjimo kryp
timi, retas kuris džiaugsis tokiu „Draugu". 

Galvodama apie skaitytojų įpročius, suprantu, jog tai turbūt vieni iš 
sunkiausiai pajudinamų ir pakeičiamų įpročių, kur, vieną kartą įgijus, 
atrodo, nėra reikalo jų keisti. Todėl esu tikra, jog skaitytojų įpročius pri
vali keisti pats laikraštis: pasiūlyti kažką naujo, įdomaus ir siekti, kad 
nors vienas straipsnis patrauktų dėmesį ir priverstų susimąstyti. Žinoma, 
būdama kitoje — laikraščio redagavimo ir leidimo — pusėje, į skaitymo 
įpročius žiūriu iš savo bokšto, vis dėlto suprantu, jog svarbiausia, kaip 
amerikiečiai sako, kad dienos gale, perskaičius savaitę, o neretai ir ilgiau 
pavėlavusį „Draugą", nepradingtų Jūsų, skaitytojai, pagrindinis įprotis — 
noras skaityti. 

mailto:dalia.cidzikaite@gmail.com
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GEROS TVOROS SUKURIA GERUS 
KAIMYNIŠKUS SANTYKIUS 

VITALIIA DUNCIENĖ 

Aš įsivaizduoju, kad daugelis 
skaitytojų pasipiktino perskaitę ma
no mintis straipsnyje, kuriame kalbė
jau apie įgimtą žmonių gobšumą. Ir 
savo pasipiktinimą išreiškė maždaug 
tokiais žodžiais: Lietuva iš mūsų 
(įvairių labdarų forma) pinigų gauna 
nepalyginti daugiau, negu jų Lietuva 
duoda mums - išeiviams. Ir aš spėju, 
kad toks teiginys yra teisingas, nors 
neturiu jokio supratimo apie tikruo
sius skaičius. Apie tai juk niekas ne
kalba ir nerašo. 

Įdomumo dėlei išvardinsiu kelias 
organizacijas, kurios remia Lietuvos 
mokyklas, ligonines, partizanus, naš
laičius, JAV gydomus vaikus, atstato
mus Valdovų rūmus ir kitus svarbius 
projektus: BALFas, Lietuvos Dukte
rų draugija, „Lietuvos Vaikų viltis", 
Lithuanian Mercy Lift, „Našlaičių 
globos komitetas", Kaimo vaikų glo
bos komitetas „Saulutė", „Vaiko var
tai į mokslą", Almos fondas, Lietuvių 
fondas, Tautos fondas, Vydūno fon
das ir kt. Pvz., liepos 3 d. „Drauge" 
skaičiau Lietuvių fondo pelno skirs
tymo komisijos pranešimą, kad šiais 
metais Taryba išdalino iki 600,000 
dol. Labai gaila, kad apie labdarai 
išdalintus pinigus sužinome tik mes -
išeiviai. O ir mes, ar mes iš tikrųjų 
žinome, kokia bendra suaukotų pi
nigų suma kiekvienais metais atsi
duria Lietuvoje!? Lietuvos žiniasklai-
da labai plačiai aprašo Lietuvos val
džios užsienio lietuviams skiriamus 
pinigus. Deja, niekas niekur neaprašo 
iš užsienio lietuvių gaunamų pinigų, 

paveikslų, vitražų. 
Lietuvoje, gyvenantys lietuviai 

skaito ir girdi, tik apie Lietuvos vy
riausybės planus skirti milijonus iš 
Lietuvos biudžeto JAV lietuvių tele
vizijai, kuriamas visokias ministeri
jas ryšiams palaikyti su išvykusiais, 
statomas sales, siunčiamus mokyto
jus skaityti paskaitų, dovanojamas 
knygas ir nieko apie gaunamą lab
darą. Tokia vienpusė šališka infor
macija mus visus išeivius pasiliku
siųjų akyse pavertė gobšuoliais, 
skriaudikais, savanaudžiais. Pasili
kusieji mūsų noro turėti Lietuvos pi
lietybę negali suvokti niekaip kitaip, 
o tik troškimu, pasinaudojant piliety
bės suteikiamomis didesnėmis gali
mybėmis, dar labiau juos apvaginti. 

* * * 
Grįžtu mintimis į savo vaikystę. 

Sovietinėje Lietuvoje žmonės į iš
vykusius žiūrėjo kaip į pusiau šven
tuosius. Prisimenu iš vaikystės, kaip 
vieną vakarą slaptai į gretimą kaimą 
trumpam pasisvečiuoti atvyko nuo 
sovietų okupacijos į užsienį pasi
traukęs buvęs kaimynas J. M. Svečio 
artimieji pakvietė pamatyti buvusį 
kaimyną. Žinoma, mūsų, vaikų, nie
kas nekvietė. Juk apsilankymas bu
vo slaptas, o vaikai dažnai žodžio 
prasmės „slaptai" nesuvokia. Svečiui 
išvykus, gal kelis metus sklido legen
dos apie tuos doruosius išeivius, 
kurie nebijo persižegnot ir pasimelst 
prieš valgant, kurių vaikai gražiau
siai lietuviškai kalba, kurie nepai
sant, kur gyveno ir ką dirbo, išliko 
tokie idealistai ir tokie Lietuvos 

Dėl to, kad informacija neskelbiama, atsiranda labai 
iškreiptas tikrovės vaizdas apie lietuvių duodamus ir 
gaunamus pinigus. Skelbkime informaciją, būkime atviri 
ne dėl pasigyrimo ar pasididžiavimo, bet iš žinojimo, 
kad geri susitarimai, atvirumas, aiškumas, tikslumas 
padarys mus gerais, vieningais „kaimynais" - vardan tos 
Lietuvos. 

Darbščiosios Valė Klinienė (k.) ir Zita Dapkienė numezgė net 200 šiltų k e p u 
raičių i r šalikėlių organizacijos „Vaiko vartai j mokslą" remiamų p o -
mokyklinių centrų vaikučiams Lietuvoj. Ritonės Rudoitienės nuotr. 

Aureli ja Kriaučiūnienė ir Raminta Marchertienė krauna Lietuvos valkų 
globos būrelio ..Saulutė" supakuotas dėžes, kurios iškeliaus ) Lietuva. 

Indrės Tijūnėlienės ~_o*r 

patriotai 
Mes, lietuviai, į išvykusius žiū

rėjome kaip į žmones, kurie sugebėjo 
išlikti morališkai švarūs, laisvi, ne
susitepę sovietinės ideologijos maraz
mu. O kaip yra šiandien? Ar pasikeitė 
Lietuvoje gyvenančio lietuvio požiū
ris į išeivį brolį? Paskaitykite Lie
tuvos internetiniuose laikraščiuose 
straipsnius ta tema ir komentarus po 
jais. Visi (tiek išvykę, tiek pasilikę) 
moka koliotis, žeminti ir niekinti 
vieni kitus. Pasilikusieji Lietuvoje 
išvažiavusių įvardinami kaip „kvai
liai, burokai, nesugebantys.išvykti ir 
išsirenkantys negerą valdžią". Išva
žiavusieji, pasilikusiųjų įvardinami 
kaip „išdavikai, niekšai, parsidavė
liai, pasaulio piliečiai iš kurių reikia 
būtinai atimti pilietybę". Kas atsi
tiko? Kas taip sugeba mus (išvyku
sius ir neišvykusius) kiršinti tar
pusavyje? 

Turbūt prie to kiršinimo priside
da daug kas: pasilikusiųjų neviltis, 
pavydas, nepilnavertiškumas, žinias-
klaidoje pasirodantys tendencingi 
straipsniai, nežinojimas; išvykusiųjų 
pasipūtėliškumas, norėjimas pasipel
nyti, visokie ypatingos pagarbos rei
kalavimai. Aš tikiu, kad mūsų (gyve
nančių svetur) pinigų iš Lietuvos pra
šymai/ėmimai, mūsų negalvojimas, 
mūsų trumparegiškumas, mūsų tik
slios informacijos neskleidimas labai 
prisideda prie šio neapykantos laužo 
kūrenimo. 

* * * 

Suprantu, kad labdaros fondai ir 
organizacijos veikia ir pelną skirsto 
pagal įstatus. Bet pasikeitus situaci
jai pasaulyje, gal reikėtų peržiūrėti 
Šių organizacijų įstatus? Gal išeivijos 
fondai, labdaros organizacijos pir
miausia turėtų pasirūpinti savo ben
druomenės reikmėmis (salių remon
tai, statybos, švietimas, stovyklos, 

kelionės, mokytojų samdymas, pas
kaitininkų kelionės išlaidų sumo
kėjimas...)? Gal labdaros davėjai ga
lėtų įrašyti sąlygą, kad visi labdaros 
gavėjai Lietuvoje apie gautą labdarą 
praneštų atitinkamai valstybinei 
įstaigai ir paskelbtų vietinėje spaudo
je? Dėl to, kad informacija neskelbia
ma, atsiranda labai iškreiptas tikro
vės vaizdas apie lietuvių duodamus ir 
gaunamus pinigus. Kyla įvairūs įta
rinėjimai, nesusipratimai, neapykan
ta, apkalbos, kurie meistriškai pa
naudojami išėjusiems ir pasiliku
siems lietuviams tarpusavyje kiršinti. 
Skelbkime informaciją, būkime atviri 
ne dėl pasigyrimo ar pasididžiavimo, 
bet iš žinojimo, kad geri susitarimai, 
atvirumas, aiškumas, tikslumas pa
darys mus gerais, vieningais „kaimy
nais" - vardan tos Lietuvos. 

Vaikai užjaučia vaikus. Aleksiukas 
Siliūnas su entuziazmu padė jo į 
sunkvežimi krauti „Saulutės" s iun 
tinius bedaliams vaikams j Lietuvą. 

Indrės Ti jūnėl ienės nuotr 
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Nemuno sala yra dar nesubrendęs 
perlas vandenyje 

Atkelta iš 1 psl. 

Labai retas architektas yra tokį 
apdovanojimą gavęs už projektavimo 
sugebėjimus. Daug dažniau juo 
atžymimi žmonės, kurie nusipelnė 
paslaugom ar eitom pareigom pačiam 
Institutui. Šiuo apdovanojimu Bublys 
buvo pripažintas kaip vienas geriau
sių ir kūrybingiausių Amerikos ar
chitektų, todėl tikrai norėčiau, kad 
bent vienas Bublio projektuotas pas
tatas būtų pastatytas ir Lietuvoje". 

Bublio pažintis su Lietuvos 
architektu Miliūnu nėra nauja ir ji 
prasidėjo nuo Kauno sporto arenos. 
Anot Bublio, Miliūną (Simą) jis paži
nojo jau nuo sovietinių laikų, nuo 
1998 metų, kai jiedu susitiko nau
jame Lietuvos architekto projekte — 
Žilinsko galerijoje, Kaune. Bublys 
prisimena, jog kai Miliūnas nutarė 
dalyvauti arenos konkurse, jis pa
skambino jam į Ameriką ir pakvietė 
dalyvauti kartu su kitais jo partne
riais rūmų projekte. Tuomet Bublys 
jau buvo suprojektavęs penkias ar 
šešias stovinčias arenas JAV ir turėjo 
daug patirties projektuojant tokius 
pastatus. Miliūno, Bublio ir kitų 
architektų suburta „Arenos" grupė 
laimėjo Kauno savivaldybės paskelb
tą Kauno sporto rūmų konkursą. 
Tuomet, prisimena Bublys, sporto 
rūmams buvo parinkta vieta šiauri
niame Kauno rajone, Kalniečių par
ke. 

Bublys sutiko dalyvauti ben
drame projekte su Lietuvos architek
tais, nes norėjo padėti Miliūnui 
laimėti konkursą, taip pat, prisipažįs
ta Amerikos lietuvis, „buvau suin
triguotas galimybės dalyvauti tokio 
vienkartinio, reto projekto išvystymo 
Lietuvoje". Matyt, ne paskutinėje 
vietoje apsisprendžiant prisijungti 
prie Miliūno „Arenos" grupės buvo ir 
tai, kad, Bublio teigimu, Miliūnas yra 
puikus architektas klasikine prasme. 
„Simas ieško teisybės ir unikalaus 
grožio savo kūryboje, tuo mes esame 
labai panašūs. Simo reputacija tarp 
Lietuvos architektų yra gana aukšta, 
nes jis laikosi tvirtų principų, etikos 
ir nežvelgia į architektūrą kaip gry
nai uždarbio ir verslo šaką. Jis gerai 
supranta aplinkos įtaką projekte, 
neieško 'griebiančių' formų ar pa
viršutiniškų sprendimų, nori kurti 
architektūrą, kuri būtų subtili, mini
malistinė (gerąja žodžio prasme), su 
tam tikru fiziniu 'autoritetu'," — 
gerų žodžių Miliūnui negailėjo 
Bublys. 

Konkretus Bublio indėlis į Kauno 
projektą iš dalies jau yra atliktas, jis 
Miliūnui jau anksčiau parūpino visą 
Amerikoje išvystytą patirtį apie 
arenos geometriją, techninius 
įrengimus, matomumo analizę bei 
funkcinį išdėstymą — duomenis, 
kurie, anot Bublio, tinka ne tik 
įvairiems sportams, bet ir koncer
tams, cirkams, ledo renginiams ir 
panašiai. „Arenų projektavimas 
Amerikoje per praėjusius dvidešimt 
metų pasiekė tikrai tobulą lygį, 
Europoje tik dabar pradeda atsirasti 
panašūs darbai," — sakė Bublys. 

Be abejonės, kaunietis Miliūnas 

Iš kairės i dešinę: Kauno sporto arena projektuojantis Eugenijus Miliūnas, 
Algimantas Bublys ir Miliūno studijos direktorius Vytautas Čalka. 

„Draugo" archyvo nuotr. 

pasinaudojo ne tik JAV patirtimi 
statant sporto, koncertų ir panašių 
renginių arenas, bet ir paties Bublio 
įgūdžiais. Būdamas projektavimo 
skyriaus vedėju tada žinomoj „Giffels 
& Rossetti" architektūros firmoj, jis 
yra suprojektavęs daugelį sportui 
skirtų pastatų, tarp jų du labai gerai 
žinomus: areną, kurioje žaidžia 
Detroito krepšinio komanda „Pis-
tons", ir Arthur Ashe stadioną New 
Yorke, kuriame vyksta Amerikos pir
menybės — pokalbyje su Zaparcku 
pasakojo Barzdukas. „Šie stadionai 
laikomi pavyzdiniais sportinių pas
tatų architektūros pavyzdžiais. Todėl 
būtų didelė klaida nepasinaudoti 
Bublio paslaugomis Kaune, nes to
kios rūšies projektai reikalauja ne
mažai patyrimo ir žinių, kad pastatas 
būtų sėkmingai pritaikytas sporto 
reikalams, kad būtų patogūs įėjimai 
ir išėjimai, kad būtų geras matomu
mas žiūrovams ir taip toliau", — sakė 
Barzdukas. 

Bublys yra projektavęs ir daugy
bę įvairiausių kitokios paskirties pas
tatų. Pavyzdžiui, kada jis dirbo 
žinomoj Gunnar Birkerts architek
tūros firmoje, jis buvo vienas iš 
Federal Reserve banko Minneapoly 
įstaiginio pastato projektuotojų. Tas 
pastatas, — prisimena Barzdukas, — 
buvo neįprastas, nes jame visas pas
tato masyvas buvo tarp dviejų galinių 
bokštų pakabintas grandininės krei
vės išvaizdos lynais ir apačioje, po 
pastatu, nuo gatvės iki gatvės šimto 
metrų erdvėj nebuvo jokių pastolių. 
Tas pastatas tada buvo pripažintas 
vienu avangardiškiausių projektų 
tiek inžinerine, tiek estetine prasme. 
Barzduko nuomone, tai tik vienas 
Algimanto Bublio vaizduotės ir suge
bėjimų pavyzdys. Ne veltui Audronė 
Ercmonaitė architektūrai skirtame 
žurnale „Archiforma" straipsnyje 
apie Kauno miesto pramogų ir sporto 
rūmų ateitį sako, jog Bublio ir 
Miliūno bendradarbiavimas turi sub
randinti gerą architektūrinį produk
tą, kuris suteiktų Kauno miestui 
naujų architektūrinių paskatų. 

Miliūnas savo projekte kaunie
čiams pasiūlė pastatyti iki 15,000 
žiūrovų sporto areną, kuri būtų pri
taikyta įvairių sporto šakų varžy
boms ir renginiams. Maža to, projek
te numatoma ir kaip pagyvinti miesto 
centrą bei pritraukti daugiau žmonių 
į Laisvės alėją. Tačiau, kritikų 
nuomone, Miliūno projektas turi 

vieną svarbiausią trūkumą — gali
mas automobilių spūstis ir kamščius. 
Užklaustas apie tai Bublys atsakė, 
jog jis yra įsitikinęs, kad Nemuno 
sala, atsižvelgus į visas sąlygas ir 
alternatyvas, yra geriausia vieta 
Kauno arenai statyti. Kodėl? Pirma, 
pastačius sporto rūmus saloje, arti 
prie miesto širdies, ji bus Kauno 
arena, o ne privataus verslo. Antra, 
salos projektas padės miesto centrui 
atsigauti, o Nemuno kairiajam kran
tui susitvarkyti. Pastačius areną 
užmiestyje ar pakraštyje, ji neturės 
didelės įtakos miestui — įsitikinęs 
JAV architektas. Trečia, sala ir jos 
žaluma yra didelė Kauno vertybė, bet 
ji nėra išvystyta. Kur baidarių ir 
laivelių uostas ir prieplaukos? Kur 
restoranas prie vandens, kur suolai 
pailsėti? Kur pušynas ar didingi 
medžiai? Kur takai, alėjos, vandens 
baseinas, dviračių takai, vaikų žaidi
mo aikštės? Sporto rūmai, gerai 
suprojektuoti ir pastatyti, gali padėti 
salai atsigauti ir tapti patraukliu cen
tru. Be arenos, salos rytinis galas gali 
ilgai pasilikti sąvartynu, tokiu, kokiu 
jis ir yra dabar. Ir ketvirta, Bublio 
teigimu, arena iš tikrųjų taps didele 
automobilių susikimšimo priežasti
mi. ,yAš manau, kad kamščių bus, bet 
ar tas visuomet blogai? Lankytojai 
išmoks atvykti ar anksčiau, ar auto
busu, pasivaikščios saloje, aplankys 
'Akropolį', gal pėsti ateis iš Laisvės 
alėjos ar kitur. Todėl manau, kad 
kamščiai būtų blogesni užmiestyje 

negu saloje," — taip į vieną svar
biausių argumentų dėl Kauno sporto 
arenos statybos Nemuno saloje 
atsakė Bublys. 

Kai Miliūno Kauno sporto rūmų 
projektas, Bublio žodžiais tariant, 
„užkibo" ir miestas pradėjo ieškoti 
kitų vietos alternatyvų, sutelktą 
medžiagą Miliūnas ir Bublys labai 

v 

sėkmingai panaudojo Šiaulių arenai 
suprojektuoti, kurios oficialus 
atidarymas įvyko šių metų liepos 25 
d. Bublys neslėpė, jog didžiausi 
sunkumai statant Kauno sporto 
areną Nemuno saloje gali būti pinigų 
stoka (Šiauliuose tas labai jautėsi 
projektavimo pabaigoje). O kol kas jis 
tikisi tęsti Kauno arenos išvystymą, 
ne vien iš funkcinės, bet ir iš este
tinės ir urbanistinės pusės. „Teks 
pasikalbėti apie pastato išorinę 
ekspresiją, ryšį su sala ir aplinka. Dar 
norime peržvelgti vidinį pastato 
išdėstymą, kad galėtume pilnai įsi
jungti į miesto ir salos parko panora
mas, Nemuno vaizdus ir Kauno 
'Akropolio' realybę. Yra daug kalbų 
apie tolimesnį salos rekreacinį ir 
landšaftinį išplėtojimą, kuris daug ką 
galėtų Kaunui duoti. Nemuno sala 
yra dar nesubrendęs perlas vandeny
je," — tvirtino architektas iš 
Amerikos. 

Kai Amerikoje buvo pastatytas 
Detroito „Pistons" stadionas — 
Palace Stadium, Barzdukas prisime
na, jog šio stadiono nuotraukoms 
pasirodžius pačiuose prestižiškiau
siuose Amerikos architektūros žur
naluose, „apsidžiaugėme, kad pas
tatas tarsi net turėjo subtilių lietu
viškų motyvų: jis buvo visas mūrinis, 
bet dviejų spalvų plytos buvo dailiai 
suderintos, padarytas lyg kokios 
lietuviškai austos juostos raštas. 
Todėl tikiu, kad Kauno projektas irgi 
turėtų lietuvišką atspalvį". O pats 
Bublys teigia: „Nežiūrėkite į Šiaulių 
projektą dėl jo 'laukinės' fasado 
išraiškos. Šiauliai yra Šiauliai, o 
Kaunas visiškai kita vieta su kitomis 
įtakomis. Teks dar palaukti mūsų 
architektūrinių sprendimų, bet jie 
bus visiškai skirtingi ir nuves mus 
dar nežinoma kryptimi." 

A Bublio pro jektuoto Arthur Ashe stadiono Sew York vidus 



6 DRAUGAS, 2007 m. rugpjūčio 18 d., šeštadienis 

Restauratorė J. Bilotienė prie Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslo „Madona su kūdikiu". 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Šventųjų Madonų restauratorės 
rankai nevalia sudrebėti 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA) 
— Seniausius ir vertingiausius Lie
tuvos bažnyčių paveikslus restauruo
janti aukščiausios kategorijos tapy
bos restauratorė Janina Bilotienė sa
ko, kad, kiekvieną kartą prisiliesda
ma prie garsiausių Madonų paveiks
lų, jaučianti didžiulę atsakomybę ir 
vidinį virpulį, tačiau specialų skalpelį 
laikančiai rankai nevalia sudrebėti. 

Ne vieną garsią Lietuvos bažny
čių Madoną restauravusi Prano Gu-
dyno muziejinių vertybių restauravi
mo centre dirbanti J. Bilotienė pirmą 
kartą prieš du dešimtmečius prisi
lietė prie nuostabaus Sapiegų Mado
nos paveikslo, dabar puošiančio vieną 
iš Vilniaus arkikatedros koplyčių, o 
sunkiausia dirbti aukščiausios kate
gorijos restauratorei buvo Šiais me
tais restauruojant nežinomo XVII 
amžiaus autoriaus nutapytą Palan
gos Madoną, rugpjūčio 19 dieną grįž
tančią į šimto metų jubiliejų šven
čiančią Palangos bažnyčią. 

— Teko girdėti Jus vadinant 
Lietuvos madonų restauratorė. 
Kiek Švč. Mergelės Marijos su 
Kūdikiu paveikslų esate restau
ravusi? 

— Esu dirbusi prie penkių ma
donų: Aušros vartų, Šiluvos, Tytu
vėnų, Žemaičių Kalvarijos ir Palan
gos. Kalbant apie Aušros vartų pa
veikslą, įtrauktą į neseniai patvirtin
tą Jono Pauliaus II piligrimų kelio 
programą, tai jis pastarąjį kartą buvo 
restauruotas 1993 metais, prieš at
vykstant popiežiui į Lietuvą. Laikas 
šiam paveikslui vėl grįžti pas mus -
praeidama pro Aušros vartus vis pa
stebiu, kad atviroje koplyčioje esanti 
Madona jau patamsėjusi, aprūkusi, 
apnešta suodžiais — tikrai laikas pa
valyti. Apskritai tokius reikšmingus, 
gausiai lankomus paveikslus restau
ratoriams tenka tvarkyti kas dešimt 
metų. 

— Vis knietėjo paklausti, ką 
jaučia restauratorius, kasdien 
liesdamas šventu laikomą pa
veikslą, prie kurio įvairiais am
žiais pagarbiu atstumu meldėsi 
šimtai tūkstančių Žmonių? 

— Kiekvieną kartą imdamasi 
restauruoti stebuklingu laikomą 
paveikslą, jaučiuosi taip, lyg būčiau 
chirurgas, einantis operuoti gyvo 
žmogaus. Ypač baisu buvo prisiliesti 
prie šimtmečiais malonėmis garsė
jančio paveikslo pirmą kartą, jaučiant 

Perlaidojamas Vasario 16-osios 
akto signataras Vailokaitis 

didžiulę atsakomybę už kiekvieną ju
desį aštriu skalpeliu nuimant įvairių 
laikų užtapymus, kurių gali būti nuo 
kelių iki keliolikos, kol pagaliau „pri-
sikasi" prie originalios tapybos ir pa
matai visiškai kitą vaizdą. Palinkęs 
prie Švč. Mergelės Marijos su Kūdi
kiu „akis į akį", jei taip galima pasa
kyti, patiri ypatingą jausmą, kurio 
negali nusakyti — kartais net šiurpu
liukai nueina. Dirbdama visada abe
joju, ar gerai padariau, ir niekada ne
galiu pasakyti, kad paveikslas restau
ruotas iki galo ir kad galima prie jo 
nebegrįžti. 

— Daugelis iš Jūsų restau
ruotų paveikslų yra didelių for
matų, išskyrus Palangos Mado
ną. Ar nė ra sunku vyresnio am
žiaus moteriai pasiekti įvairias 
paveikslo vietas? 

— Tenka dirbti ir pasistiebus, ir 
atsiklaupus, ir atsigulus. Na, klūpoti 
prie šventojo paveikslo gal ir visai 
tinka, tačiau nelengva, laikant saujo
je keletą įvairaus aštrumo ir dydžio 
skalpelių. Sunkiausia buvo nuimant 
ypač kietus Palangos Madonos užta
pymo dažų sluoksnius — tekdavo pa
vargti ir daugiausia laiko sugaišti. 
Bet šis paveikslas ypatingas — tai 
vienintelė Madona iš mano restau
ruotųjų, kuri yra pavaizduota ver
kianti ir prakaituojanti krauju. 

Kartais pagalvoju, kad šventuo
sius paveikslus gali restauruoti tik 
vienuolės, davusios šventumo įžadus, 
o ne aš. Bet kai nuimami aptaisai ir 
pamatau paveikslą dengiantį didžiau
sią sluoksnį nešvarumų, suprantu, 
kad reikia gelbėti, susiimu ir padarau 
visa, ką galiu. Specialistui norėtųsi 
nuodugniau patyrinėti paveikslą, 
kiekvieną jo milimetrą, kuo geriau jį 
restauruoti, atkurti visą jo autentiš
ką vaizdą, spalvas, tačiau dažniausiai 
reikia skubėti ir laiku gražinti verty
bę bažnyčiai. 

Ne kartą būdavo skaudu, kai me
notyrininkai, vos žvilgtelėję į vertin
gą, bet neatpažįstamai užtapytą 
paveikslą, mesteldavo: „Menkaver
tis...". O po restauravimo žiūri ir gi
ria: „O, kokio gero meistro būta!" 

— Kokie paveikslai dar lau
kia Jūsų rankų prisilietimo? 

— Kiek žinau, pirmenybė bus tei
kiama bažnyčių ir kitų sakralinių ob
jektų, įtrauktų į Jono Pauliaus II pili
grimų kelio 2007-2013 metų progra
mą, vertybėms restauruoti. 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) 
— Šeštadienį vyksta iškilminga Lie
tuvos valstybės veikėjo, Vasario 16-
osios nepriklausomybės akto signa
taro, Steigiamojo Seimo nario Jono 
Vailokaičio palaikų perlaidojimo cere
monija, pranešė Seimo ryšių su visuo
mene skyrius. 

Vykdant velionio valią, urna su jo 
palaikais bus palaidota Kauno rajono 
Raudondvario seniūnijos Paštuvos 
kaimo kapinėse, šalia velionio brolio 
kunigo Juozapo Vailokaičio. 

Renginyje dalyvavo Seimo pir
mininko pavaduotojas Gintaras Ste
ponavičius. 

J. Vailokaitis gimė 1886 m. birže
lio 25 d. Šakių apskrityje, Sintautų 
valsčiuje, Pikžirnių kaime. 

1908 m. baigė Peterburgo preky
bos ir pramonės institutą ir grįžo į 
Lietuvą. Tarnavo Marijampolės „Žag
rės" kooperatyve. 

1912 m. su broliu Juozu Kaune 
įkūrė Brolių Vailokaičių ir bendrovės 
banką nusigyvenusių bajorų dvarams 
supirkti, juos skirstyti ir išsimokėti
nai išparduoti lietuviams. 

Pirmojo pasaulinio karo metais 
dėl lietuviškos veiklos okupacinės 
valdžios kalintas, vėliau laikytas poli
cijos priežiūroje. 

1917 m. rugsėjo 18-22 d. dalyva
vo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. 
Išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1918 m. 
vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Ne
priklausomybės Aktą. 

1919 m. su broliu Juozu įkūrė 
Ūkio banką ir buvo jo vadovas. 

Lietuvos krikščionių demokratų 
partyos narys. 

1920 m. išrinktas į Steigiamąjį 
Seimą. Jame buvo Valstybės finansų 
ir biudžeto komisijos pirmininkas. 

Brolis Juozas - Steigiamojo, I bei 
II Seimo narys. 

„Maisto", „Metalo" akcinių ben
drovių vienas steigėjų ir dalininkų. 
Nuo 1937 m. - „Metalo" valdybos pir
mininkas. Įsigijo Palemono plytinę. 
Įkūrė prekybos „Eksporto ir impor
to" akcinę bendrovę. 

1925 m. išrinktas Lietuvos banko 
tarybos nariu. 1937 m. - Urmo ben
drovės pirmininkas ir bankininkų 
atstovas Prekybos ir pramonės rū
muose. 

1927 m. vienas Lietuvos aeroklu
bo steigėjų. 

1940 m. pasitraukė į Vokietiją. 
Mirė 1944 m. gruodžio 16 d. 

Blankenburge (Vokietija), kur ir buvo 
palaidotas. 

Valdovų rūmai — ne daržinės 
Atkelta iš 1 psl. 
čia negali pirkti aukciono būdu, patys 
suprantate, kad čia ne turgus, reikia 
ieškoti, kurie yra objektai identifi
kuoti. Kainos yra sutartinės, jeigu ši
tas kainas viešai paskelbti, bus labai 
sunku kalbėti su kitais", — apie Val
dovų rūmams perkamus eksponatus 
kalbėjo buvęs premjeras. 

Paklaustas, ar šis objektas nėra 
per brangus Lietuvos valstybei, jis ti
kino, kad į šį klausimą turi atsakyti 
tauta ir šypsodamasis pasiūlė pa
skelbti referendumą šiuo klausimu. 

„Man asmeniškai neatrodo per 
brangus", — sakė A. Brazauskas. 

Liepą žiniasklaidoje pasirodė įta
rimai, jog Valdovų rūmus užpildy-
siančių eksponatų pirkimui skiria-

| mos lėšos naudojamos netikslingai. 
Šiuo metu meno dirbinių pirkimus 
organizuoja Lietuvos dailės muziejus, 
o kurias vertybes reikėtų įsigyti 
sprendžia tame pačiame muziejuje 

dirbantys ekspertai. Be to, vykdomų 
pirkimų niekas nekontroliuoja. 

Liepos pradžioje Valdovų rūmų 
interjerą papuošiančių meno verty
bių įsigijimui iš Privatizavimo fondo 
Vyriausybė paskyrė 3,5 mln. litų. Per 
praėjusius dvejus metus tam buvo 
atseikėta dar 9 mln. litų. 

Už skirtas lėšas įsigyjama atitin
kamas epochas atspindinčių baldų, 
gobelenų, paveikslų ir kitų taikomo
sios bei vaizduojamosios dailės kūri
nių. 

Lietuvos valdovų rūmų atkūrimo 
darbai oficialiai prasidėjo 2002 me
tais. Prieš 200 metų nugriauti Vil
niaus žemutinės pilies Valdovų rūmai 
yra atkuriami virš 1987—2001 me
tais atkastų rūmų liekanų. Tai Vil
niaus pilių komplekso sudėtinė dalis 
— kunigaikščių rūmai, stovėję tarp 
Katedros ir Pilies kalno. Rūmai su
sideda iš keturių korpusų su uždaru 
kiemu. 

Deportuojamo lietuvio ateitis neaiški 
Atkelta iš 1 psl. 
buvo konstatuota, kad V Zajančkaus
kas prisidėjo 1943 metais „brutaliai 
likviduojant" Varšuvos žydų getą ir 
nurodyta deportuoti jį į Lietuvą. 

2005 metų sausį JAV federalinis 
teismas iš V Zajančkausko nutarė 
atimti Jungtinių Valstijų pilietybę. 

Prieš 1940 metų okupaciją V Za
jančkauskas tarnavo Lietuvos armi
joje, vėliau buvo įtrauktas į lietuviš
kąją Sovietinės armįjos diviziją. Po 
metų jį sulaikė vokiečių kariai ir jis 
tapo karo belaisviu. 1942 metais na
ciai lietuvį perverbavo. 

Kaltinimai V Zajančkauskui bu
vo grindžiami nacių sudarytais sąra
šais, kurie rodo, kad jis buvo vienas iš 
pusketvirto šimto sargybinių, 1943 
metų balandžio 17 dieną dalyvavusių 
išpuoliuose per Varšuvos žydų geto 
likvidavimo operaciją. 

Tuo tarpu Teisingumo departa
mentas turi dokumentus, liudijan
čiais, kad V Zajančkauskas apmokė 

kitus naciams talkinusius puskari
ninkius ir buvo paaukštintas bei 
apdovanotas „už narsą" po Varšuvos 
geto likvidavimo kampanijos. 

V Zajančkausko advokatai teigė, 
kad nacių sąrašai nėra patikimas įro
dymas, jų nepatvirtina jokie kiti 
įrodymai ar liudininkų parodymai. 

Nacių talkininkus persekiojantis 
Teisingumo departamentas kaltino V 
Zajančkauską melavus apie savo pra
eitį, kai imigravo į Ameriką iš Aus
trijos 1950-aisiais ir po šešerių metų 
gavo JAV pilietybę. 

V Zajančkauskas pripažino, kad 
nepasakojo imigracijos pareigūnams 
apie tarnybą Travnikuose 1943-ai-
siais, bijodamas, jog tai sulėtins jo 
imigracijos procedūrą, bet tikino, kad 
jis ten darbavosi vietos užeigoje. 

Varšuvos gete gyveno 40,000 žy
dų, iš kurių apie 7,000 buvo išvežti į 
Treblinkos mirties stovyklą, tūks
tančiai išvežti į koncentracijos sto
vyklas ar mirė besipriešindami. 
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Saugumu Rusijoje pasitikima labiau negu bažnyčia 
niais politikais ir ją kritikuojančiais Nors šiuo metu. daugiausiai dė-
žurnalistais. Ir kol kas nė viena iš mesio pritraukia neformaliai įvardi-
Baltijos šalių neturi realių galimybių jamų kaip potencialių kandidatų 
paleisti bent šūvio (žinios) šioje infor- Sergej Ivanov ir Dmitrij Medvedev 
macinėje kovoje. dvikova, tačiau ar FST rinksis iš šių 

Ekspertai teigia, kad Rusijos su- dviejų kandidatų kol kas neaišku, 
kuriamos informacinės technologijos Liepos mėn. iš savo posto pasi-
kol kas dar gerokai atsilieka nuo Va- traukė Saugumo Tarybos sekretorius 
karietiškų, tačiau kovoje už įtaką pa- Igor Ivanov. Galima -būtų spėti, kad 
čioje Rusijoje ir už jos ribų šios šalies jam, kaip profesionaliam diplomatui, 
slaptosios tarnybos pasitelkia ne vien ne prie širdies Šaltojo karo laikus pri
tik technologijas, o išplėtotą agentu- menanti Rusijos laikysena Vakarų 
rinį tinklą. Šiuos žmones, infiltruo- atžvilgiu, bet didesnė tikimybė, kad 
tus neabejotinai visose institucijose ši personalijų rokiruotė turi ir kitą 

prasmę: vykdančiuoju Saugumo Ta
rybos sekretoriumi tapo Valentin So-
boliov, su aiškiomis saugumiečio 
„šaknimis". 

Būtent užimant šį postą galima 
domi-

Rusijos gyventojų nuomone daugiausia įtakos valstybėje turi prezidentas ir Fede
ralinė saugumo tarnyba (FST). 

Tomas Misiūnas nuomone daugiausia įtakos valstybė
je turi prezidentas ir Federalinė sau-

Vra „geras melas", kai meluojant gumo tarnyba (FST). Tuo tarpu baž-

šalies viduje ir, matyt, daugelyje ins
titucijų kaimyninėse šalyse veikia 
tarsi visagalė-kasta. 

Rusijoje klesti korupcija - bet ko
kią informaciją galima nusipirkti, o 
tą, kurios negali gauti - galima su- sudaryti realią konkurenciją 
kurti. Net kaimyninė Baltarusija iš- nuojančiam V Putin klanui, 
prašė šešis lenkų žvalgus, dalis kurių, 
nepatikrintais duomenimis dirbo ir 
FST. 

Be šios institucijose tikriausiai 
neapsieita protestų metu dėl bron-

Pasi t ikė j imas 

Ar tokią taktiką galima pakartoti 
neaišku. Rusai - nenuspėjama tau-

siekiama apsaugoti ką nors nuo žiau
rios tiesos, yra „blogas melas", kai 
meluojant siekiama naudos sau, ir, 
sakoma, kad yra statistika. Valstybės 
išlaikomos tokios institucijos dažnai 
tarnauja valdžios interesams. 

Akivaizdžiausių įrodymų galima 

nyčia, Dūma ir politinės partijos dali
jasi 12-14 vietomis. 

Suprantama, prezidento institu
cijos ir asmeniškai Rusijos prezidento 
įtaka bei pasitikėjimas juo artimiau
siu metu tik augs, nes artėja prezi
dento rinkimai. Kita vertus, visuome-

įtakingiausių šalies institucijų tik
riausiai nėra vien tik sovietinio ste-

rasti kaimyninėje Baltarusijoje. Jeigu nės suvokimas, kad FST yra viena 
tikėsime Baltarusijos vidinis atlygini
mas gegužės - birželio mėn. keliais 
procentais didėjo, tačiau Nepriklau
somo socioekonominių ir politinių ty
rimo instituto (iiseps.org) duomeni
mis, teigiančių, kad jų materialinė 
padėtis pagerėjo per paskutinius tris 
mėnesius, sumažėjo trečdaliu. 

Rinkimų rezultatai kaimyninėje 
šalyje dar akivaizdesnis rodiklis, nei 
statistika: remiantis oficialiais rezul
tatais, už A. Lukašenko balsavo 83 
proc., remiantis IISEPS duomenimis 

Rusijoje klesti korupcija - bet kokią informaciją galima 
nusipirkti, o tąf kurios negali gauti - galima sukurti. 

reotipo liekana. V Putin praeitis ne
atsiejama nuo šios institucijos. „Ge
ras prezidentas gali išeiti t ik iš geros 
institucijos". Tokia turėtų būt i FST 

atliktais prieš rinkimus, už dabartinį autoriteto augimo logika, 
prezidentą buvo pasiryžę balsuoti Be to, Rusijoje valstybinė propa-
64,7 proc, o po rinkimų atlikta ap- gandą yra išvystyta, išmėginta ir pri

zinio kario Estijoje, Ukrainoje orga- ta . Ta pati J. Levada analitinio centro 
nizuojant anti-NATO demonstracijas apklausa rodo, kad žiniasklaidos įta-
ar juo labiau Gruzijoje kai praktiškai k a Rusijos visuomene taip pat ne-
už rankos praėjusių rugsėjį buvo pa- abejoja (kaip ir priklauso ketvirtajai 
gauti agentai. valdžiai, ji užima ketvirtą vietą). Juo 

labiau, kad net 60 proc. rusų įsiti-
Ranka ranką plauna kine, kad tie žmonės, kurie yra val

džioje rūpinasi tik savo materialine 
Tiesą sakant, Rusijos prezidento gerove ir karjera. 

V Putin įtaka yra visiškai priklauso- Net 80 proc. įsitikinę, kad daugu
ma nuo to, kokią įtaką turi FST, o ne ma rusų be valstybės pagalbos neiš-
atvirkščiai. Tai ne V Putin kuria FST gyventų. Ir panašu, kad jie yra pa-
įtaką, bet FST aktyvi veikla, turima sirengę leisti valdžiai ir toliau veikti 
kompromituojanti medžiaga ir infor- savo nuožiūra, nes beveik ketvirtis 

apklaustųjų mano, kad Rusijoje per 
daug laisvės. 

Belieka svarstyti, a r tokie ne
nuoseklumai yra metodinė klausimų 
formulavimo problema ar dalis sla
viško mentaliteto, nes kaimyninėje 
Baltarusijoje, kur laisvių akivaizdžiai 
mažiau, net ir nepriklausomos ap-

macija, sueinanti į šią instituciją iš klausos rezultatai rodo, kad daugiau 
visos šalies užtikrina tai, kad prezi- nei pusė piliečių tiki, kad bendra si-

klausa rodo, kad balsavo 64,9 proc. 
Tiesa, gal po pusmečio duodamas in
terviu Ukrainos žurnalistams A. Lu
kašenko pasigyrė, kad iš tiesų jis 
klastojo rinkimus, bet taip norėjo 
įtikti Vakarams, nes iš tiesų už jį bal
savo 93,5 proc. 

Didžiausia bėda, kad kokia gi ta 
statistika - gera ar bloga - kaimyni
nėje Baltarusijoje sunku pasakyti, 
nes ji neparodo net tendencijų: Sta
tistikos ir analizės ministerija rašo 
tai, ką reikia, o realios nepriklauso
mos apklausos atlikti šalyje neįma
noma, nes visos visuomenės nuomo
nių tyrimų organizacijos privalo ak-
redituotis. Nuo praėjusių metų to kol 
kas nė vienai nepavyko padaryti. 

Didžiojoje Baltarusijos kaimynėje Europos analitikų ir kai kurie politi-
ir globėjoje Rusijoje situacija kol kas kai patikėjo, kad tai JAV politika iš-
kiek šviesesnė. Ten dar yra likusių šaukė Rusijos pasitraukimą iš įpras-

taikyta. FST - tai ta institucija, ku
riai užkrauta „sunki kovos su teroriz
mu" užduotis, t.y. tik šios institucijos 
darbuotojų dėka galima laimėti karus 
prieš vadinamuosius separatistus ar 
užtikrinti visas prevencijas priemo
nes naujiems judėjimams atsirasti. 

Rusijos televizija gana plačiai vi
sada nušviečia šalies vadovų pasi
sakymus apie FST ar kitų slaptųjų 
tarnybų „profesionalumą". Jos yra 
atsakingos, kad Rusija artimiausia 
dešimtmetį pirmautų informacinių 
technologijų srityje. 

Reikėtų pastebėti, kad jau kuris 
laikas Rusija sugeba nugalėti visuose, 
matyt, šiuo metu bandomuosiuose in
formaciniuose mūšiuose: dauguma 

dentas išliktų įtakingas. 
Todėl tikėtina, kad šios instituci

jos viršūnės nebus linkusios laukti, 
kol V Putinas apsispręs dėl savo įpė
dinio kituose rinkimuose. Kaip FST 
kažkada „sukūrė" V Putin, taip ji 
šiuo metu gali užtikrinti pergalę bet 
kuriam šiai institucijai lojaliam kan
didatui. 

tuacija šalyje vystosi teisinga linkme. 
Taigi statistika negali padėti at

sakyti į visus klausimus, tačiau tu
rėtų atskleisti tendencijas: skaičiais 
galima manipuliuoti. Kaip teisingai 
sako patys rusai: „pasitikėk, bet tik
rink..." 

Geopolitika.lt 

organizacijų galinčių laisvai atlikti vi
suomenės nuomonės tyrimus. Tačiau 
jų rezultatų patikimumą taip pat yra 
gana sunku vertinti, nes nevyriausy
binės organizacijos yra gana griežtai 
kontroliuojamos. 

Nelygi kova dėl į takos 

Taigi kontroliuoti yra ką. Ir vi
suomenė Rusijoje, pasirodo, jaučia tą 
kontrolę. Liepos viduryje J. Levada 
analitinis centras atliko apklausą, 
kuri atkleidžia, kad Rusijos gyventojų 

tinės ginkluotės sutarties, kad naujo
sios NATO bazės Lenkijoje ir Čekijo
je kelia tiesioginę grėsmę Rusijai, 
bronzinio kario perkėlimas yra asme
ninis (grupinis?) visų rusų įžeidimas 
ir pažeminimas. 

Net Europos Tarybos parlamen
tinės asamblėjos pirmininkas Rene 
van der Linden viešėdamas Rusijoje 
pabrėžė, kad jis „daug kartų kritika
vęs Baltijos valstybes už jų požiūrį į 
rusakalbes mažumas". Šis pareigū
nas kažkodėl ne itin kritikavo Rusijos 
valdžią už susidorojimą su opozici-

8801 78th Ave Bridgtvkw, 1160455 UI. f 708599-9680 
Fox. f 708 599-9*82 UI. f 900-775-7363 

http://iiseps.org
http://Geopolitika.lt
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Bamey Dr., Suite A 
Jollet, 1L 60435 

Tel. 815-7440330; 
lietuviškai 815-744-8230 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6^90 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos daktarai ir chirurgai 
10811 W. 1 4 3 ^ SL Orland Park, IL 60467 

- Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

f— 

C h i r o p r a k t i k a ir 
m a n u a l i n e terapi ja 

Amber Telefonas (708)239-0909 
~ * ^ • Manualinė terapija 
^ B n • Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chi roprak t i kos gydytoja 

6420 West 127th Street Palos Heights. IL 60463 

S 
Dr. Vida L Puodžiūniene 

Healthy Connection 
CHropradk & Rehab CMc 

Manualinė ir f izinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

/ ^ V Y T E N I S GRYBAUSKAS, M. D. 
f SUSAN T. LYON, M D . 

/ Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
C Chirurgija, Klausos aparatai 
\ 7350 W. College Drive, Suite 208 
^ Palos Heights, IL 60463 

V Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79th St. 

Burbank, IL 60459 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS). NEMICKAS, MD. 
KARC*XCX^S-ŠROES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologi ja 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Cynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630^852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės Ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Crange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TBH DALIAS PRUNSKIS, MD 

VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.ill inoispain.com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 6364622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr . EUGIJUS UEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 7 2 3 - 1 8 5 4 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
ANŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W . Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chlc tgo , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1-866 438 7400 
Skambinkite njemokamai kiekviena 

ketvirtadieni, nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialinių reikalu taryba 

2711 VVest 71 Street, 
Chicago, l t 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 77*436-6906 

(NE)EILINIS SĄMYŠIS 
IMIGRACIJOS TARNYBOJE 
Tai, kas per pastarąjį maždaug 

pusantro mėnesio dėjosi JAV piliety
bės ir imigracijos tarnyboje (United 
States Citizenship and Immigration 
Service arba USCIS), iš dalies galima 
pavadinti eiliniu įvykiu. Periodiški 
procedūrų keitimai, įstatymų patai
sos ir „jokių garantijų" šūkiu parem
tas požiūris laikas nuo laiko sukelia 
papildomą galvos skausmą asme
nims, norintiems teisėtai išsikovoti 
(kitas žodis vargu ar tiktų šiame kon
tekste) tam tikrų imigracinių privi
legijų. Kita vertus, pastarieji įvykiai 
parodė, jog ir USCIS rūpi viešoji nuo
monė ir kad net šią inertišką organi
zaciją įmanoma paveikti visuomeni
nio aktyvumo svertu. 

Nuo ko viskas prasidėjo? Kaip ži
noma, nuo liepos pabaigos USCIS 
įvedė naujų kainų už paslaugas sis
temą. Be to, birželio mėnesį buvo pa
skelbta, jog, likus lygiai mėnesiui iki 
šios sistemos įsigaliojimo, t.y, nuo lie
pos 1-osios dienos, USCIS priimsian-
ti paraiškas statusui pakeisti darbo 
pagrindu (forma 1-485) iš asmenų, 
anksčiau neturėjusių galimybių pa
tekti į laimingųjų gretas, dėl susida
riusių jų kategorijoje „kamščių" 
(„backlogs"). Jau keletą metų prašy
mai statusą pakeisti nebuvo priima
mi iš asmenų, norinčių gauti nuola
tinio gyventojo statusą darbo pagrin
du („employment-based adjustment 
of status") ir turinčių žemesnį nei 
magistro laipsnį (atstovaujančius 
taip vadinamai „trečiajai kategorijai" 
prašytojų, tuo tarpu magistro ar aukš
tesnį išsilavinimą ar pripažintą talen
tą meno, sporto ar mokslo srityse tu
rinčiuosius priskiriant atitinkamai 
antrajai ir pirmajai kategorijai). 

Statuso pakeitimo prašymai jau 
daugelį metų yra populiariausia imi
gracinių prašymų kategorija. Iš 
esmės jie gali būti skirstomi į dvi gru
pes: nuolatinio gyventojo statuso įgi
jimas šeimos su(si)jungimo pagrindu 
(„family unification-based") ir to pa
ties statuso įgijimas darbo pagrindu 
(„employment-based"). Be abejonės, 
leidimas gyventi arba „žalioji korte
lė" gali būti ir yra išduodama ir ki
toms kategorijoms priklausantiems 
asmenims, pvz., metinės loterijos lai
mėtojams arba pabėgėliams. Tačiau 
paprastai daugiausia sunkumų kyla 
būtent siekiant „žaliosios kortelės" 
vienu iš dviejų anksčiau minėtų bū
dų, kadangi šiems asmenims yra ats
kirai skiriamas fiksuotas imigracinių 
vizų skaičius ir, paklausai smarkiai 
viršijant pasiūlą, kai kuriose kate
gorijose susidarę „kamščiai" nelei
džia tikėtis „žaliųjų kortelių" net ne 
ateinančius kelerius, o keliolika metų 
(tarp jų - JAV piliečių seserims/bro
liams ar tėvams, menkai kvalifikuo
tiems darbininkams ir pan.). Visų 
darbo ar šeimos pagrindu teikiamų 
prašymų nagrinėjimo tvarka priklau
so nuo jų pateikimo datos („priority 
date"), o jei darbo pagrindu pateiktas 
prašymas yra paremtas sertifikatu 
(„labor certification"), pirmumo data 
(„priority date") yra laikoma prašy
mo sertifikatui pateikimo data.. 

Sugrįžkime į šių metų liepos pir
mąją. Kaip buvo galima tikėtis, US
CIS tą dieną (pirmąją, įsigaliojus „at

virų vartų" principui) buvo užversta 
dešimtimis tūkstančių prašymų iš as
menų, keletą metų ar ilgiau nekant
riai laukusių šios dienos. Todėl jau ki
tą dieną buvo paskelbta, jog daugiau 
prašymų šiais metais priimta nebus, 
kadangi visas numatytas imigracinių 
vizų skaičius jau išnaudotas. Prašy
mai, gauti liepos antrąją, turėjo būti 
grąžinti siuntėjams drauge su atsiųs
tu mokesčiu už paslaugą. Nenuosta
bu, kad žmonės, patikėję valstybinių 
įstaigų pranešimais apie galimybę pa
teikti prašymus visą liepos mėnesį 
pasijuto apgauti. 

Imigrantų bendruomenės bei jų 
advokatų pasipiktinimo bangos ilgai 
laukti nereikėjo. Viena Čikagoje vei
kianti teisininkų kompanija iškart 
padavė vyriausybę į teismą. Califor-
nia valstijos demokratų atstovas, ku
ris taip pat yra ir Atstovų rūmų Imi
gracijos komiteto pirmininkas, pa
reiškė griežtą protestą prieš USCIS 
veiksmus, savo nepasitenkinimą vie
šai išreiškė ir Amerikos Imigracijos 
teisės fondas (American Immigration 
Law Foundation, arba AILF). Didžiau
sią išradingumą parodė Indijos emi
grantų bendruomenė California. Šios 
bendruomenės atstovai, kurių daugu
ma - aukštųjų technologijų srityje 
dirbantys profesionalai, surengė ke
letą taikių protesto akcijų ir užvertė 
USCIS vadovą puokštėmis gėlių, taip 
pakartodami populiaraus indiško ki
no filmo scenarijų. Galiausiai, liepos 
17-tą dieną, tiksliau - ryte, neprik
lausoma imigrantų teises ginanti or
ganizacija JAV Saugumo departamen
tui (US Department of Homeland 
Security) įteikė bent dešimties tūks
tančių asmenų pasirašytą peticiją. 

Gal tai tebuvo sutapimas, tačiau 
būtent tą dieną USCIS pagaliau per
sigalvojo ir atnaujino prašymų pri
ėmimą dar mėnesiui, t.y, iki rug
pjūčio 17-tos dienos. Spėjama, kad tai 
suteiks progą maždaug 100,000 as
menų, turinčių teisę į nuolatinio gy
ventojo statusą, ir ilgai laukusių, ka
da galų gale galės pateikti oficialų 
prašymą. Be to, siekiant, kad daugiau 
žmonių suspėtų pateikti prašymus, 
kandidatams, besikreipiantiems iki 
rugpjūčio 17-tosios, buvo leista atidė
ti būtiną medicininę apžiūrą vėles
niam laikui. 

Deja, tolesnės šio žingsnio pasek
mės yra gana nenuspėjamos. Kol kas 
akivaizdu, jog po rugpjūčio 17-tosios 
daugiau prašymų pakeisti statusą ne
bebus galima pateikti - bent jau iki 
ateinančių apskaitinių USCIS metų 
pradžios (2007 metų spalio 1 dienos). 
Vėliau, tikimasi, kad kai kurios kate
gorijos vėl bus „atidarytos", nors ir 
jose gali būti palikti apribojimai kai 
kurioms šalims (pirmiausia - Indijai 
bei Kinijai, iš kurių kilusių imigrantų 
paprastai kreipiasi daugiausia). Svar
biausias klausimas išlieka vienas -
kiek veiksmingai USCIS bus pajėgi 
peržiūrėti jau gautus prašymus? Net 
iki liepos mėnesio bumo prašymai 
šioje įstaigoje neretai „užstrigdavo" 
keletui metų, tad kas gali garantuoti, 
jog dabar, padidėjus darbo krūviui 
net keliolika kartų, laukimo laikas 
dar labiau neišaugs? 

Nukel ta i 9 psl. 

http://www.illinoispain.com
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Kryžiažodis Draugas Nr. 020 Dantų gydyto ja i 

1 2 T 4 5 6 7 8 S 10 11 12 ' 13 

Vertikaliai : 

1. Kalnas Graikijoje, kur gyveno mitiniai graikų dievai. 2. „Klaipėda" 
anksčiau. 3. Tiurkų ir mongolų kariuomenė. 4. ... radome, taip ir paliksime. 
5. Lietuvos miestas, kurio herbe vaizduojamas medžioklės ragas. 6. Spinta 
indams, maistui dėti, bufetas. 8. Augalas, iš kurio gaminama tekila. 9. V A. 
Mocarto opera „...jos tokios!". 13. Šuolis persiverčiant ore. 14. ... šypsosi 
tiems, kurie moka jos laukti. 19. Teisė ar galia pajungti savo valiai kitus. 20. 
Visiškas abejingumas, intereso stoka. 21. V Zalakevičiaus filmas „Vienos 
dienos ...". 22. Įtaisas sužalotai kūno daliai suteikti nejudrumo, tvarsčiui 
sustiprinti. 23. A. Žebriūno filmas „Velnio ...". 24. Laivo dugno išilginė sija. 
26. Upė Raseinių ir Jurbarko rajonuose, Sešuvies dešinysis intakas. 32. 
Šaukštu ... neįkrėsi. 33. Kurortas prie Juodosios jūros. 34. Lengva keleivinė 
nuomojama karieta. 35. „Cia ..., čia lietūs lyja". 37. Viršutinis vyrų drabužis, 
dėvėtas iki XIX a. pabaigos. 38. Kaulų smegenys. 40. Etiopijos sostinė - Adis 
... . 41. Vabzdys parazitas plokščiu pilvu ir maža galva. 45. Pusiasalis prie 
Baltosios jūros. 47. Rusijos istorinis ginklakalių miestas. 

Horizontaliai : 

7. Matematikos šaka - mokslas apie veiksmus su dydžiais, išreikštais 
raidėmis. 10. Miestas, kuriame Mažvydas dirbo parapijos kunigu. 11. Mįslė: 
„Kuo daugiau gauna, tuo daugiau nori, kai viską suėda, ir pati numiršta". 
Kas? 12. EI. srovės stiprumo vienetas. 14. Sporte - staigus spartos padidini
mas. 15. Viena iš daugybės pūslelių plaučiuose. 16. Lietuvių pasaka „Gulbė 
karaliaus ...". 17. Nesuktas siūlas. 18. Karaliaus palyda. 22. Gamybos ar 
prekybos ūkinis vienetas. 25. Žaismingas vaidinimas su muzika ir šokiais. 
27. Nedidelis žvirblinių būrio paukštelis ilga uodega. 28. Vandens ar oro siurb
lys. 29. Skydas ar stovas informacijai, reklamai. 30. Įstaiga, kurioje sudaromi 
finansiniai, prekybiniai, darbo sandėriai. 31. Vidinis tvirtasis žievės sluoksnis. 
32. Dantytas pjovimo įrankis. 35. Lietuvos atstovė Eurovizijos dainų 
konkurse 2005 metais. 36. A. Čechovo drama „Vyšnių ...". 39. Aitrioji papri
ka, labai aštrus prieskonis. 42. Lysvė. 43. Lietuvių mušamasis muzikos instru
mentas - pakabintos lentutės. 44. Sudilusio ... nevertas (visai prastas). 46. 
Kūno dalis, kuria maistas eina iš ryklės į skrandį. 48. Tvirtas pluoštas iš 
banano lapamakščių. 49. XVI a. valstybės ir reformacijos veikėjas, kuni
gaikštis Mikalojus ... Juodasis. 50. Pamerkti skalbti skalbiniai. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

IMIGRACIJOS TARNYBOJE 
Atkel ta iš 8 ps l . 
Kaip bus, be abejo, parodys 

ateitis. Kol kas visiems, besidomin
tiems tolesne aprašytų įvykių ato
mazga, siūlome sekti USCIS tinklala-
pio naujienas www.uscis.gov (ten, 
beje, taip pat pateikiama informacija 
apie prašymų apdorojimo terminus 
visuose USCIS regioniniuose cent
ruose), o apie imigracinių vizų pri

einamumą tam tikroms kategorijoms 
informacijos reikėtų ieškoti Valstybės 
departamento (US Department of 
State) mėnesiniuose pranešimuose 
h t t p : / / t r ave l . s t a t e . gov /v i s a / f rv i / 
bu l le t in /bul le t in_l 360.html 

Pagal USCIS, Department of 
State ir žiniasklaidos informacija 

parengė Vaida Maleckai te 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. 708-598*101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hvvy, Willowbrook 
Te l . 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVilIovvbrodk, I I 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitar imą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashlngton, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

T R Y L I K O S M E T Ų P A T I R T I S 
p e r s i k ė l ė į n a u j ą k a b i n e t ą 

318 W . Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3 

w w w . p a r k r i d g e s m i f e s . c o m 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

T e l . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

Dr . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3255 W. 111 St Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

M^M^M^M^SSM^inMUMdl^MSI^MSI^MdM^M^I^M^SGM^MSM^M^I^M 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

R u o š i a m e 2 0 0 8 m . k e l i o n e s 
į Ši luvos 4 0 0 m e t ų J u b i l i e j ų . 

Dėl I n fo rmac i j os s k a m b i n t i Ri ta i P e n č y l i e n e i 
i 

Web site: wvvw.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: m a m a b a r 3 @ a o l . c o m 

H 
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i 
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http://www.uscis.gov
http://travel.state.gov/visa/frvi/
http://www.parkridgesmifes.com
http://wvvw.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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MONET NORMANDIJOJE 
HENRIKAS STASAS 

Tokiu pavadinimu . Cleveland 
meno muziejuje nuo š. m. vasario 18 
d. iki gegužės 20 d. vyko garsaus 
prancūzų impresionisto Claude Mo
net tapybos darbų paroda. Viso paro
doje buvo eksponuota 60 tapybos 
darbų. Kadangi paroda buvo gausiai 
visuomenės lankoma, ji buvo pratęs
ta iki gegužės 28 d. 

Claude Monet 

Monet gimė -Paryžiuje, tačiau 
ankstyvoje jaunystėje su tėvais per-

v 

sikėlė gyventi į Le Havre. Cia pirmas 
jo mokytojas buvo dailininkas Bou-
den, vėliau jis baigė Paryžiaus meno 
akademiją. 

Normandija Monet laikais buvo 
Prancūzijos provincija, kuri savo 
gamtos grožiu ir istoriniais paliki
mais sutraukdavo daugybę dailinin
kų bei rašytojų. Tai romantiški kai
mai su tipiškais baltai dažytais pas
tatais, aguonų laukai, topoliai, maži 
miesteliai su užburtom pilaitėm, to
liau La Manšo kanalas su rūke pas
kendusiais uostais ir audringos jūros 
blaškomi būriniai laivai. Tai gamta, 
su kuria Monet buvo suaugęs nuo pat 
vaikystės. Normandija žadino jo kū
rybines jėgas ir davė neišsemiamų 
temų tapybai. Tą intymų ryšį tarp 
dailininko ir Normandijos gamtos 
buvo galima pajusti vos tik įžengus į 
parodą. 

XTX amžiaus pradžioje pasikeitė 
tapybos esmė ir technika. Dailininkai 
pradėjo tapyti peizažus, miesto gat
ves, istorinius pas ta tus , katedras, 
banguojančias jūras ir t.t. Svarbiau
sias dėmesys buvo nukreiptas į spal
vas ir spalvų atspindžius. 

Apie tai kalba pats Monet. J is sa
ko, kai išeini į gamtą, užmiršk ap
linką ir tuos objektus, kurie prieš 
tavo akis stovi, ar tai būtų medis, 
namas ar kas kita. Galvok, kad prieš 
tave mėlynas lopinys, ki tur geltonas, 
rausvas ir t.t. Todėl nutapyk tuos 
objektus taip, kaip jie tau atrodo, t.y. 
tas pačias spalvas, tokioje pat padėty
je, kad pajustum tą naivų įspūdį. Dar 
labiau paryškindamas savo mintis 
sako: geriau būčiau gimęs aklas ir 
staiga vėl praregėjęs, atrodytų lyg 
staiga kas būtų nut raukęs šydą nuo 
mano akių. Tokia visiškai nauja 
įžvalga į gamtą ir jaučiasi jo kūrybo
je. Ankstesnieji meno kritikai saky
davo, kad Monet darbai neužbaigti. 
Manau, kad tokios Monet mintys 
pateikia gana aiškų impresionizmo 
apibrėžimą bei esmę. 

Anų laikų meno kri t ikas Felix 
Fenco yra pasakęs, kad impresioniz
mas yra sukurtas dailininkui Monet 
ir jis jam tinka geriau, negu kam ki
tam. O autorius Georg Groppė Mo
net laiko karūnuotu impresionistu. 

Tad grįžkime į parodą. J au pir
mas čia eksponuotas Monet darbas 
nuveda žiūrovą į Normandijos pajūrį. 
Monet paprastai mėgdavo destruk
tyvias, audringas scenas, gamtos sti
chijas. Siame kūrinyje ir matome 
tamsius debesis ir audringą jūrą, kur 
putodamos bangos veja viena kitą ir 
galiausiai didele jėga atsimuša į rus
vas uolas. 

Dar dramatiškiau audringą jūrą 
Monet atvaizdavęs prie Etre ta t mies-
telio. Cia iš jūros aukštai iškilusios 
uolos, net 200 metrų virš vandens. 
Tai pačios gražiausios uolos Pran
cūzijos pajūry. Monet šį pajūrį buvo 
labai pamėgęs ir kas vasarą čia lanky
davosi. Tai buvo apskritai dailininkų 
ir rašytojų mėgs tama vasarvietė. 
Parodoje eksponuotas kūrinys nuta
pytas 1883 metais, kada Monet čia 
pirmą kartą atsilankė. Pilkos ir rus-

Ritmiškai besiritančios bangos sudaro įspūdį lyg ir pati uola vibruotų. 

Renoir drobėje — Monet ta p ^vo sode. 

vos juostos ir ritmiškai besiritančios 
bangos sudaro įspūdį lyg ir pati uola 
vibruotų. Dailininkas buvo nepapras
tai sužavėtas jūra ir paveiktas gam
tinės jėgos, atrodo, šiame kūrinyje jis 
lyg norėjęs priversti uolą judėti. 

Iš to laikotarpio, kada Monet 
gyveno Rouen mieste parodoje ekspo
nuota daugybė tapybos darbų, iš ku
rių gal ypač žiūrovo dėmesį atkreipia 
Rouen katedros fasadas. Katedrą jis 
tapė iš antro priešais stovinčio namo 
aukšto. Nuolat keitė drobę su besi
keičiančia šviesa. Taip stebėjo kate
drą ištisą dieną, kol rado tinkamą 
apšvietimą. Tinkamiausia šviesa dai
lininkui atrodė, kai saulė jau slėpėsi 
už katedros bokšto. Ir štai neįtikė
tinų spalvų šviesoje iškyla katedros 
fasadas. Žiūrovo dėmesys nukrypsta į 
prieblandoje šviečiančias spalvas nuo 
degančios oranžinės iki mėlynos. 
Visas katedros korpusas susilieja su 
atmosfera. Bokštas atrodo ne iš staty
binės medžiagos, o toks pat kaip jį 
supanti nemedžiaginė atmosfera. Šią 
katedrą Monet nutapė 1884 m. Ne 
veltui Clemenseaux šį kūrinį pavadi
no revoliucine katedra. 

Toliau tektų paminėti kitą Mo
net kūrinį, kuris nuveda į ramią, ro
mantinę gamtą. Monet vaikščioda
mas po pievą pastebėjo, kad ten stūk
so didžiulė šieno kupeta labai įspū
dingai saulės nušviesta. Vaizdas jam 
patiko, jis tuoj grįžo į namus pasiimti 
drobės, jis dažų, teptukų ir kitus reik
menis. Tačiau grįžęs atgal, pastebėjo, 
jog šieno kupeta visiškai pasikeitusi. 
Iš namų buvo paėmęs tik dvi drobes: 
vieną pilką, kitą — saulėtai dienai. 
Matydamas, kad šviesa staigiai kei
čiasi, paprašė atnešti dar keliolika 
naujų drobių. Drobes keitė atsiradus 
vis naujam šviesos efektui. Šiuo 
metodu Monet siekė užfiksuoti tikrą 
įspūdį, o ne sukomponuotą. Monet 
sakydavo, kad sunkiausias metų lai
kas yra ruduo, nes spalio mėnesį 
saulė taip greit nusileidžia, kad jis 
nespėja jo susekti. Tačiau, nepaisant 
rudens sąlygų, Monet nutapė daugy
bę peizažų ir šieno kupetų: vienos 
tamsiam rudens ore, kitos rūke ir net 
sniego padengtos. 

Visų parodoje eksponuotų Monet 
darbų neįmanoma aptarti, tad pa
minėsiu dar vieną, kuris labausiai 
daugeliui pažįstamas. Tai — vandens 

lelijos. 

Po 1917 metų Monet pradėjo 
naudoti vis didesnes drobes, net iki 
19 pėdų ilgio. Tokią drobes jis panau
dojo ir šiam kūrinui, kurio turinį 
sudaro: šviesa, vanduo, dangus ir leli-
jos. Sioj vandens beribėje po mėlynu 
dangum plaukia lapai ir žiedai, o po 
jais — ryški žaluma su auksiniu bei 
žalsvai mėlynu atspindžiu. Čia kiek
vienas teptuko brūkštelėjimas pra
dingsta violetinėje dangaus reflekci-
joje. Atmosfera ir oras čia susilieja su 
vandeniu. Stebėtojas gali labai leng
vai įsijungti į jį supančią panoramą, 
kur dangus ir vanduo atrodo neturin
tis nei pradžios, nei galo. Vandens le
lijos laikomos vienu iš geriausių Mo
net darbų, šitas kūrinys paliko jo 
studijoje net ir po jo mirties. 

Senatvėje Monet pajuto, kad 
regėjimas nepaprastai staigiai silpnė
ja. Be to, skundėsi ir dideliais artrito 
skausmais rankose. Tada netekęs vil
ties savo sode kartu su pageltusiais 
rudens lapais sudegino 6 savo kūri
nius. 

Norėčiau užbaigti dailininko Pis-
sarro mintimi: Išsigelbėjimas slypi 
gamtoje. Monet impresionizmo archi
tektas yra pareiškęs, kad jo vienin
telis troškimas susijungti su gamta. 

r u r r r . o dėmesį patraukia Rouen 
katedros fasadas 
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MŪSŲ ŠEIMOSE fttfr 
Pagerbtas Jonas Šimonis 

Šimonį jo 95 metų sukakties proga 
duktė Vita Loyal su keliais pagal
bininkais liepos 1 dieną savo ir vyro 
Steve sodyboje, Solvang miestelyje, 
California, suruošė šaunų pokylį. Vie
tovė tikrai įspūdinga. Aukšti kalnai, 
vešlūs slėniai, vynuogynai, srauni 
Santa Ynez upė. Iš Santa Barbara čia 
atvykstant, reikia apie valandą ke
liauti gana siaurais ir vingiuotais 
kalnų keliais. 

VIKTORIJA ZAKARIENĖ nietis, aukštuosius mechaniko inži
nierius mokslus baigė Čekoslovakijos 

Pasveikinti ir pagerbti inž. Joną universitete. Grįžęs į Lietuvą (1934r-
1936) dirbo vyresniuoju mokytoju 
amatų mokyklose Panevėžyje ir Aly
tuje. Alytus jam atnešė laimę, nes ten 
sutiko savo būsimąją gyvenimo drau
gę Mariją Bardziliauskaitę. Vedybos 
įvyko 1940 metais. Greitai po to Jo
nas buvo paskirtas į Jurbarką ten 
įsteigti plataus masto amatų mokyk
lą ir joje eiti direktoriaus pareigas. 

Vokietijoje Šimoniams teko gy
venti VViesbaden stovykloje. Čia Jo
nas irgi ėmėsi didelio darbo. Su kitais 
inžinieriais jis įsteigė technikos mo
kyklą, paruošusią daug technikų. Ten 
būdamas taip pat išleido vokiečių 
kalba vadovėlį apie metalo apdirbi
mą. Salia visokių darbų Jonas, ypač 
Marija, VViesbaden plačiai reiškėsi lie
tuviškos kultūros ir meno gyvenime. 
Tautiniai šokiai, choras, drama ir kt. 
Čia jiems 1946 metais gimė pirmoji 
duktė Daiva. 

Jono seseriai kviečiant, Šimonių 
šeima 1948 metais atvyko į Ameriką 
ir visam laikui pasiliko Santa Bar
bara mieste, nes čia gyveno sesuo, o 
miestas ir apylinkės labai gražios. 

Gabiam inžinieriui Šimoniui ne
sunku buvo gauti darbą pagal profe
siją. Inžinieriumi projektuotoju jis 
dirbo keliose įmonėse, bet turbūt įdo
miausias darbas buvo General Mo
tors įmonėje (1965-1972), ruošiant 
Lunar Roving Vehicle, kai jam buvo 
pavesta patikrinti visus šios trans
porto priemonės mechaninės dalies 
brėžinius ir savo parašu patvirtinti jų 
tinkamumą gamybai. Jo žinioje tada 
dirbo 8 asmenys. (Kaip žinome, vado
vaujant Neil Armstrong ši susisieki
mo priemonė 1969 metais nusileido 
ant mėnulio ir ten pasiliko.) 

Jonas Šimonis 

Jono pagerbti atvyko daugiau nei 
70 svečių, dauguma giminės: brolių, 
sesers vaikai, vaikaičiai, provaikai
čiai. Vyresnioji duktė Daiva atvyko iš 
Washington, DC su vyru Jim Miller, 
vaikais ir vaikaičiais. Plati Šimonių 
giminė, nuo senesnių laikų įsikūrusi 
California, nors dabar jau pa
sklidusi po visą Ameriką ir ki
tur. Ta proga noriu paminėti 
kiek tolimesnę Jono giminaitę, 
gyvenančią Venesueloje. Moks
lininkė, istorikė Jūratė Statku-
tė-Rosales prieš kelerius metus 
išleido didelį istorinį veikalą 
„Goths and Balts", kur ji iš
samiai aprašė įvykius prieš 
Kristaus gimimą, kada baltai 
ruošė dažnus žygius po visą 
Europą, ypač Viduržemio jūros 
kraštus ir turėjo nemažos įta
kos Europos civilizacijai. 

Bet grįžkime prie pokylio, 
kuris vyko labai maloniai. Gi
minaitė Rasa Baškienė apjuosė 
Joną didžiule, meniškai išausta 
tradicine juosta, visiems giedant il
giausių metų ir linkint sukaktu
vininkui daug laimės ir stiprybės. Po 
trumpos jo padėkos, buvo tęsiamos 
dainos, jų aidas sklido, pynėsi po pla
čią kalnų šalį... Ta proga buvo pa
sveikinti ir kiti svečiai, neseniai at
šventę savo gimtadienius. Jiems buvo 
paruošti maži pyragaičiai, kiekvie
nam su atskira žvakute. Visi džiau
gėsi, kad įsitvirtino paprotys, esant 
progai, net ir tolimesnėms giminėms 
sueiti, pabendrauti ir savo mažuosius 
supažindinti su jų kilme ir lietuviška 
dvasia. 

Vaikaitis Mykolas Loyal ir Marija Šimo
nienė. 

Nepaisantt atsakingo profesinio 
darbo, Jonas Šimonis niekada nepa
miršo savo tėvynės. Jau nekalbant 
apie organizacinį darbą bei aukas 
Šimonio nenuilstamų pastangų dėka 
1993 metais Lietuvos valdžia paga
liau įsileido į Lietuvą tarptautinę lab
daringą akių gydytojų grupę, kuri 
Panevėžio ligoninėje per 3 savaites 
padarė beveik 10 kataraktos ir kito
kių akių operacijų. (Tuo metu Lietu
voje tokios operacijos dar nebuvo da
romos.) 

Išėjęs į pensiją, šalia savanoriškų 
darbų Jonas lankė metalo puošimo 

Po to - puikiai paruoštos vaišės, kursus, yra padaręs vertingų gintaro 
Čia gėlėmis išpuoštas Jono gabei tor- su sidabru ar auksu papuošalų savo 
tas, viduryje stalo didžiulis šakotis, artimiesiems. 

KAI ŽYDĖJO KAŠTONAI 
INDRĖ-niŪNĖUENE 
I I — ^ W M » m i m m w<W"i • " • i I I I I » I I 
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aplinkui kiti skanumynai. Svečiai ne 
tik vaišinosi, bet ir be paliovos gyrė 
šeimininkes. 

Truputis Jono biografijos. Jis vil-

Reikia dar pridurti, kad Marija ir 
Jonas Šimoniai užaugino dvi dukras, 
šiuo metu jie džiaugiasi keturiais vai
kaičiais ir tiek pat provaikaičių. 

Kostiumai tikrai įdomūs, lyg 
marsiečių, bet, deja, nei jaunystėje, 
net šįmet „Kaukių balius" didelio 
įspūdžio nepaliko. Beveik rikiuojasi 
su kitomis ne mano skonio operomis 
— „Pikų dama" ir „Salome". 

Nepaprastai didelį įspūdį paliko 
opera „Žydė", kurios premjera 
LNOBT įvyko 2004 m. spalio 15 d. 
Dainavo S. Janušaitė, V Aleškov, E. 
Seilius (su kuriuo Donatas susipaži
no seniau, apsistojęs Marčiulionio 
viešbutyje, kur studentas Seilius 
dirbo durininku), R. Šilinskaitė, V 
Prudnikovas, A. Malikėnas, D. Sta-
ponkus. Penkių veiksmų opera atlie
kama prancūziškai, stipriai paveikė 
muzika ir siužeto įtampa. Pinasi 
meilės ir ištikimybės istorija, Kardi
nolo griežtumo pasekmės, žydų tra
gedija. 

Spalio 10 d. buvome laimingi, 
kad suspėjome į operetę „Vienos 
kraujas", Johann Strauss melodijos, 
meilės intrigų linksmybė, spalvingi 
kostiumai ir gražios dekoracijos gali 
įžiebti šypseną net į depresijos šulinį 
įpuolusiam. Dainavo B. Tamašaus
kas, A. Vizbaras, V Bakula (jo pa
maina A. Malikėnas), I. Zelenkaus-
kaitė, K. Alčiauskis (jo pamaina L. 
Navickas), L. Jonutytė, Z. Ivanaus
kas, V Juozapaitis, J. Mickevičius, V 
Chlebinskas. Dirigavo V Viržonis, 
režisavo Monika Wiesler iš Austrijos. 
Ji programoje teigė: „Operetė — tai 
pasaka suaugusiems... nuobodžios 
kasdienybės priešybė... atskleidžia 
žmonių silpnybes... tai pramogos ir 
linksmybės. Tik nepriimkite už gry
ną pinigą..." 

Tų linksmybių su kaupu žiūro
vams suteikė baritono Vytauto Juo-
zapaičio nepaprastai gera vaidyba 
kunigaikščio Ipsheimo vaidmenyje. 
Tai žmogus — apdovanotas ne tik 
išvaizda, balsu, bet ir vaidybos talen
tu. Operetėje jis vaizduoja pagyve
nusį, išsiblaškiusį, viską supainiojan-
tį Aus Maus Smauso ministrą pir
mininką, bet dėl visko kaltas ne jis, o 
Vienos kraujas! 

Juodus debesėlius išsklaidė ir 
žavinga Irena Zelenkauskaitė Pepi 
Pleininger vaidmenyje. Ji suvilioja 
savo naivumu, grakštumu, džiaugė
mės, kai po visų klampynių, ji savo 
numylėtam Jozefui įrodo savo ne
kaltumą, o operetė baigiasi visiems 
laimingai. 

Gal ketvirtą kartą matėme ba
letą „Graikas Zorba". Mielai nueičiau 
jo pažiūrėti dar kartą. Spektaklis už
būrė, kai buvau 1998 m. balandžio 
mėn., ne mažiau jis užkerėjo salę už
pildžiusius 2006 m. spalį. Tada šoko 
Eglė Špokaitė. Šį kartą matėme 

Živilę Baikštytę, Aleksandrą Moldo
vą, Nerijų Jušką, Aurelijų Daraške-
vičių ir Rūtą Kudžmaitę. Dalyvavo 
solistė Laima Jonutytė ir operos 
choras, dirigavo Martynas Staškus. 

Šokėjai kaip guminiai, o siužete 
išreikštus žmogiškus jausmus ne vie
nas gali atpažinti. Jauną našlę įsi
myli gaujos vadas, bet ji įsimyli jau
nuolį, atvykusį iš Amerikos. Vyres
nis graikas Zorba moko amerikietį 
džiaugtis gyvenimu. Gauja ir kaimie
čiai pavydėdami nužudo jaunąją 
našlę. Sena artistė bendrauja su 
Zorba. Jis jos gailisi ir jai pataikauja. 
Ji prisimena jaunas dienas, bet jos 
sveikata silpnėja, ji nusiima peruką ir 
viską, kuo bandė save atjauninti. Jai 
bemirštant kaimietės ją apvagia. 
Zorba yra prislėgtas tragiškų įvykių. 
Amerikos vaikinas jį guodžia, jie vėl 
pradeda šokti, grįžta į gyvenimą ir 
šoka, šoka, šoka. Publika įsijungė 
plojimais į jų šokį ir paskutinė baleto 
dalis kelis kartus buvo pakartota. 
Nepaisant keršto ir tragedijos grai
kiškos muzikos ritmai įsiskverbė į 
žiūrovų sielas ir jie išsiskirstė pakilio
je nuotaikoje. 

Įdomi istorija operoje „Madama 
Butterfly", kurią Lietuvoje mačiau 
per televiziją. Pastatymas modernus, 
vaikutis marionetė, dainavo ir Vy
tautas Juozapaitis. Tai dar vienas 
projektas su Anglija. Lietuvoje opera 
buvo audringai sutikta, paskiau pa
našiai buvo pastatyta ir „Metropo
litan opera" scenoje. Pakeisti buvo 
kai kurie kostiumai, dekoracijos. 
Spektaklis buvo toks, kokį matė vil
niečiai. 

Planuojama ir daugiau bendrų 
pastatymų su užsieniečiais. Tai gar
sintų Lietuvą, Lietuvos atlikėjus, 
reikmenys spektakliams būtų gami
nami Lietuvoje, įdarbinant lietuvius. 
Tikimasi, kad Vakarai pastebės, jog 
Lietuva yra gera partnerė. 

Labai laukiama opera buvo „La 
Boheme", pastatyta spalio ir gruo
džio mėn. pabaigoje Kongresų rū
muose. Iš režisierės D. Ibelhauptaitės 
vėl buvo tikimasi modernizmo, o 
Puccini muzikos —jausmingų ašarų. 
Kostiumus kūrė Juozas Statkevičius, 
kurio originaliais darbais puošiasi ne 
viena ištaiginga ponia, įskaitant ir 
New York filantrope Audrey Grūs. 
Publika domėjosi ir išgarsėjusiais 
solistais — Stasio Baro premiją pel
niusiu ir Lemonte koncertavusiu 
Edgaru Montvidu (Prudkauskas), J. 
Gedminaite, S. Janušaitė, D. Stumb
ru, I. Milkevičiūtės dukra Asmik 
Grigorian, E. Dauskurdžiu, L. Pau-
tieniumi ir A. Malikėnu. 

Bus daugiau. 

Alwąys with Ftowers 
- Visada šviežios egzotines Ir aukšto stiliaus aranžuotes 
- Vestuvinis Ir progines kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazonines gėles 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms ( Lietuvą 

1120 State St„ Lemont, IL 
T«t. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithnower8.com nMfaį' 
www.alwayswtthnowers,net p^ 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

http://www.alwayswithnower8.com
http://www.alwayswtthnowers,net
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

INDEPENDENT REALTORS 
OF ILLINOIS INC. % 

Redą Hlekys Peter Patalius 

Aptarnau jame Čikagą i r j os apyl inkes 
daugiau kaip 25 metus 

JI 
MfaMU 

DRAUDIMO 

PASLAUGOS 
PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

GREIT PARDUODA 
rSp==si F , r s t Landmark Realty i 
Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

coioiueu. 
BANKO* O 

RtSlDENTiAi 
M0KERAGE 

V I D A M . 
SAKEV1CIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo tur to 
pirkimas, pardaulmas 

708 889 2148 

IŠNUOMOJA 

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI: 
2 mieg ir 1 mieg. butas 

„basement" - Marąuette Park. 
Tel. 708-269-3207, Rimas 

U N I O N PIER, M I 
išnuomojamas 2 mieg. 

vasarnamis. Netoli ežero, 
didelis kiemas. 

T e l . 2 6 9 4 6 9 - 6 6 9 3 

ĮVAIRUS* 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
„ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

Tel. 708-207-5023 
708-387-2067 

» 

i 
\ 

ĮVAIRUS* 

* Energinga moteris, turinti patir
ties, atliekanti masažą, vairuojanti, ieš
ko kompanjonės darbo. Gali gyventi 
kartu. Tel. 630-518-1072. 

* Moteris prižiūri vaikus savo namu
ose Orland Park rajone. Tel. 773-704-
3755. 

* Ieškau kambariokės kartu nuomo
tis 2 mieg. butą Lemonte. Tel. 708-228-
8003 

A u d r i u s M i k u l i s 
lst Choice Real Propertys 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

įvairus nekilnojamas tur tas : 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas *— ' jfarT 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

'^""=s STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

STATE FARM INSURANCE I 
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 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

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

8 v.r. iki 4 V.D.O.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 S t 
Tel. 773-776-8998 

GnMfc Accent 
Homefinders 2L 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBĄ 

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 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944 
tel. 708-805-2696 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucenscd — Bonded— insured 

C 
*• ę*r p»r* 

7 dlenoi 
per lavaitc 

fSTIMATf 

773-778-4007 
773-531-1833 

STASYS CONSmUCTiON 

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

„soffits", „decks", „gutters^piokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

I 
SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

v. autotradeusa.com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILI!; REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

^ Lufthansa SAS nnn&ff* B K L M 

' I -i>J fcŽJ y l 
- - r 5 " 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I 
6 2 1 6 W . A r c h e r A v e . , C h k a g o , IL 6 0 6 3 8 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguol ia i 
• Vestuviniai ir įvairūs to r ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

K A V I N E S 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chkago, IL 60607 

312-957-1994 
p i rm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

mailto:amikulis@usa.com
http://autotradeusa.com
http://www.racinebakery.com
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Atkelta iš 2 psl. 

POKALBIS SU JANINA UDRIENE 
— Beveik be jokių pastangų 
užsiauginome vartotojų kartų. 
Jų dėmesį ir pinigus vilioja 
milžiniškos bendrovės, tam iš
leisdamos milijardus dolerių. 
Jiems siūloma prekių, patarna
vimų, laisvalaikio užsiėmimų 
pasirinkimas. Stovint prieš tokią 
realybę, ką sendraugių sąjunga 
potencialiems nariams turi pa
siūlyti? 

žinoma. 

— Esu ateitininkė nuo moksleivių 
dienų. Teko eiti įvairias pareigas 
MAS ir SAS centro valdybose. Buvau 
viena iš jaunučių-jaunių stovyklos 
„renesanso" pradininkių ir ėjau 
vicepirmininkės pareigas pirmoje 
JAS centro valdyboje. Su kitais ben
dradarbiais teko dirbti redakciniame 
kolektyve ruošiant MAS bei JAS 
veiklos „Programos vadovus." Det-

— Ateitininkų organizacija bendrai roit apylinkėje moksleivių kuopose 
tokiems potencialiems nariams gali buvau ilgametė globėja, vėliau sen-
pasiūlyti dvasinio džiaugsmo, dva- draugių skyriaus pirmininkė. Teko 

dirbti ir Lietuvių Bend-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ruomenėje, Dainavos 

A . . . . . i . .. jaunimo stovyklos tary-
Ateitininkų organizacija... poten- boję ir būti Dievo Ap-
daliems nariams gali pasiūlyti vaizdos parapijos tary-
dvasinio džiaugsmo, dvasinio ir bos Pirmi*ink*- Bend-

, , , .. . f . . . .. . rai, jei galiu savo „įs-
intelektualmiO tobule| imOSI, praS- mintimi" bei darbu 
mingo bendravimo su panašiy prasmingai prisidėti, tai 

. i • • ir neatsisakau. 
vertybių žmonėmis. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Esu baigus mate

matiką ir turiu magist
ro laipsnį iš matematikos ir peda
gogikos. Pradžioje keletą metų dės
čiau matematiką gimnazijoje, o po to 
išdirbau 34 metus Schoolcraft Com-
munity College, Detroit priemiestyje. 
8 metus dirbau matematikos ka
tedros vedėja. Priklausiau matema
tikos dėstytojų profesinėms orga
nizacijoms. Skaičiau paskaitas, da
lyvavau diskusijose per metinius su-

sinio ir intelektualinio tobulėjimosi, 
prasmingo bendravimo su panašių 
vertybių žmonėmis. Visi gi žinome, 
kad ne materialiniuose dalykuose 
glūdi gyvenimo džiaugsmas ar pras
mė. Ar ne mūsų Didysis Mokytojas 
pasakė, nekurkite karalystės šioje že
mėje. Kam gi visi turtai, jei prarasite 
savo sielą? 

— Sendraugius atradusiems, ko važiavimus. Visuomet mėgau jauni-
iš jų laukiama? mą ir mėgau dėstyti ypač tiems, kurie 

parodė intelektualinį susidomėjimą. 
- iš naujų sendraugių tucimes geros D a u g a t p i W o a t n e š d a v o 

ir mano 
dozės adrenalino. Kiekvienai orga- pastangos sudominti jaunuomenę ne 
nizacijai, ir be išimties ateitininkams, t i k s u m a t e m a t i k o s tiesomis bei 
reikia naujų jėgų, šviežių idėjų, M b t U y b ė m i s , ^ i r atskleisti jiems 
jaunatviško entuziazmo, autentiško, m a t e m a t ikos dinamišką jėgą įvairių 
gero jumoro. Darbe su jaunimu, uždavinių sprendime, 
mane visuomet maloniai nustebindavo jaunų žmonių įžvalgumas ir 
priėjimas prie uždavinių sprendimo 

Su savo vyru Narimantu užaugi
nome du sūnus. Linas — advokatas, 

Romualdas Kriaučiūnas 

Šaukiamas paskutinis 
ASS suvažiavimas! 

ASS centro valdyba šaukia šios sąjungos visuotinį suvažiavimą 
Dainavos jaunimo stovykloje prie Manchester, Michigan, 2007 m. 
rugsėjo 1 d. 4:30-6:30 vai. po pietų. Tai gali būti paskutinis 

sutrumpintai vadinamos ASS suvažiavimas, nes suvažiavime bus 
atnaujintų įstatų priėmimas. Tikimasi, kad šie įstatai suvažiavimo 
delegatų bus patvirtinti. Vienas iš keletos pakeitimų yra sąjungos 
sutrumpinimo pakeitimas iš ASS į SdAS (=Sendraugių ateitininkų 
sąjunga). Mažoji raidė „d" pridėta, kad būtų galima atskirti naują 
sutrumpinimą nuo Studentų ateitininkų sąjungos sutrumpinimo 
(SAS). Su tuo pakeitimu bus suvienodinta visų keturių sąjungų pava
dinimų eilės tvarka, prasidedanti su amžiaus bei brendimo stadija: jau
nieji, moksleiviai, studentai ir sendraugiai ateitininkai. 

Suvažiavimas vyks Ateitininkų studijų savaitgalio metu. Jam yra 
paskirta porą valandų laiko. Taigi, iš anksto reikia labai kruopščiai jam 
pasiruošti, kad suspėtumėme pereiti numatytą darbotvarkę. ASS CV 
pirmininkė Janina Udrienė praneša, kad suvažiavimui bus pateikta 
tokia darbotvarkė: Atidarymas, bendra sendraugių veiklos apžvalga, 
atnaujinti įstatai ir jų priėmimas, nario mokesčio pakėlimas, išvados iš 
diskusijų pavadintų „Sendraugių vaidmuo bei kliūtys ateitininkiškoje 
veikloje," pravestų šią vasarą sendraugių stovykloje Dainavoje. Taip pat, 
prieš suvažiavimo uždarymą, dar numatyti klausimai bei sumanymai. 

ASS CV pirmininkė prieš kurį laiką visiems veikiantiems sąjungos 
skyrių pirmininkams pasiuntė įstatų projektą su prašymu, kad jis būtų 
išdalintas skyriaus nariams. Tie, kurie dėl kokių priežasčių įstatų pro
jekto negavo, jį gali gauti e-paštu: udrys@sbcglobal.net . Buvo steng
tasi į visus iki šiol gautus atsiliepimus atitinkamai reaguoti, kad suva
žiavimo metu jau visiems žinomus pakeitimus būtų galima priimti. Jei 
dar kas turėtų kokių klausimų dėl įstatų, pirmininkė prašo ją infor
muoti e-paštu iki rugpjūčio 24 dienos. 

Iki malonaus pasimatymo paskutiniame ASS visuotiniame suvažia
vime! Kitais metais visi jau vyksime į SdAS suvažiavimą. 

su neįprastais būdais. Būtų gerai, Gytis — dantistas. Be sėkmingų 
jeigu sendraugius atradusieji tą mūsų profesijų, jie yra sąmoningi lietuviai, 
brangią organizaciją atnaujintų ir katalikai, ateitininkai; dabar savo 
vyresniųjų gretas papildytų su bran- šeimose augina vaikus ir leidžia 
džiomis idėjomis bei gera valia ir mums jais džiaugtis, 
naudinga akcija. 

— Pabaigai, malonėkite save 
trumpai pristatyti, nors, be abe
jo, daugeliui esate pažįstama ir 

— Kas dar įeina j Jūsų vadovau
jamą centro valdybą? 

— Kun. Ričardas Repšys, Romualdas 
Kriaučiūnas, Gražina Kriaučiūnienė, 

Eugenijus Šilgalis, Valentina Rauc
kienė, Ramunė Kubiliūtė ir Birutė 
Bublienė. Gera, darbinga grupė. 
Tačiau, laukiame naujų jėgų, ypač 
kadencijai pasibaigus. Ateitininkų 
organizacija — tai puiki jaunimo 
auklėjimosi mokyklą, ateinanti į 
pagalbą ir šeimai, ir Bažnyčiai. Tad 
vertinant tos organizacijos misiją yra 
būtinas jos tęstinumas. 

— Ar turėtumėte dar ką pasakyti 
šio pokalbio užsklandai? 

— Visiems ateitininkams, ypač tiems, 

kurie globoja jaunimą, rengia Šeimos 
šventes, ruošia įžodininkus, orga
nizuoja stovyklas, jubiliejinius suva
žiavimus, — jiems visiems priklauso 
mūsų visų didelė pagarba ir linkė
jimai. Sėkmės, ištvermės ir Dievo pa
laimos. Juk be jų darbščių rankų 
ateitininkų organizacija būtų tik 
surašytų idėjų rinkinys knygų len
tynoje. 

Pokalbis kiek sutrumpintas. Visą 
rasite tinklalapyje: www.ateitis.org 

Ateitininkų Studijų savaitgalis 
rugpjūčio 3 1 d . — rugsėjo 3 d. Dainavoje 

Programoje: Tautiškumo ryšys su pilietybe • Pasauliečių vaidmuo bažny
čios gyvenime • Paskaitininkai: Ateitininkų federacijos pirm. Vygantas 
Malinauskas, dr. Aldona Lingertaitienė, Bronius Nainys • Poeto Bernardo 
Brazdžionio paminėjimas — eilių ir muzikos pynę atliks akt. Virginija 
Kochanskytė ir muz. Darius Polikaitis • Muzikos vakaras: dainuoja Audronė 
Simanonytė • ASS ir SAS suvažiavimai 

• 

Skubėkite registruotis! Visi kviečiami! 
Registracijos anketas rasite www.ateitis.org 
Studijų savaitgalio registratorė Birutė Bublienė 
4415 Oak Grove, Bloomfield Heights, MI 48302 

Su klausimais rašykite Kaziui Razgaičiui: kazys@op.net 

Savaitgalį rengia Š. Amerikos ateitininkų taryba Vygantas Malinauskas Audrone Simanonytė Virginija Kochanskytė 

mailto:udrys@sbcglobal.net
http://www.ateitis.org
http://www.ateitis.org
mailto:kazys@op.net
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Marceliukė - Liuba Šniurevičienė sėkmingai vedusi Žolinių programą 
Cicero. 

CICERIEČIAI 
ŠVENTĖ ŽOLINĘ 

EDVARDAS SULAITIS 

Kadangi Žolinės (arba Švč. Mer
gelės Marijos Dangun Ėmimo šventė) 
šiemet buvo trečiadienį ir JAV ši 
diena yra eilinė savaitės diena — 
nėra švenčiama, tai Cicero lietuviai ją 
pažymėjo praėjusį sekmadienį. Po pa
maldų Šv. Antano parapijos bažnyčio
je, susirinkę į savo kambarį parapijos 
mokyklos buvusiame pastate, Cicero 
lietuviai pora valandų galėjo pajausti 
Žolinės nuotaikas. 

Buvo lietuviško maisto 
i r gėrimų 

Ant stalų — lietuviški patiekalai 
(jų tarpe skilandžio, sūrio, medaus ir 
kt.). O gėrimų pasirinkimas irgi buvo 
nemažas: lietuviškas alutis, kmynų 
arbata, gira. 

Visus lankytojus pasitiko Mar
celiukė, Liuba Šniurevičienė iš Pane
vėžio, kuri su savo drauge Virginija 
Mauručiene Cicero lietuviams jau 
praveda ne pirmą programą. Mar-
celiukei, kuri visus pagalbininkus 
vadino broliukais ir sesutėmis, ne
trūko gražių žodžių susirinkusiems. 

Apie Žolinę ir jos prasmę paskai
tė V Mauručiene ir Audronė Berna-
tavičienė. Algis Kirka pradžioje prie 
įėjimo rinko aukas, o vėliau patarna
vo susirinkusiems. Be visų anksčiau 
minėtųjų gražiai darbavosi ir Danutė 
Kirkienė. siūlydama valgius ar gėri
mus. 

Vadovaujant vargonininkei, cho
ro vadovei — Vilmai Meilutytei susi
rinkusieji bendrai sudainavo linksmą 
liaudies dainą, o vėliau klausėsi mu
zikinių įrašų. Kalbėjusi Jonė Bobi-
nienė pasidžiaugė vedėjos Marceliu-
kės išradingumu ir sugebėjimais vi
sus gerai nuteikti. 

Siame renginyje dalyvavo ir nau
jasis parapijos klebonas, Meksikoje 
gimęs ir augęs kun. Sergio Solis, ku
ris pasisakė, jog mokosi lietuviškai ir 
jau žino kelis žodžius. Jis sakė, kad 
iki šiolei ši kalba jam buvo negirdėta. 

Šeštadienį naujojo klebono 
įvesdinimas 

Lietuvių Bendruomenės ir para
pijos veikėja Onutė Venclovienė pra
nešė, kad rugpjūčio 18 d. 6:30 vai. v. 
bus laikomos šv. Mišios naujojo kle
bono įvesdinimui į Šv. Antano parapi
ją. Šiose pamaldose, kurios vyks tri
mis kalbomis (angliškai, ispaniškai ir 
lietuviškai) dalyvaus ir Čikagos ar
kivyskupijos atstovas, vyskupas Tho-
mas Paprocki ir daugybė kunigų. Po 
šv. Mišių parapijos salėje bus paben
dravimas su naujuoju klebonu ir kuk
lios vaišės. 

Reikia priminti, kad rugpjūčio 27 
d. Cicero lietuvių dvasios vadovas, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas išvyksta 
laikinai profesoriauti į Lietuvą. Jį 
Cicero pavaduos kun. Jaunius Kelp
šas iš Bnghton Park lietuvių parapi
jos 

KUR MŪSŲ 
NEPRAPUOLA 

Akimirka K Žolinės minėjimo Cicero Kalba Lietuviu Bendruomenės ir pa
rapijos veikėja Onutė Venclovienė Su mikrofonu - muzikė Vilma Meilutvtė. 

Edvardo Sulaičio nuot--au<os 

Atkelta iš 1 psl. 

Ten gimė sūnus, būsimojo kos
monauto tėvas Stanislovas. Kai 1934 
m. per paslaptingą teroristinį aktą 
buvo nužudytas Stalin konkurentas 
S. Kirov, Sovietų Sąjungoje pasipylė 
represijų banga. 

Buvo suimta ir daug lietuvių, 
kėlusių ypatingą įtarimą (ryšiai su 
Lietuva, užsieniu). Buvo uždarytas ir 
Stanislovas Kuraitis, juolab kad jo 
tėvas gerai pažinojo Angarietį (bolše
vikų nužudytą), Praną Eidukevičių, 
kitus tų laikų veikėjus. Uoliai triūse 
čekistai griebdavo ir artimuosius — 
„liaudies priešų" sutuoktinius, vaikus. 

Tąsyk Stanislovo žmona Valen
tina Jelisejeva išsiskyrė „neakivaiz
diniu būdu", o sūnui — jam tebuvo 
vos pusė metukų — suteikė savo mer
gautinę pavardę. Tuo komplikacijos 
nesibaigė: ir motina, ir vėliau reabili
tuotas tėvas sukūrė naujas šeimas, 
tad būsimą kosmonautą augino pa
tėvis. 

Aleksėj tėvas Stanislovas Ku
raitis buvo pripažintas „liaudies prie
šu" už antitarybinę agitaciją ir ke
liems metams uždarytas lageryje. 
Tuo tarpu Aleksėj motina Valentina 
Jelisejeva kilo karjeros laiptais. Ilgai
niui ji tapo Fizinės chemijos institu
to prie Mokslų akademijos laboratori
jos vedėja, technikos mokslų daktare, 
profesore, nusipelniusia Rusijos išra
dėja. 

Aleksėj Stanislavovič Jelisejev 
(Kuraitis), išskirtinai pasižymėjęs 
studijų metu, pateko į kosmonautų 
kandidatų sąrašą. Vėliau buvo įrašy
tas į tikrųjų kosmonautų gretas. 

Vilnietis žurnalistas Saliamonas 
Vaintraubas 1999 rugpjūčio 21 d. ati
dengė ilgokai slėptą teisybę. Jis 
kadaise dirbo laikraštyje „Vakarinės 
naujienos". Tad kai 1969 m. sausio 15 
d. pakilo erdvėlaivis „Sojuz 4", redak
cijos telefonu paskambino vienas pi
lietis, pranešdamas sensacingą žinią. 
Pasirodo, kad redakcijos telefonu pa
skambinęs asmuo buvo geras Mask
voje gyvenusio kosmonato tėve prof. 
Stanislovo Kuraičio, pasaulinio garso 
odos technologijos specialisto, pažįs
tamas. 

„Lietuvos žinių" 1999 m. rug
pjūčio 21 d. laidoje buvo parašyta, 
kad aprašant naujus kosmonautus, 
oficialiuose pranešimuos būtinai pas
traipoje būdavo rašoma apie tėvą ir 
motiną. Paminėta tik motina. Tėvo 
lyg ir nebūta. Apie jį nė žodžio (iš
skyrus kosmonauto tėvavardį — Sta
nislavovič). Padvelkė intriga. Redak
torius Kostas Šmigelskis, išgirdęs 
sensacingą žinią, įsakė Vaintraubui 
pirmuoju lėktuvu skristi į Maskvą ir 
ten nuodugniai išsiaiškinti. 

Deja, tąsyk niekam neteko pa
siekti Maskvos. Vilniuje, Komunistų 
partijos centre, žurnalistai buvo nu
raminti Jiems buvo įsakyta nemi
nėti Kuraičio pavardės. Pasirodo, kad 
kosmonauto tėvo — prof. dr. Stanis
lovo Kuraičio pavarde buvo tabu. Tei
giama, kad 1971 m. Maskvoje sureng
tojo avalynės ir odos pramonės paro
doje nes vienu išradimu buvo pa
rašyta S. Kuraičio pavardė. Tačiau 
..Vakarinėse naujienose" lietuvio 
išradėjo pavardės neliko. „Taip liep
ta", — aiškino redaktorius. „Taip 
liepta" — „prikazas" pasikartojo Vil
niuje, per čia vykusią SSRS odos 
te hnologijos mokslinę konferenciją, 

kuomet „Glavlit" iš informacijos 
išbraukė Kuraičio pavardę. 

Reikia pripažinti, kad Aleksėj 
Jelisejev (Kuraitis) yra vienas pa
saulyje žymiausių erdvės tyrinėtojų. 
Jis pirmą kartą pakilo į erdves 1969 
m. sausio 15 d. erdvėlaiviu „Sojuz 4", 
jis kartu su J. Chrunov išėjo „pasi
vaikščioti" po atvirą kosmosą ir 
perėjo į kitą erdvėlaivį — „Sojuz 5". 
Tais pačiais metais dalyvavo „Sojuz 
8" skrydyje, manipuliacijomis —tai 
susijungė su vienu, tai su dviem erd
vėlaiviais. Deja, pasaulis neišgirdo 
erdvės užkariautojo lietuviškos pa
vardės. 

Turima žinių, kad A. Jelisejev, 
tapęs mokslininku, penkerius metus 
buvo Maskvos prestižinės N. Bau-
mano aukštosios technikos mokyklos 
rektorius. Dabar jis bendradarbiauja 
tarptautinėje IBM korporacijoje. De
ja, pasaulis nieko neišgirdo apie jo 
lietuvišką kilmę. 

Negalima nutylėti dar vieno A. 
Jelisejev (Kuraičio) pasižymėjimo, 
kai 1969 m. sausio 15 d. susijungus 
erdvėlaiviams „Sojuz 4" ir „Sojuz 5" 
kosmonautai A Jelisejev (Kuraitis) 
ir J. Chrunov perėjo atvirą erdvę iš 
vieno erdvėlaivio į kitą ir įteikė kos
monautui V Šatalov pirmąjį pasauly
je kosminį paštą. 

nūn »VWK vaMn-MiMi 

No 43 
n 

Filatelistų klubo „Lithuanica" biu
letenis, kuriame rašoma apie lietu
vių kilmės kosmonautą Aleksėj Je
lisejev (Kuraiti). 

Laiškas nuo kosmodromo vado
vybės kosmonautui V Šatalov buvo 
įdėtas specialiai SSRS Ryšių minis
terijos išleistame voke su standar
tiniu 4 kapeikų pašto ženklu ir už
rašu „Kosminis paštas". 

Nuo šio laiško ir prasidėjo kos
minio pašto istorija. Šis laiškas buvo 
ilgai laikomas Žvaigždžių miestelio 
muziejuje. Ne per seniai V Šatalov 
(dabar jau generolas) pateikė šį laiš
ką „Sotbi" aukcione, kuriame jis 
buvo parduotas. Aukciono metu 
laiško kaina nuo 12,000 dol. pakilo iki 
1,235,000 dol. 

Džiugu, kad kosminio pašto pra
dininkas yra lietuvių kilmės kosmo
nautas. 

Visa, kas čia paminėta buvo pa
rašyta „Lietuvos žiniose". Taip pat 
čia buvo pridėtas kauniečio Henriko 
Kebeikio papildymas. Vėliau informa
cija pakartota Vilniuje leidžiamo Fi
latelistų klubo biuletenyje. Šio straip
snio autorius pasinaudojo Čikagoje 
gyvenančio filatelisto Vytauto Valan-
tino dovanota „Phillit" biuletenio 43 
numeriui. Ačiū. 
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Džiaugiamės, jog ir tol iau aukojami pinigai 
„Seklyčios" stogui pataisyti 

Pinigus stogo remontui nuo rugpjūčio 3 iki 13 d. aukojo: 
po 100 dol. — Vaclovas ir Danutė Jakovickai, Stasys Mykolaitis, 

Lucia Vedegys; 
po 50 dol. — Sofija Vakselienė, Irena Levickienė; 
po 25 dol. — Danutė Vidžiūnienė, Agnės Bigelis. 
Nuoširdžiai dėkojame už JŪSŲ aukas! 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated 

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. D A I M I D — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

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 

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. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

A t A 
JANINA KUPSTYTĖ 

KĖKŠTIENĖ 

Mirė 2007 m. rugpjūčio 15 d., sulaukusi 82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Dotnuvoje. Gyveno Čikagoje, Wisconsin 

Delis ir paskutiniu laiku Green Bay, Wisconsin valstijoje. Ame
rikoje išgyveno 59 metus. 

Nuliūdę liko: vyras Balys, sūnus Ričardas su žmona Diane, 
anūkai Paulius ir Jonas, Lietuvoje gyvenantys brolis Stasys ir 
sesuo Elena. Taip pat liūdi kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. a. Janina buvo motina a.a. Ritos Kėkštaitės. 
Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 17 d. Lyndahl 

Funeral Home, 1350 Lombardi Drive, Green Bay, Wisconsin, nuo 
3 vai. p.p. iki 5 vai. vakaro. Poteriai bus kalbami su kunigu laido
jimo namuose 5 vai. vakaro. 

Laidotuvės privačios. 

Nuliūdusi šeima ir artimieji 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Kada pakvies į dangų Viešpats mano, 
Ir aukso sostas akyse nušvis, 
Ir veidas Jo kuris mane išgano; 
Aš su šventaisiais garbinsiu Jį vis. 

Ir mano siela gieda Viešpačiui: 
Koks didis Tu! Koks didis Tu! 
Ir mano siela gieda Viešpačiui: 
Koks didis Tu! Koks didis Tu! 

A t A 
BRONĖ 

KELMELIENĖ 
MAILAITĖ 

1929.V.15—2006.VIII.18 

Jau praėjo vieneri metai, kai 2006 m. rugpjūčio 18 d. iškeliavo į 
Viešpaties namus mūsų mylima Mama ir Močiutė. Palaidota Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, „Saint Casimir Shrine" sekcijoje, šalia 
savo vyro, mūsų Tėtelio ir Tėtuko, a.a. Viktoro Kelmelio. 

Nors žmogiškas liūdesys dar mus apima, bet esame taip pat ir 
dvasiškos vilties kupini žinodami, kad ji, palikus visus žemiškus var
gus ir skausmus, dabar džiaugiasi Dievo karalystėje, kur tikimės ir 
mes su ja vėl susitikti. 

Prašome prisiminti a.a. Bronę ir jos vyrą a.a. Viktorą savo mal
dose ir mintyse. 

Mylinti šeima 

Mielai 
A t A 

ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI 
Amžinybėn iškeliavus, kartu liūdime su jos šeima. 

Janina Monkutė-Marks 
ir sūnūs Sigitas, Denis, Peter 

ir Paul su šeimomis 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJ* I * APYLINKĖSE 

•„Draugo" met inis vajaus pokylis 
įvyks š. m. spalio 6 d., šeštadienį, 6 vai. 
v. Willowbrook pokylių salėje. Pokylyje 
dalyvaus Lietuvos Respublikos amba
sadorius JAV Audrius Brūzga. Meninę 
programą atliks Bostono vyrų sekste
tas. Po šaunios vakarienės vyks šokiai. 
Stalus ar pavienius bilietus į pokylį pra
šome įsigyti iš anksto „Draugo" admi
nistracijoje. Bilieto kaina - 75 dol. Nuo
širdžiai prašome organizacijas atkreipti 
dėmesį ir kartą metuose paremti dien
raštį, užsisakant stalus. Tel. pasiteiravi
mui: 773-585-9500. 

•Rugpjūč io 19 d., sekmadien i , Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemont šv. Mišių metu bus šventi
namos gėlės ir žolynai. Po mišių 12 
vai. p. p. PLC sodelyje prasidės Le
mont apylinkės Žolinės jomarkas. 

• O p e r o s chorui, šį rudenį p r a 
dedančiam 52-ąjį sezoną, reikia daini
ninkų. Kviečiame visus, norinčius 
dainuoti Lietuvių operos chore, at
vykti rugpjūčio 24 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. į Jaunimo centrą, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago. Prašome 
atvykti susipažinti ir sužinoti, kokiu 
balsu - sopranu, altu, tenoru, barito
nu ar bosu - galėtumėt dainuoti ope
ros chore. 

•Atveskite savo vaikučius į Pipirų 
ratelį! Kiekvieną savaitę tėveliai su savo 
vaikučiais gali praleisti keletą valan
dėlių lietuviškoje aplinkoje, kur vaikai 
dainuos, žais, darys rankdarbius ir pie
taus. Rudens semestras prasideda 2007 
m. rugsėjo 10 d. Kviečiame 18 mėnesių 
- 4 metų amžiaus vaikus. Lankymo 
dienos (dienas galite pasirinkti) - pir
madieniais, antradieniais arba penkta
dieniais nuo 9:30 v. r. iki 11:30 v. r. 
Siūlome vieną popietinę klasę trečiadie
niais nuo 11:30 vr iki 1:30 vr. Pipirų ra

telis įsikūręs Lemont, Pasaulio lietuvių 
centre. Norintys užsiregistruoti, kreip
kitės į Ingridą Naudžiūtę-Sherpitis tel. 
312-621-4824. Registracija - iki rugsėjo 
mėn. pabaigos. 

• S p a l i o 7 dL, 12:30 vai. po šv. Mišių 
Lemont, Lietuvių dailės muziejuje įvyks 
rašytojo, humoristo Antano Gustaičio 
minėjimas. Paskaitą apie A Gustaitį 
skaitys Kauno Maironio muziejaus dar
buotoja Virginija Paplauskienė, o eiles 
skaitys aktorius ir režisierius is Los An
geles Algimantas Žemaitaitis. Rengia 
„Margutis II". 

• L a p k r i č i o 4 d., s ekmad ien i , 
12:30 vai. p. p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, įvyks literatūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". 

IŠ ARTI Ik TOU „ 

• J A V Lie tuv ių Bendruomenės 
East Chicago Indiana apylinkės val
dyba rugpjūčio 26 d. Vilučių sodyboje, 
1143 Southview Dr., Schererville, IN 
ruošia tradicinę gegužinę. Pradžia - 1 
vai. p. p. Maloniai kviečiame atvykti. 

• C o n n e c t i c u t L ie tuv ių sporto 
klubas ir JAV LB Waterbury apylin
kė kviečia visus į kasmetinę geguži
nę, kuri įvyks šių metų rugpjūčio 26 
d., sekmadienį, nuo 12 iki 6 vai. v. Po
būvio vieta - VFE POST 8075, Che-
shire Road (RT. 68), Prospect, CT 
06712. Bus lietuviško maisto, alaus ir 
muzikos. Įėjimo kaina suaugusiems 3 
dol., vaikams - nemokamai. Dėl pa
pildomos informacijos skambinkite 
Linui tel. 203-241-3695, arba Mariui 
tel. 203-278-0385. Taip pat informa
ciją rasite CLSK tinklapyje 

www.KLSK.us. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki S v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibait is.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

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

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Jūra Gvidienė $50 a.a. Danu
tės Liepienės atminimui, O. ir J. 
Treška $25, Anthony Kozlowski $80 
remiamai mergaitei, Rita ir Charles 
Rackmil $20, Nancy Koultourides 
$30 a. a. Angeles Venclovienės atmi

nimui, Violeta Fabianovich $50 a. a. 
Gabrielės Dzirvonienės atminimui. 
Arūnas ir Irena Draugeliai $100 dr. 
Mindaugo ir dr. Austės Vygantų gim
tadienių proga, David ir Laima 
Braune $100 dr. M. ir dr. A. Vygantų 
gimtadieniui. Labai ačiū. „Saulutė** 
(Sunl ight Orphan Aid) 414 Free-
hauf St., Lemont, IL 60439, tel . 
(630) 243-7275 arba (630) 243-
6435. Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

Lietuvos garbės konsule Ingrida Bubliene, ambasadorius vygaudas 
Ušackas. ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas, Lietuvos garbės 
konsulas Stanley Balzekas, Jr. dalyvavo liepos mėnesi Vilniuje vykusia
me teniso turnyre. Labai įspūdingai zaide ambasadorius ir ministras 
pirmininkas. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTE bus sekmadieni, rugsėjo 9 d. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos šventovėje, Putnam, Connecticut. 
Praves tėvas pranciškonas Aurelijus Gircius, OFM. Dienos programa: 10 
vai. r. — registracija, klausomos išpažintys. 11 vai. r. — šventosios 
Mišios ir homilija. 12 vai. p. p. — pietus. 1:15 vai. p. p. — konferencija, 
procesija su rožančiaus malda vienuolyno sodyboje, Švč. sakramento 
adoracija ir palaiminimas. Pranešti iki rugsėjo 1 d. telefonu 860-
928-7955. Visi kviečiami! 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO SODELYJE 
SEKMADIENI RUGPJŪČIO 26 D., 12 VAL. P. P. 

VYKS 
TRADICINĖ GEGUŽINĖ. 

Šventės metu bus prekiaujama lietuviškais užkandžiais ir saitu • 
alumi. Visi nuoširdžiai kviečiami atvykti pabendrauti, pasiklausyti • 

lietuviškos muzikos, pašokti bei išbandyti laime loterijoje. • 

Vytas Bakunas iš Hiram, OH užsisakė „Draugą" pirmąja klase ir 
paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame. 

Eugene Stonikas iš Flossmoor, IL pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
metams ir kartu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame. 

jyraugo* knygynėlyje 

Kavit ll-o»iv< Aito signalams 

K e t u r i 

Nemeluoti! 
Nebijoti! 

Netylėti! 
Neužmiršti! 

Žinomas Lietuvoje pedagogas, 
Kovo 11-osios Akto signataras Pra
nas Tupikas savo knygos „Keturi Ne. 
Nemeluoti! Nebijoti! Netylėti! Neuž
miršti!" įžangoje rašo: „Beldžiuosi j 
Jūsų širdis prašydamas apmąstyti 
keturias vertybes, kurias žmonija kū
rė daugelj amžių. Kiekviena jų savaip 
surado vietą mano mintyse ir darbuo

se. Tai mano savastis, sielos turtas. 
Kiekvienas 'Ne!' savaip reikšmingas, 
šaukiantis į aktyvų gyvenimą. 

Gal ne vieną mano atsiminimai 
įžeis, sukels nemalonių jausmų, bet 
jie sakyti iš širdies, ir visų jų vienin
telis tikslas - labai atidžiai per save 
pažvelgti į valstybę, kurią skyrė Die
vas. Pasirūpinti protėvių, tėvų žeme 
ir visa erdve, supančia mus nuo gimi
mo dienos." 

Autorius, šiuo metu gyvenantis 
VVashington, DC viename priemies
čių, pasakoja apie savo gyvenimo ke
lią. Daug vietos skiriama Sąjūdžiui. 
Knygos autorius buvo aktyvus jo na
rys ir, nors šiuo metu gyvena JAY 
kiekvieną Kovo 11-ąją švenčia Lie
tuvoje. 

Knyga iliustruota notraukomis. 
Kaina - 6 dol. Knygą galima įsigy

ti paštu, pridedant 9 proc. mokestį, už
sisakant IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 3 dol. Persiunčiant daugiau 
knygų, už kiekvieną papidomą knygą -
2.5 dol. mokestis. Prieš perkant pra
šome paskambinti administracijai 
tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://www.KLSK.us
http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

