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Formuojant koaliciją, DP laikysis neutraliai 

Naujos koalicijos formavimo pradžia užbaigia A. Brazausko valdymo erą. Archy
vinėje nuotraukoje: A. Brazauskas prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų 1990-ųjų 
kovo 11-ąją. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) — valdančiąją koaliciją žada priimti ki-
Darbo partija (DP) kol kas nuspren- tos savaitės viduryje, 
dė laikytis neutraliai, o konkrečią Tai penktadienį po DP prezidiu-
poziciją dėl dalyvavimo formuojant mo posėdžio žurnalistams pareiškė 

laikinoji partijos vadovė Loreta 
Graužinienė. 

Dar prieš kelias dienas kaltinę 
prezidentą Valdą Adamkų kišimusi į 
Lietuvos politikos erdvę, „darbie-
čiai" dabar prakalbo apie ypatingą 
prezidento vaidmenį formuojant 
koaliciją ir Vyriausybę. 

DP prezidiumo nariai teigia ne
skubą priimti svarbių sprendimų, 
nes turi „pagrįstas įžvalgas susi
klosčiusios politinės situacijos at
žvilgiu". 

,,Turime rimtų abejonių susita
rimais ir tarp Tėvynės sąjungos, ir 
tarp kitų partijų. Visa situacija gali 
keistis visai netrukus pasikeitus šių 
partijų pirmininkams, kad ir grįžus 
į politikos areną Vytautui Landsber
giui", — teigė L. Graužinienė. 

Anot jos, kitą pirmadienį bus 
šaukiamas neeilinis DP frakcijos po
sėdis, o trečiadienį — neeilinis DP 
tarybos posėdis, kuriame esą kiek
vieno partijos skyriaus vadovai pa-

Konservatoriai pateikė „receptą" Vyriausybei 
Vilnius, birželio 2 d. (BNS) — 

Opozicinė Tėvynės sąjunga (TS) sa
ko esanti pasiryžusi dalyvauti val
dančiosios koalicijos formavime, ta
čiau derybas siūlo pradėti ne nuo 
personalijų, o nuo prioritetinių dar
bų sąrašo. 

TS pirmininko pavaduotojos Ra
sos Juknevičienės nuomone, social
demokratų siūlymas formuojant 
naują Vyriausybę jos branduolį pa
likti tą patį — jau ne vienoje Vyriau
sybėje dirbusius socialdemokratų 
ministrus — yra iš esmės ydingas. 

„Socialdemokratai nori formuoti 
Vyriausybę tais pačiais principais, o 
tokiais principais formuojant, iš es
mės naujos politikos negali būti", — 

sakė R. Juknevičienė. 
Pasak parlamentarės, derėtis 

dėl valdančiosios koalicijos ir naujos 
Vyriausybės sudarymo partijos tu
rėtų pradėti nuo svarbiausių valsty
bei darbų sąrašo, ir tik tuomet tar
tis, kurie politikai būtų tinkamiausi 
šiems darbams atlikti. 

Pasak parlamentarės, konserva
toriai tokiu naujos politikos vadovu, 
galinčiu suburti Vyriausybę kons
truktyviam darbui, mato TS vadovą 
Andrių Kubilių. 

Tačiau, pasak parlamentarės, 
kategoriškai teigti, esą konservato
rių sąlyga dėl dalyvavimo valdančio
joje koalicijoje — premjero postas A. 
Kubiliui, — nederėtų. 

Nerimą kelia žmogaus teisių padėtis 
Vilnius, birželio 2 d. (BNS) — 

Prezidentui Valdui Adamkui nerimą 
kelia žinia, kad Lietuvai 2004-ųjų 
pavasarį įstojus į Europos Sąjungą, 
žmogaus teisių padėtis šalyje pablo
gėjo. 

Tai sakė šalies vadovo atstovė 
spaudai po V. Adamkaus susitikimo 
su Žmogaus teisių stebėjimo institu
to valdybos pirmininku Kęstučiu Či-
linsku ir instituto direktoriumi Hen
riku Mickevičiumi. 

Siame susitikime prezidentui 
buvo pristatyta Žmogaus teisių įgy
vendinimo Lietuvoje 2005 metais 
apžvalga. Anot atstovės spaudai, V. 
Adamkus šį dokumentą įvertino tei
giamai. 

Kartu jam nerimą kelia tai, kad 
Lietuvoje žmogaus teisių padėtis pa
blogėjo. 

Leidinyje konstatuojama, kad 

Kęstutis Čilinskas 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr 

Žmogaus teisių institutas užfiksavo 
šiurkščių žmogaus teisių ir laisvių 
apsaugos pažeidimų įvairiose sri
tyse. Apžvalgoje rimtų priekaištų 
sulaukė Nukelta \ 6 psl. 

Kazachų planus 
sujaukė Kremlius 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) — 
Mūšį dėl „Mažeikių naftos" pralai
mėjusi Kazachstano valstybinė įmo
nė „Kazmunaigaz" gavo Kremliaus 
signalą nekelti kojos į Lietuvą. 

Jau skelbta, kad kazachai savo 
planų įsigyti „Mažeikių naftą" at
sisakė po užpraeitą savaitę vykusio 
Kazachstano prezidento Nursultan 
Nazarbajev susitikimo su Rusijos 
prezidentu Vladimir Putin. 

Kaip teigė vienas aukšto rango 
Lietuvos diplomatas Kazachstane, 
po Rusijoje vykusio aukščiausio ly
gio susitikimo „Kazmunaigaz" ats
tovai atšaukė vizitą į Lietuvą ir nu
traukė derybas su "Vyriausybe, rašo 
„Lietuvos rytas". 

Vizito metu kazachai turėjo pa
teikti siūlymą, pagal kurį už „Ma
žeikių naftos" 53.7 proc. akcijų siū
loma nebe 1.2 mlrd. JAV dolerių, o 
1.425 mlrd. dolerių. 

Diplomato teigimu, Maskva ne
žada ramaus gyvenimo ir Mažeikių 
bendrovę perkančiai Lenkijos „PKN 
Orlen". Jo duomenimis, lenkams ga
li būti trukdoma tiekti rusišką naftą 
į Lietuvą. 

Nors „Kazmunaigaz" perkelia 
atstovybę Lietuvoje į vieną Europos 
šalių, Lietuva jai ir toliau išlieka 
svarbi tranzito valstybė. 

„Kazmunaigaz" atstovybės Lie
tuvoje vadovo pavaduotojas Oleg 
Libman teigė, kad jei bendrovė gau
tų Rusijos leidimą gabenti savo naf
tą per Būtingės terminalą, ji tai tik
rai darytų. Bendrovė kelis mėnesius 
eksportavo savo naftą per Lietuvą, 
ir tai buvo ekonomiškai naudingas 
verslas. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

teiks savo pozicijas. 
L. Graužinienė teigė nežinanti, 

kur šiuo metu yra savo įgaliojimus 
partijos pirmininko poste sustabdęs 
Viktoras Uspaskichas. 

Paklausta, ar V. Uspaskichas 
Lietuvoje, L. Graužinienė teigė ne
galinti atsakyti, nes jo nemačiusi. 

DP vadovė sakė paskutinį kartą 
telefonu su V. Uspaskichu bendra
vusi ketvirtadienio naktį. 

„Nežinau, kodėl jis daro iš to 
sensaciją, Nukelta \ 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų veiklos. 
•Kristaus Bažnyčios 
gimtadienis. 
•Prieš tautinio išnykimo 
grėsmę. 
•Dvasios įkvėpta vizija. 
•Rytų Prūsijos keliais. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Mūsų šeimose. 
•Kokius dokumentus 
reikia saugoti. 
•Aukščiausio Lietuvos 
kalno vardynos. 
•Dainų švenčių 50-metis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.696 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Bukime Gyvosios 
Dvasios žmonėmis 

Vincas Kolyčius 

2C^. i antraštė tai ne mano sugalvota, bet prof. St. Šalkauskio, kuris 
^ ^ 1938 m. birželio 4 d. ,,XX Amžiuje" paskelbė straipsnį apie Gyvąją 
K~s Dvasią. Nors tai buvo prieš 68 metus, bet tas jo šauksmas lygiai 
tinka mums, atei t ininkams, ir šiandien. 

Praėjusią vasarą per ypatingai gerai paruoštą jubiliejinę stovyklą 
mes buvom klausiami: „Quo vadis, ateitininke, katalike, lietuvi?" 
Dabar, metams praėjus, privalėtume savęs paklausti: „Kaip aš 
atsiliepiau į šį klausimą? Kur aš einu, kaip ateitininkas, katalikas, 
lietuvis? Gal aš buvau tik žodžio klausytojas, bet ne vykdytojas?" 

Šiaurės Amerikos atei t ininkai savo 2005-2006 metų šūkį 
pasirinko: „Gyvenkime, kurkime, veikime per Kristų!" Tai buvo lyg ir 
atsiliepimas jubiliejinės 

Gyvoj i dvasia.. . 
...gaivina religinius pergyve
nimus, pripildo širdis entu
ziazmu, paragina prie reli
ginio aktyvumo ir įgalina 
religinei akcijai ir kūrybai. 

stovyklos šūkiui ir 
klausimui. Ir vėl kyla 
klausimai: Kaip galime 
gyventi per Kr i s tų? 
Kaip galime kurt i per 
Kristų? Kaip gal ime 
veikti per Kristų? 

Tie klausimai kyla 
Sekminių proga, nes 
Sekminės yra Švento
sios Dvasios šventė . 
Apie tai rašė prof. St. 
Šalkauskis: „Jei gyvosios dvasios sąjūdžiui yra lemta išsiplėsti ir 
sustiprėti, tai Sekminės turi būti specialiai švenčiamos. Juk per 
Sekmines krikščionijos apaštalai buvo įdvasinti ypatingu būdu". 

Sekminės — tai Bažnyčios gimtadienis. Nuo Velykų iki Sekminių 
kiekvienos dienos liturgijoje pirmieji skaitiniai yra paimti iš Apaštalų 
darbų knygos. Apašta lų darbai yra Dvasios evangelija. Dvasia 
Bažnyčioje tęsia tą darbą, kurį ji padarė Jėzaus gyvenime. Ir vėl grįžtu 
prie klausimo: kaip mes, kaip ateitininkai, galime gyventi, kurti ir 
veikti per Kristų? Atsakymas aiškus: tik su Šventosios Dvasios pagal
ba. Būti ateit ininku, reiškia ne tik eiti Mišių ir išpažinties, ne tik 
kalbėti kasdienines maldas, bet gyventi visiškai kitaip negu aplinkui 
mus gyvena supagonėjusi minia. Vėl cituoju Šalkauskį: „Tai, kas 
charakterizuoja Lietuvos katalikus, gali būti išreikšta vienu posakiu: 
gyvosios dvasios stoka - tos dvasios, kuri gaivina religinius pergyve
nimus, pripildo širdis entuziazmu, paragina prie religinio aktyvumo ir 
įgalina religinei akcijai ir kūrybai. Reikia atsiversti Šventosios Dvasios 
reikšmei, reikia persisunkti evangeliškąja dvasia ir šauktis Šventosios 
Dvasios, kuri atnaujina žemės veidą". 

Apibendrinant galima pasakyti, kad visi esame pašaukti įpūsti 
Šventosios Dvasios dovanos ugnį, kurią gavome per krikšto ir sutvir
tinimo sakramentus . Dievas laisvai teikia šią malonę, į kurią reikia 
visą laiką asmeniškai atsakyti nepaliaujamu atsivertimu į Viešpatį 
Jėzų Kristų ir a tvi rumu Šventosios Dvasios perkeičiančiajai galiai. Be 
Šventosios Dvasios Bažnyčia (ir mes ateitininkai) yra kaip sodas be 
vandens, gelstantis ir nykstantis. 

Be Šventosios Dvasios: 
Dievas toli, Kristus praeityje, Evangelija — tik negyva raidė. 

Bažnyčia — paprasčiausia organizacija, valdžia — viešpatavimas, mi
sija — ne kas kita, kaip propaganda, liturgija — ne daugiau, kaip 
jausmų žaidimas, krikščioniškas gyvenimas — vergiška moralė. 

Bet su Šventąja Dvasia: 
Visata — prikelta, bet dejuoja nuo karalystės gimdymo skausmų, 

prisikėlęs Kristus yra su mumis, Evangelija yra gyvenimo stiprybė, 
Bažnyčia tebeliudija Trejybės gyvenimą, valdžia yra išlaisvinanti 
tarnyba, misija — tai Sekminės, liturgija — tai atminimas ir kartu 
laukimas, žmogiškieji veiksmai yra sudievinami (Ekumeninis 
Bažnyčių susirinkimas Upsaloje 1968 m.). 

Vėl prisiminkime: 
,,Quo vadis, ateitininke, katalike, lietuvi?" Gyvenkime, kurkime, 

veikime per Kristų su Šventosios Dvasios pagalba! Liepsnok mūsų 
širdyse, Šventoji Dvasia, nes: 

Darbuose Tu — poilsis, kaitroje — Tu atvėsis, Tu paguoda liūdesy! 
Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista, ati
trauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų, tiesink vingius mūs 
takų! (Sekminių sekvencija) 

RENKAMI PARAŠAI KATALIKŲ 
KONGRESE LOS ANGELES 

Suintensyvintas parašų rinkimas peticijai dėl 
Sibiro kankinės Adelės Dirsytės palaikų 

Ieškoj imo ir p e r g a b e n i m o i Lietuvą 

Ateit ininkų skyrius tęsiasi 4 pusi. 

P ^ ių metų vasarai baigiant is , 
^ ^ Ateitininkų Kongreso metu 
k—/ Lietuvos Respublikos vado
vams bus įteiktos peticijos dėl Sibiro 
kankinės Adelės Dirsytės palaikų 
ieškojimo ir pergabenimo į Lietuvą. 
Parašų r inkimas suintensyvintas 
tiek Lietuvoje, tiek Š. Amerikoje. 

Ypatingą iniciatyvą parodė Los 
Angeles ateitininkai. Šį pavasarį 
Los Angeles arkivyskupijos suruoš
tame kongrese apie tikybos mokymą 
Anaheim konferencijų centre sen
draugiai Dalilė Polikaitienė ir p. 
Ruzgiai paruošė lietuvių Šv. Kazi-
mierio lietuvių parapijos stalą su 
informacija apie lietuvius kanki
nius, o Marytė Nevvsom sukvietė 
moksleivių ateitininkų būrelį rinkti 
parašus po peticija. Buvo dalinami 
ŠAAT rūpesčiu išspausdinti lanksti
nukai apie Adelę Dirsytę, o keliems 
apsilankiusiems vykupams buvo 
padovanotos A. Dirsytės sukurtos 
maldaknygės vertimai anglų kalba. 
Peticijų teks tas buvo paruoš tas 
anglų kalba. 

Norintiems rinkti parašus 
Peticijų lapai gaunami: Š. 

Amerikos ateitininkų interneto sve
tainėje: www.ateit is .org (ieškoti 
Dirsytės peticijų teksto lietuvių 
kalba); anglų kalba - pas kun. K. 
Trimaką (trimkes@earthlink.net; 
tel. 708 562 8948). 

Peticijų lapai su parašais galuti
nai surenkami Ateitininkų federa
cijos raštinėje, Trakų g. 12a, Vilnius 
01132, Lietuva. Pageidaujama, kad 
jie būtų pervežti (ne pasiųsti paštu, 
ypač didesnis kiekis). Jų priėmimu 
rūpinasi AF rašt inės referentė 
Jurgita Rakauskaitė (jos mobil. tele
fonas: 8 682 44932; raštinės telef. 
370 52 615056. Peticijų lapai dar 
turi būti apipavidalinti ir įrišti, tad 
būtina juos gauti bent 20-30 dienų 
prieš Kongresą. 

Šiuo metu peticijų parašų surin
kimu ir persiuntimu iš Amerikos į 
Lietuvą rūpinasi kun. Kęstutis Tri
makas, 2830 Denton Ct. West-
chester, IL 60154 USA, tel. 708 562 
8948. 

Kun. Kęstutis Trimakas 

Nuotraukoje Los Angeles arkivyskupi
jos kongrese prie informacijos stalo 
apie A. Dirsytę ir kitus lietuvius kan
kinius iš k: Vaiva Raulinaitytė, Valė 
Ruzgienė, Marytė Nevvsom, Aistis 
Raulinaitis ir Skaistė Raulinaitytė. 
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• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
)AV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120 00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
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Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 

Siunčiant prašome pasilikti kopija 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
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PRIEŠ TAUTINIO 
IŠNYKIMO GRĖSMĘ 

KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Gyvieji daiktai, kurie nejuda, 
yra mirę. Vandenys be judėjimo pra
deda gesti. Visos gyvybinės apraiš
kos yra judėjimo apraiškos. Aplinka, 
kurioje mes gyvename, visą laiką 
keičiasi. Atseit, ji ta ip pat juda. 
Žmonijos gyvenimas su naujomis 
kartomis nuolat keičias ir kuria 
ateinančioms kartoms istoriją. Poli
tiniai, socialiniai, visuomeniniai , 
religiniai ir kul tūr inia i sąjūdžiai 
liudija apie žmonių bendruomenės 
gyvastingumą. Tautų, kurios neturi 
sąmonės apie savo kilmę ir nepajė
gia sudaryti bendruomeninių sąjū
džių, negalima net tautomis vadinti. 
Jos yra t ik gentys, nematančios 
savo bendruomenei tikslų, pagal 
kuriuos gimsta įvairūs sąjūdžiai. 
Svarstydami mūsų tautos praeitį ir 
dabartį, randame, kad ji buvo ir yra 
visą laiką gaivalinga, nors savo 
istoriją kūrė labai nepalankiomis 
sąlygomis. J i šimtmečiais kentėjo, 
buvo pavergta. Po trumpo laisvės 
nušvitimo, vėl žiauriausiai terioja-
ma, bet vilties nepraranda, nes kovo
ja už savo religinius ir taut inius ide
alus. Ji yra kovojanti, todėl gyva 
tauta. 

Apie savo tautos dalį, kuri iš
blaškyta po visą pasaulį, taip pat 
galime pasakyti, kad yra gaivalinga 
ir pilna visokio sumanumo. Nekal
bant j au apie pavienių šeimų 
įsikūrimą ir jų ekonominį gyvenimą 
įvairiuose kraštuose, kur lietuviai 
visur rodo aukštą visuomeninį ir 
kultūrinį gyvastingumą. Nė vieno
je išeivijos tautoje nėra tiek organi
zacijų, kaip pas lietuvius. Organi
zacijų turime net per daug. Visų pir
ma tautos gyvastingumą rodo spau
da. Ar kas galėjo nepriklausomybės 
laikais tikėtis, kad Amerikoje bus 
kada nors išleista Lietuvių Enciklo
pedija. 

Kai ateidavo į „Draugą" svetim
taučiai, tai mes su pasididžiavimu 
rodydavome, kiek yra lietuviškų 
laikraščių, dienraščių ir savait
raščių, kiek spausdinama knygų ir 
žurnalų. Kartą buvo labai nustebin
ti amerikiečiai skautai. Buvo atėjęs 
jų būrelis susipažinti su spaudos 
darbais. Jie labai stebėjosi ir do
mėjosi „Encyclopedia Lituanica" ir 
Lietuvos didžiuoju žodynu. Jie ste
bėjosi, kad tiek daug yra žinių apie 
Lietuvą ir kad lietuvių kalba turi 
tiek daug žodžių. Jie sakė, kad didy
sis Webster anglų kalbos žodynas 
yra daug mažesnis už lietuvišką 
žodyną. Anuomet Čikagos kardino
las Cody keletą kartų viešai paste
bėjo ir gyrėsi, kad jo arkivyskupijoje 
(Čikagoje) yra kata l ikiškas dien
rašt is . J is kalbėjo, žinoma, apie 
„Draugą". Mums atrodo keista, kad 
Amerikos katalikai neturi savo dien
raščio. Keista, kad tiek milijonų ka
talikų negali suorganizuoti ir leisti 
dienraščio, kuris visuomenę formuo
tų ir informuotų religiniais, politi
niais, kultūriniais bei socialiniais 
klausimais. O amerikiečiams nuos
tabą kelia ir jie klausia, kap mes 
pajėgiame išlaikyti savo dienraštį? 
Jie stebisi mūsų veržlumu ir kul
tūriniais sugebėjimais. 

Mes esame per arti savo darbų 
ir veikimo, todėl gal ir nematome 

savo tautinių talentų. Iš tolimesnės 
perspektyvos kartais geriau matyti, 
todėl mus kartais svetimieji geriau 
įvertina kaip mes patys save ir 
mums primena apie mūsų suge
bėjimus bei organizacinį pajėgumą. 
Su spauda labai glaudžiai yra suriš
tas visas mūsų tautinis ir kultūrinis 
gyvenimas. Kultūrinio gyvenimo ap
raiškomis mes taip pat skiriamės 
nuo kitų tautų ir jų tarpe galime 
daug kuo džiaugtis bei didžiuotis. 
Amerikoje yra apie 12 milijonų italų, 
bet mes negirdime apie jų chorus, 
ansamblius, dainų ir šokių festiva
lius. Taip pat ir vokiečių išeivija j au 
nebeturi, kaip ir italai, savo dien
raščio ir neruošia dainų festivalių. 
Atrodo, kad kaip tik italams būtų 
lengva sukurti savo operą šiame 
krašte, bet, nors jie ir yra dainuo
janti tauta, jie neturi organizacinių 
talentų ir nesirūpina savo tautoss 
gyvybės išlaikymu. Jeigu nuo italų 
ar vokiečių tautos kamieno nu-
trupės keletas milijonų, tai visa 
tauta vis tiek nepražus. Kitaip yra 
su mūsų tauta. 

Jei ne partizanų kovos sąjūdis 
Lietuvoje, atrodo, šiandien prie 
Pabaltijo vargiai būtų Lietuvos var
das belikęs: tris milijonus lietuvių 
Stalinas būtų išvežęs į tolimus rytus. 
Būtų su Lietuva taip atsitikę kaip 
su totoriais, kurie buvo išvežti į 
Sibirą, ir niekas už tai Stalinui karo 
neskelbė. Jei pražūtų trys milijonai 
lietuvių, pasaulyje nebeliktų ir Lie
tuvos vardo. Tai instinktyviai jaučia 
visa tauta, nes ji ilgą laiką gyveno 
ir dabar gyvena išnykimo grėsmėje. 
Galbūt todėl lietuviams yra įgimta 
kurti ir steigti vis naujas organi
zacijas. Atrodo, kad tai yra nuo tau
tinio išnykimo apsigynimo apraiška. 
Mūsų visų lietuviškos įstaigos, spau
da, visi sąjūdžiai, dainų ir šokių fes
tivaliai, fondai ir organizacijos yra 
didelis kovos judėjimas, kad mes 
išeivijoje neišnyktume. Kai kitų di
džiųjų tautų išeivija tos grėsmės 
nejaučia, tai joms atrodo, kad 
nereikia burtis į organizacijas ir rū
pintis savo tautinės kultūros išlaiky
mu svetimame krašte. 

Kad mes išeivijoje neišnyktume 
ir neprarastume savo tautinės tapa
tybės, reikia organizuotumo, reikia 
tautinių ir kultūrinių sąjūdžių, 
kurie gaivintų naujas kartas, liu
dytų joms savąją kilmę ir žadintų 
tautinę sąmonę. Jei paskaičiuotume, 
kiek lietuvių yra Amerikoje su dabar 
atvykstančiais iš Lietuvos, tai grei
čiausiai rastume, kad per trisdešimt 
metų lietuvių skaičius patrigubėjo. 
Tačiau mes jų nejaučiame lietu
viškame gyvenime trigubu svoriu. 
Mažiau kaip trečdalis jaunosios kar
tos reiškiasi įvairiuose lietuviško 
veikimo sąjūdžiuose. 

Jaunos šeimos nejaučia tos visai 
tautai grėsmės, kokią jautė jų tėvai. 
Jos neturi to rūpesčio, kad jų vaikai 
išliktų nepraradę savo tautinės ta
patybės. Jos turi betgi tą patį tėvų 
rūpestį gerai įsikurti. Jaunoji karta 
labai gražiai ir greičiau įsikuria 
patogiose vietovėse, greitai pajėgia 
susidaryti patogią ekonominę ap
linką, bet iš jų lietuviškos įstaigos 
mažai ar net visai paramos nesu
laukia. Tai jaučia ateitininkai, 
skautai ir visos kitos organizacijos. 
Jaunajai kartai visos mūsų atsineš-

DANUTE BINDOKIENE 

Kristaus Bažnyčios 
gimtadienis 

Sekminės lietuvių pasąmonėje 
iššaukia daug įvaizdžių: 
Šventąją Dvasią — baltą 

balandį — plevenantį virš pava
sario žaluma nuspalvintų, žiedais 
išmargintų laukų, sodybas, pa
puoštas jaunais berželiais, pieme
nėlių raliavimą, vainikais „pražy
dusius" karvių ragus, simboliškąjį 
kiaušinį (kaip ir per Velykas), pri
menantį, kad visa gamta atgijo, 
prasideda augimo, tarpimo laiko
tarpis, nuo kurio sėkmingumo pri
klausys, ar bus duonelės, vaisių, 
na, ir mėsos... Šiandien tegalime 
stebėtis, kiek daug gražių ir pras
mingų papročių žinojo mūsų liau
dis! 

Tačiau kiekvienam krikščio
niui Sekminės taip pat primena, 
kad tai tikrasis Kristaus įsteigto
sios Bažnyčios gimtadienis, kuo
met apaštalai pagaliau visiškai 
suprato, trejus metus jiems nuolat 
kartotus savo Mokytojo žodžius, 
suprato, ką reiškė jo didžioji Auka 
ant Kalvarijos kalno — mirtis ir 
prisikėlimas. Ir ne tik suprato, bet 
išdrįso skelbti Kristaus mokslą 
„visoms tautoms, visiems žmo
nėms", kaip Jis buvo liepęs. 

Šv. Rašte pasakojama, kad 
pirmųjų Sekminių dieną Jėzaus 
mirties įbaugintus apaštalus dar 
labiau išgąsdino garsus, tarsi vėjo, 
ūžimas, o Šventoji Dvasia an t 
kiekvieno nusileido „ugnies liežu
vio" pavidalu. Taigi Sekminių ste
buklas pasireiškė stipriai ir gaiva
liškai. Tuo tarpu lietuvių (ir kitų 
tautų) liaudis Šv. Dvasios simboliu 
pasirinko tylų, taikų balandį. Jie 
tikėjo, kad Sekminėse Šv. Dvasia 
tuo pavidalu aplanko kiekvienus 
namus, juos palaimindama. Žmo
nės ne tik įsivaizdavo tą šventąjį 
balandį, bet jo atvykimui ruošėsi, 
iškaišydami savo gyvenamojo na
mo palubę neseniai išsprogusių 
berželių šakomis, kad Šventoji 
Dvasia galėtų ant jų nutūpti ir 
pailsėti (žinoma ir daugiau savo 
palaimos tokiuose namuose palik
ti). 

Taigi Sekminėse, kaip ir dau
gelyje didžiųjų krikščioniškų metų 
švenčių, senieji pagoniški papro
čiai tampriai jungiasi su krikščio
niškais, vieni kitus papildydami, 
gražiai vieni šalia kitų išsitekda
mi. Bažnyčia to junginio nedrau

džia, bet, deja, keičiantis gyventojų 
demografijai, jis tiesiog prieš mū
sų akis tirpsta, nyksta, kaip snie
gas, pavasario saulutei užkaitinus. 
Nors per Velykas ir dabar dar ne
apsieinama be margučių, per 
Kalėdas — be prakartėlių ir eglu
čių, Sekminių senieji papročiai 
daugeliui mebeįdomūs arba neži
nomi. Suprantama, jie daugiausia 
buvo žemdirbių tautos gyvenimo 
dalis — miestiečiams nebeaktua
lios derliaus gausinimo apeigos, 
tad nedaug reikšmės turi liaudies 
apeigų simboliai ir veiksmai. O 
gaila... 

Tačiau krikščioniui, ypač kata
likui, vis tiek pagrindinė Sekmi
nių prasmė turėtų būti aiški. Šv. 
Dvasia nėra nei baltas, švelnus ba
landėlis, nei audringai, ant apaš
talų nusileidę ugnies liežuviai. Tai 
vienas Švč. Trejybės Asmuo šalia 
Dievo Tėvo ir Sūnaus. Kasdien sa
ve pažymėdami kryžiaus ženklu, 
tai darome ir Šv. Dvasios vardu. 
Visi esame gavę vienokias ar ki
tokias Šv. Dvasios dovanas, tik 
dažnai tai vadiname įgimtu talen
tu, mokslo dėka įgautomis žinio
mis ar vien savo pastangų pasek
me. Daugelis krikščionių nuolat 
malda kreipiasi į Jėzų Kristų arba 
Dievą apskritai, tačiau retas turi 
ypatingą pamaldumą į Šv. Dvasią 
— mokytoją, globėją, patarėją... O 
visgi reikėtų, ir ne tik sau asme
niškai tų Šv. Dvasios dovanų — 
išminties, stiprybės, gero sugyve
nimo, tarpusavio meilės ir pan. 

Jų labai reikia ir mūsų tėvynei 
Lietuvai, ypač šiuo suirutės metu, 
kad žmonės, kuriems tauta pavedė 
rūpintis jos gerove, darytų išmin
tingus sprendimus. Prasmingas 
liaudies paprotys buvo per Sekmi
nes prie trobos durų pastatyti du 
jaunus, žalius berželius, tikint, 
kad taip pažymėtuose namuose 
gyvenantis vyras ir žmona, o taip 
pat visa šeima, bus darni, gražiai 
tarpusavyje sugyvens, namuose 
viešpataus meilė. Kaip būtų puiku, 
kad ir Lietuva, bent simboliškai, 
per Sekmines „savo duris" pa
puoštų žaliais, kvepiančiais ber
želiais. Galbūt išnyktų partijų 
vaidai, neapykanta, pavydas ir 
kitos negerovės. 

To paties linkime ir užsienio 
lietuviams. 

tos iš tėvynės organizacijos ir visi 
tautiniai sąjūdžiai gali likti visai 
svetimas reikalas, jei ji ne turės 
rūpesčio dėl tautos išlikimo ir savos 
tapatybės išlaikymo. Be galo sunku 
išlaikyti tapatybę be tautinės ap
linkos. Išeivijoje taut inė apl inka 
kuriama per šeštadienio mokyklas, 
spaudą, organizacijose ir visuose 
mūsų sąjūdžiuose. Todėl visi mūsų 
sąjūdžių jaunesnieji veikėjai turėtų 
stengtis į savo gretas įjungti savo 
draugus, kurie laikosi toli nuo lietu
viško veikimo, kad ir jie pajustų 
grėsmę sau ir visai tautai. Atrodo, 
kad draugiškumo ryšiais gal ima 
sustiprinti organizacijas ir visą veik
lą, kuri mūsų sąlygomis vyksta kaip 
kovos ;r gynimos; nuo tautinio 
išnykimo apsauga. 

,,Grandies" šokėjėlės. 
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Iš ateitininkų gyvenimo 

Korp! Giedros susirinkimas 
Prof. V. Černjus gvildena „vertybių" temą; 
panevėžietė Albina Saladūnaitė paskelbta 

Prel. Juozo Prunskio premijos laureate 

G
egužės 6 dieną ateitininkės, 
Korp! Giedra narės, išklausiu
sios Sv. Mišias už gyvas ir mi

rusias korporacijos nares'Palaiminto 
Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, 
susibūrė metiniam susirinkimui į 
netoliese esančius Ateitininkų na
mus. 

Susirinkime mielai sutiko daly
vauti svečias dr. Vytautas Černius, 
buvęs Temple universiteto profeso
rius* ir Vytauto Didžiojo universiteto 
vizituojantis profesorius, kurio pa
ruošta knyga „Žmogaus vystymosi 
kelias" pasirodė šiais metais. 

Pirmiausia profesorius išdalino 
susirinkusioms korteles ir paprašė, 
kad ant jų surašytume tris mums 
svarbiausias vertybes žmoguje. Su
sumavus surašytas vertybes, jas pa
lygino su tokia pat apklausa padary
ta Lietuvoje mokytojų tarpe 1991 ir 
2004 metais. Pasirodė, kad su 
abejomis apklausomis Lietuvoje mus. 
rišo dvi svarbiausios vertybės: tai 
darbštumas ir teisingumas. Įdomu 
pastebėti, kad išvardintų vertybių 
skaičius su metais didėjo. Padalinus 
išvardintų vertybių skaičių iš 
dalyvių skaičiaus, gaunama tokia 
statistika: 1991 metais vienam 
dalyviui teko 0.6 savybės, 2004 
metais — 1.5 savybės, o mūsų tarpe 

— net 2.1 savybės! Išvada, kad ver
tybės su laiku keičiasi. Profesorius 
pastebėjo, kad mokytojo darbas yra 
lengvesnis ten, kur vertybės visuo
menėje yra vienodesnės. 

Nusifotografavusios su profeso
riumi ir jam padėkojusios už įdomų 
pasidalinimą, tęsėme susirinkimą. 

Pirmininkė Danutė Slenienė 
pranešė, kad 2005 metų, jau 17-tą 
premiją „Lietuvė moteris, ypatingai 
pasižymėjusi krikščioniškų idealų 
tarnyboje" korporacijos narių bal
savimu laimėjo Albina Saladūnaitė. 
Albina Saladūnaitė, kaip sako Irena 
Polikaitienė: „...yra Panevėžio ir 
apylinkių katalikiškos veiklos varik
lis". Žymuo ir premija laureatei bus 
įteikti per XV Ateitininkų kongresą 
Panevėžyje rugpjūčio mėnesį. 

Šitą premiją prieš 20 metų 
paskatino įsteigti a.a. prelatas Juo
zas Prunskis. Jis įdėjo sumą pinigų į 
Lietuvių fondą, iš kurios procentų 
skiriama kasmetinė premija mote
riai, gyvenančiai Lietuvoje. Tokią 
premiją yra gavusios jau 16 moterų. 
Jei kas norėtų rekomenduoti būsi
mai premijai lietuvę moterį, gyve
nančią Lietuvoje, galite paskambinti 
Korp! Giedros pirmininkei Danutei 
Šlenienei (630) 734-8430. 

Raminta Marchertienė 

Panevėžyje stropiai dirbama ruošiantis XV Ateitininku kongresui. Nuotraukoje 
kongreso reikalais tariasi trys ypatingos moterys iš k: Korp1 Giedros paskelbta 
Prel. Juozo Prunskio premijos laureate Albina Saladūnaitė. Premija skirta „l ietu
vei moteriai, ypatingai pasižymėjusiai krikščioniu idealu tarnyboje". Viduryje 
stovi Lina Žostautaitė — vysk. Kazimiero Paltaroko ateitininkų kuopos globėja 
(Panevėžio rajone, Velžy), šiuo metu Ateitininkų kongreso parodų organizavi
mo koordinatorė. Iš dešinės — Kongreso organizacinio komiteto pirmininkė 
Irena Bikulčienė. Nuotrauka Martynos Bikulčiūtės 

Ruošiatės vykti į 
Ateitininkų kongresą? 

Laikas registruotis! 
Užsukite į tinklavietę: 

http://lietuvosateitis.org 

Kongresas vyks Panevėžyje 
š.m. rugpjūčio 18-20 

A»rH NNKŲ C 
FEDERACIJOS 13 

XV KONGRESAS ^ 
PAKD/£2Y£ 2005 m 

Korp! Giedra narės su svečiu, Ateitininkų namuose, Lemonte. Sėdi: Asta 
Kleizienė, prof. Vytautas Černius ir pirm. Danutė Slenienė. Stovi: Irena 
Polikaitienė, Ramunė Račkauskienė, Giedrė Končienė ir Rūta Kilienė. Nuotrauka 
Ramintos Marchertienės 

Ateitininkų Sendraugių 
Rytinio Pakraščio Poilsio 
Savaitė Kennebunkporte 

rugpjūčio 5 - 12 d. 
Tėvų pranciškonų patalpose Kennebunkport, Maine 

Visi kviečiami da lyvaut i . Tai puiki proga pailsėti gražioje Tėvų 
pranciškonų sodyboje , pasigrožėt i Maine valstijos gamta, o vaka
rais, l ietuvių ta rpe , išgirsti įvairių koncertų, paskaitų, dalyvauti 
diskusi jose. 

VAKARINĖS PROGRAMOS 

ŠEŠTADIENĮ, RUGPJŪČIO 5 - tradicinis Sendraugių savaitės atidary
m o koncertas / rečitalis. Koncertuos pianistė dr. Frances Covalesky 
(Kavaliauskaitė). 

PENKTADIENI, RUGPJŪČIO 11 - iškilmingas stovyklos baigiamasis 
koncertas, kurį atliks solistė Danutė Mileikienė - Grauslytė. 

Kitos vakarinės p rog ramos : 

• Poezijos vakaras — Antan ina Zmuidzinai tė ir Izabelė 
Zmu idz in ienė . 

• Dr. Onilės Šeštokienės pokalbis apie Lietuvos našlaičius. 

• Lietuvos fo l k lo ro ir dainos vakarą ves Gitą Kupčinskienė. 

• Rel iginėmis t e m o m i s kalbės pranciškonų provincijolas, tėvas 
Placidas Barius. 

A te i t i n inkų sendraugių savaitės kapelionas bus Prelatas Albertas 
Kontautas . Šventos Mišios bus laikomos kas dieną 8:00 v.r. vie
n u o l y n o koplyč io je. 

Registruoki tės į Ate i t in inkų sendraugių stovyklą 
(užsisakant kambar į ) , rašydami 
pranciškonų raštinės vedėjams: 

Franciscan Guest House 
P.O. Box 980 

Kennebunkpor t , ME 04046 

Elektronin io pašto adresas: 
f ranciscanguesthouse@yahoo.com 

arba skambindami te l : (207) 967-4865 

A te i t i n inkų sendraugių Rytinio pakraščio stovyklos organizacinį 
kom i t e tą sudaro: Juozas Rygelis, Eligijus Sužiedėlis, Aldona 
Rygelė, Mon ika Sabal ienė, Danutė Norvi laitė ir Alfonsas Dzikas. 

Stovyklos adresas: Franciscan Guest House 
28 Beach Avenue, Kennebunk, Maine 04043 

http://lietuvosateitis.org
mailto:franciscanguesthouse@yahoo.com
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DVASIOS ĮKVĖPTA VIZIJA 
VYSK. HANSAS PUMPYS 

Kalėdas mes paprastai siejame 
su dovanomis, Velykas gi su viš
čiukais ir kiaušiniais. Bet su kuo 
mes siejame Sekmines? Nei su dova
nomis, nei dažytais kiaušiniais, nei 
su nauja madinga apranga. Tai su 
kuo? Pranašas Joelis štai ką žada 
Sekminėms skirtu tekstu: „Po to aš 
išliesiu savo dvasią an t visos žmoni
jos. Jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pra
našaus. Jūsų senieji sapnuos. Jūsų 
jaunikaičiai regės regėjimus. Net 
ant vergų ir vergių tomis dienomis 
išliesiu savo dvasią" (3:1-2). 

Sekminės siejasi su Šventosios 
Dvasios įkvėpta vizija, kurios Ji 
suteikia tikintiesiems. Šiandien mes 
nevertiname žmonių, kurie turi vizi
jas, sapnus, regėjimus. Mes laikome 
juos svajotojais ir mistikais, kurie 
neturi ryšio su kasdieniniu prak
tiškumu ir todėl mes nekreipiame į 
juos dėmesio. Tačiau Šventosios 
Dvasios veikimas ir negali būti lygi
namas su tokiomis fantazijomis. 
Šventos Dvasios vizijos dovana ti
kintiesiems yra esminis dalykas. 
Kitoje vietoje Biblija sako, kur nėra 
vizijos, ten žmonės pražūna. Ji ski
riasi nuo televizijos, nes tai yra žmo
gaus padaryta vizija. Mums reikia 
mažiau televizijos, o daugiau Šven
tos Dvasios. Dvasios suteikta vizija 
turi darbo su šiandieniniu kasdie
niniu gyvenimu. Vizija yra galėjimas 
gyventi arti realybės ir kartu su 
Dvasios apreikštais mūsų gyvenimo 
ateities tikslais. 

Penkiasdešimtą dieną po Jėzaus 
prisikėlimo, per pirmąsias Sekmi
nes, Šventoji Dvasia nusileido ant Jo 
mokinių, kaip buvo pranašo Joelio 
išpranašauta. Atsiminkime, kad ta 
pati Dvasia, kuri įkūrė Bažnyčią, 
tikinčiųjų bendrystę, per pirmąsias 
Sekmines, gyvena mumyse ir visuo
se tikinčiuosiuose. Jėzus savo trejų 

metų tarnystės metu buvo savo kū
nu su savo mokiniais. Po Sekminių 
Kristus gyvena tikinčiųjų širdyse 
savo Dvasia. Šventoji Dvasia šian
dien atstoja Kristų mumyse. Mes 
siejame Šventos Dvasios buvimą su 
krikštu. Jos buvimas mumyse yra 
lyg auganti tikėjimo jėga, kai mes 
nuolat išklausome Evangeliją ir pri
imame Komuniją. Šventos Dvasios 
buvimas mumyse suteikia mums 
Dievo skirtą viziją. 

Pastaruoju laiku visuomenė 
atkreipia dėmesį į euforiniais būdais 
atgimusių žmonių dvasinius paty
rimus. Knygos, televizijos programos 
ir populiarūs judėjimai koncentruo
jasi ant egzotiškų patyrimų. Tačiau 
esminis Šventos Dvasios darbas 
būtų privesti žmones prie nuodėmės 
pažinimo įstatymu ir prie kaltės 
atleidimo Kristaus Evangelija. Tai 
yra svarbesnis darbas negu prana
šavimai, stebuklingi gydymai ar kal
bėjimai liežuviais. Nors tokios Dievo 
dovanos nenuneigiamos, vis dėlto jos 
nėra pačios pagrindinės. Visų svar
biausias ir nesibaigiantis Dvasios 
darbas yra pašaukti ir suburti žmo
nes, apšviesti ir pašvęsti juos tikram 
tikėjimui į Jėzų Kristų. Kitaip pasa
kius, tai reiškia gyventi su Dvasios 
suteikta vizija Kristaus kaimenėje. 

Mūsų greito ir įtempto moder
naus gyvenimo rūpesčiuose ir nusi
vylimuose, mes dažnai netenkame 
Dvasios įkvėptos vizijos savo gyve
nime. Dvasinis gyvenimas mumyse 
tampa išstumtas kitų žemiškų da
lykų. Vieton Kristaus žadėto apstaus 
gyvenimo, mes dažnai pasitenki
name paviršutiniška egzistencija. 
Bet Dvasios dovanos — meilė, 
džiaugsmas, ramybė, kantrybė, vil
tis, nuoširdumas, ištikimybė — ne
turi būti išstumtos iki išnykimo mu
myse. Atverkime ir laikykime savo 
širdis atviras Dievo vizijos dovanai. 
Leiskime būti Dvasios vedami. Pasi

tikėkime Dvasia vesti mus iki galo. 
Kada mūsų tikėjimas laikysis prie 
Kristaus ateit ies vizijos, mes ištesė
sime ir sunkumus , ir pagundas, ir 
širdgėlas, kurios mus ištinka gyve
nime. 

Dvasios pripildytas gyvenimas 
jungia mus su bendratikiais. Švento
ji Dvasia t a m p a mums malone per 
kitų tikinčiųjų veiklą. Tikintieji 
mums liudija savo žodžiu ir pavyz
džiu. Šventoji Dvasia niekad nestato 
sienų t a rp žmonių, J i visuomet jun
gia mus į bendrystę. 

Kai p ranašas Joelis skelbė Vieš
paties Žodį, jo pažadas buvo suteikti 
šventą viziją vyrams ir moterims 
bendrystėje, o ne pavieniams as
menims šen ir ten. Dvasios suteikta 
vizija žydi tada , kai mes draugiškai 
ir ištikimai gyvename ir kai vyk
dome Kris taus tiesą kasdienybėje. 
Dvasios apjungti žmonės yra lygūs 
Kristaus bendrystei, kurioje išreiš
kiame pagarbą vienas kitam, kurioje 
bendradarbiaujame vienas su kitu, 
vienas kitą skat iname naudingiems 
darbams. Kuriai bendrystei vyrauja 
meilė. 

Šventosios Dvasios veikimo dė
ka, pastaruoju laiku matome dau
giau pavyzdžių, kai parapijos ir kon
fesijos yra suartėjusios tarpusavyje. 
Mano asmeniškas patyrimas yra tas 
— ir aš norėčiau tikėti, kad tai yra 
mūsų visų patyrimas — kad per 
pasku t in ius ke tu r iasdeš imt metų 
mes matome izoliaciją mažėjančią ir 
didėjantį dialogą tarp parapijų ir 
konfesijų. Šablonai apie ki tus pra
dėjo pamažu nykti tada, kai Dvasia 
suvedė tikinčiuosius arčiau vienas 
prie kito ir kada jie gilinosi į Šventą 
Raštą, kur is yra mūsų visų tikėjimo 
pagrindas. 

Regėjimas, kurį Dvasia suteikia, 
nesiriboja mūsų įprastu veikimo 
būdu. Joelis mums žada siurprizus 
ir pa s t a to kai kur iuos įprastus 

dalykus aukštyn 
kojom. Seni vy
rai paprastai ne
žiūri į ateitį su 
viltimi. Tačiau Dvasios veikimu Jū
sų senieji sapnuos sapnus". Papras
tai mes nesikreipiame į jaunuosius 
dėl ateities vizijų; jie nepatyrę ir ne 
pakankamai rimti apie ateitį, tačiau 
J ū s ų jaunikaičiai regės regėjimus". 
Toliau Joelis liudija, kad Dvasia 
veikia lygiai ir moteryse, ir vyruose: 
„Net ant vergų (tarnų) ir vergių (tar
naičių) tomis dienomis išliesiu savo 
Dvasią". Anuo metu tai buvo negir
dėtas, revoliucinis skelbimas. 

Pranašas mums atskleidžia 
Dvasios suteiktą viziją ir moterims, 
ir vyrams, nes jie įjungti į Bažnyčios 
bendrystę. Šventoji Dvasia nepažįs
ta nei moterų, nei vyrų šovinizmo, 
bet siekia įkurti Dvasiai atvirą tikė
jimo bendrystę, kurioje nei vyrai, 
nei moterys viešpatauja, nes jie yra 
viena Kristuje (Gal. 3:28). 

Kai Šventoji Dvasia suteikia 
regėjimo ir uolumo dovaną Kristaus 
karalystei, pakluskime Dvasios ra
ginimui. Netrukdykime Jos veikimui 
mūsų tarpe. Mieliau priimkime Dva
sios suteiktą viziją negu savo planus 
ir sumanymus, pastarieji dažnai ir 
neišsipildo. Dvasios įkvėpta vizija 
mes stojame aukščiau susirūpinusių 
ir gudrių realistų. Gabumais ir kom
piuteriais nenuvokiama, ką Dievas 
numato mums nei šiame gyvenime, 
nei ateinančiame. Su Dvasios vizija 
gyvenimo centre mes galime būti 
atviri ir viltingi Viešpaties ateičiai. 
Apaštalas Paulius skelbia: „Pati 
Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad 
esame Dievo vaikai. Bet jei vaikai, 
tai ir paveldėtojai, o Kristaus ben-
drapaveldėtojai, jei tik kenčiame su 
juo, kad būtume ir pagarbinti su juo" 
(Rom. 8:16-17). Mūsų malda šian
dien tebūna: „Veni, Creator Spi
ritus!" 

1944 metų vasaros įvykiai 

Kartais vartydamas jaunystės dienų albumą 
pasižiūriu į pageltusią fotonuotrauką, kuriai 

jau 60 metų. Iš nuotraukos žvelgia Gražiškių 
pradžios mokyklos 5—6 skyrių (klasių) mokinių ir 
mokytojų: Vinco Žebertavičiaus, Petrutės Kar
čiauskaitės, Grasildos Matulevičienės ir kapeliono 
kun. Justino Lelešiaus veidai. Žiūriu į ją ir ne
jučiomis prisimenu tas tolimas dienas, kai 1944 m. 
birželio 1 d. išlaikėme penkto skyriaus baigimo 
egzaminus. Visi buvę šio skyriaus mokiniai suta
rėme ateinantį rudenį sugrįžti toliau mokytis šeš
tame skyriuje, kurį turėjo mokyti mokyklos vedėjas 
mok. Vincas Žebertavičius. Deja, buvusių penktokų 
susitarimui nebuvo lemta išsipildyti, nes 1944 m. 
vasarą vokiečių-sovietų frontas sparčiai ritosi 
atgal į Vakarus. Kiekvieną dieną jis artėjo prie Lie
tuvos, o tuo pačiu ir prie Gražiškių. Tuometinė 
nacių okupacinė spauda ir radijas skelbė, kad vo
kiečių vermachto armija planingai atsitraukia, už
leisdama miestą po miesto, kaimą po kaimo, kad 
baigiamas sukurti naujas ginklas, kuris nulems 
sėkmingą Vokietijos Reicho pergalę. Tačiau ne
žiūrint skleidžiamos gebelsinės propagandos, Rytų 
fronto atgarsiai kiekvieną dieną vis labiau buvo 
jaučiami Lietuvoje. Padažnėjo naktiniai sovietinių 
lėktuvų skrydžiai į Rytprūsius. Dažnai jie, nepa
siekę Vokietijos, savo mirtiną krovinį išmesdavo 
ant Lietuvos pasienio miestelių bei laukų. 1943 m. 
rudenį ir 1944 m. žiemą Suvalkijos kaimuose nak
timis pradėjo rodytis raudonieji partizanai, kurie 
ne tik platino antivokiškus atsišaukimus, bet ir 
prievarta reikalavo iš ūkininkų maisto, avalynės 
(aulinių batų), pinigų, rūbų, laikrodžių ar šiaip ver
tingų daiktų. Kaimo gyventojus apėmė baimės ir 
neramumo nuotaikos. Kiekvienam lietuviui kilo 
klausimas, kas bus, kai ateis raudonieji okupantai. 

RYTŲ PRŪSIJOS 
KELIAIS 

ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS 
Nr. 1 

Ypač tai jaudino jaunus šaukiamojo amžiaus vyrus 
ir patriotiškai nusiteikusius tautiečius. 

Pamenu, kai 1944 m. birželio 29 d. nuvykome 
su tėveliais į Bartninkus, Petrinių atlaiduose sutik
ti giminės ir pažįstami sakė, kad gal paskutinį 
kartą susitinkame. Jei ankstesniais metais atlai
duose, po bažnyčioje įvykusių pamaldų, susitikę 
giminės suruošdavo bendras vaišes, susisėdę pievo
je, aplink valgiais apdėtą staltiesę, klebonijos sode 
ar kitoje vietoje, pasivaišinę kalbėdavo apie gimi
nės įvykius, ūkio darbus, laukiamus derlius, o taip 
pat užtraukdavo gražią dainą, tai šio susitikimo 
metu visos kalbos ėjo apie artėjantį Rytų frontą. Jie 
svarstė, kas bus, kai bolševikai vėl sugrįš ir oku
puos Lietuvą. Slogi nuotaika ir nerimas buvo ir ki
tų šalimais sėdinčių žmonių veiduose. Iš Bartninkų 
Petrinių atlaidų namo grįžome be nuotaikos ir nu
siminę, ypač tai jautėsi iš tėvų veidų ir kalbų. 

Liepos pradžioje atvykę į Gražiškius vokiečių 
žandarai ir žmonių vadinami „rudmarškiniai" 

pradėjo gaudyti ir imti nuo 16 metų vyrus ir mo
teris prie apkasų kasimo. Daug gražiškiečių jie 
surinko ir išvežė į Akmenynus (Liubavo valsč.), kur 
turėjo kasti prieštankinius griovius ir apkasus. 
Prie apkasų kasimo buvo paimta ir sesuo Marytė. 
Padirbėjusi apie savaitę laiko, ji su drauge pabėgo, 
kai sovietų lėktuvai užskridę pradėjo šaudyti į ap
kasų kasėjus. Jos sugrįžimas buvo didelis džiaugs

mas Lukoševičių šeimoje, ypač džiaugėsi Mamytė, 
nes ji labai pergyveno dėl dukters. J au liepos vidu
ryje Gražiškių ir kitose apylinkėse pradėjo rodytis 
pabėgėliai iš Ukrainos, Baltarusijos ir Vilnijos. Tai 
buvo daugiausiai ginkluoti policininkai su šei
momis ar šiaip pareigūnai, tarnavę vokiečių oku
puotose teritorijose. Bijodami grįžtančių bolševikų 
keršto, jie su šeimomis važiavo iš savo namų vien-
kinkiuose vežimuose į Vokietiją. Jų pėdomis pase
kė ir Gražiškių valsčiaus pareigūnai: nuovados 
viršininkas Vėlyvis, policininkai: Prapuolenis, S. 
Radzvickas, B. Janušaitis su šeimomis. Kai kurie iš 
jų, neturėję nuosavų arklių ir vežimų, vertė 
ūkininkus važiuoti į pastotę, kad juos nuvežtų iki 
Vištyčio. Kaimynų sūnus Bronius Janušaitis, bu
vęs Keturvalakiuose policininku, labai anksti ryte 
atėjo su kitais dviem policininkais ir paėmė iš mū
sų du geriausius arklius ir vežimą, žadėdami nu
vykus į Vištytį juos grąžinti. Su arkliais į pastotę 
važiavo tarnas Kazys (Kazimieras Vaičekauskas j . 
Nuvežęs į Vištytį policininko Sergiejaus Radzvicko 
ir jo svainio Broniaus Bendoraičio šeimas, tarnas 
Kazys buvo išvarytas pėsčiomis atgal į namus be 
arklių ir vežimo. Taip dingo du geriausi mūsų ark
liai su pakinktais ir vežimu. 

Atsirado Gražiškių apylinkės kaimuose pa
bėgėlių iš Vilniaus, Kauno bei kitų Lietuvos 

rytinių rajonų. Vieni iš jų prisiglaudė pas gimines 
ar pažįstamus, kiti prašėsi pas ūkininkus laikinai 
priimti pagyventi, kol paaiškės susidariusi padėtis 
vokiečių-rusų fronte. Pas mus laikinai apsistojo 
Ignatavičių šeima iš Kauno. Jų buvo keturi šeimos 
nariai: tėvai ir du sūnūs. Vyresnysis sūnus buvo 
mano amžininkas — apie 12 metų, o jo brolis 8 ar 9 
metų. Su vyresniuoju berniuku aš bendravau ir jis 
man daug papasakojo apie Kauną, jo mokyklą, 
klasės draugus. 

Bus daugiau. 



Į j i t A ^ o A š , z u o o m . Dirzeiiu o g., šešLaaieniš 

Formuojant koaliciją, DP laikysis neutraliai Protestavo prieš daniškas kiaulides 
Atkelta i š 1 psl. 
jei jis būtų Vilniuje, j is būtų atėjęs į 
prezidiumo posėdį. Jei jis yra kur pa
kely — tai k i tas klausimas. J i s nein
formavo, kad atvyksta į prezidiumo 
posėdį", — sakė L. Graužinienė. 

Praėjusią savaitę L. Graužinie
nė tikino, jog su V. Uspaskichu ne
būsią jokių kliūčių susisiekti telefo
nu, jis žada atvirai bendrauti su ži-
niasklaida. 

Tačiau visą pastarąją savaitę V. 
Uspaskichas neatsiliepia į žurnalis
tų skambučius. 

Paklausta , kodėl V. Uspaskichas 
iki šiol nebendrauja su žiniasklaida, 
L. Graužinienė prakalbo mįslingo
mis užuominomis: „Ir aš pati dabar 
gaunu labai daug skambučių iš už
sienio, vakar man labai daug skam
bino iš ES , iš Rusijos. Nenoriu su
kelti ta rp taut in io skandalo, sten
giuosi a tsakinėt i mažiau į skambu
čius, ir, matyt , ponas Viktoras daro 
taip pat", — sakė L. Graužinienė. 

DP laikinoji vadovė neigė, jog 
partijos prezidiumas savo sprendi
mus derina su V. Uspaskichu. 

Socialdemokratų derybininkai 
skelbia j au suformavę būsimos val
dančiosios daugumos Seime bran
duolį, tačiau jokių konkrečių detalių 
kol kas neatskleidžia. 

„Socialdemokratų derybų grupė 
pravedė konsultacijas su parlamen
tinėmis partijomis. Iš esmės sufor
muotas būsimos valdančiosios dau
gumos branduolys. Savaitgalį bus 
svarstoma galima koalicijos sudėtis. 
Informacija apie tolesnę derybų eigą 
ir rezultatus visuomenei bus pa
skelbta kitos savaitės pradžioje", — 
penktadienį sakė socialdemokratų 
derybų grupės vadovas Gediminas 
Kirkilas. 

Socialdemokratai su valstiečiais 
liaudininkais jau yra pasirašę abiejų 
frakcijų Seime bendradarbiavimo 
susitarimą. Abi minėtos frakcijos 
kartu turi 33 balsus 141 vietos Sei
me. 

Prie šio susitarimo žada prisi
jungti ir Seimo pirmininko Viktoro 
Muntiano vadovaujami „pilietinin-
kai" parlamente turintys 12 atstovų. 

Socialdemokratai kol kas neat
skleidžia, ar prie valdančiosios dau
gumos vėl gali prisijungti ir Darbo 
partija. 

Prezidentas Valdas Adamkus 
pirmadienį pradės susitikimus su 
partijų vadovais dėl būsimos valdan
čiosios koalicijos ir Vyriausybės, kuri 
pakeis atsistatydinusį socialdemok
rato Algirdo Brazausko kabinetą, su
darymo. 

Teismą pasiekė pirmieji moksleivių skundai 
Vilnius, birželio 2 d. (BNS) - -

Vilniaus apygardas administraci
niam teismui penktadienį įteikti tri
jų moksleivių skundai su reikalavi
mais atlyginti neturt inę žalą, pada
rytą paviešinus egzaminų užduotis 
ir dėl to anuliavus egzamino rezulta
tus. 

Kaip pranešė Lietuvos moks
leivių sąjunga, tokių skundų arti
miausiu metu bus daugiau. 

Ieškoti teisybės teisme mokslei
viai nusprendė paaiškėjus, kad ge
gužės 24 dieną laikyto Valstybinio 
lietuvių kalbos brandos egzamino 
užduotys buvo paviešintos dar prieš 
egzaminą. " 

Vėliau Švietimo ir mokslo minis
t ras Remigijus Motuzas paskelbė, 

kad lietuvių kalbos egzaminas bus 
laikomas birželio 9 dieną ir pasirašė 
įsakymą dėl egzaminų grafiko pa
keitimo. Tačiau teisininkų ir moks
leivių nuomone nėra teisinga, jog už 
sistemos klaidas turi būti baudžiami 
sąžiningi moksleiviai. 

„Visa švietimo sistema su minis
t ru priešakyje susikompromitavo 
mūsų ir visuomenės akyse, todėl pri
valo būti išaiškinti atsakingieji ir 
nubausti . Po šio įvykio dar ilgai sis
tema turės veikti nepriekaištingai, 
kad atstatytų pasitikėjimą ir panai
kintų padarytas klaidas. Džiaugiuo
si, kad moksleiviai nepabijojo kreip
tis ir ieškoti tiesos", — sakė Lietuvos 
moksleivių sąjungos prezidentas Ig
nas Dučinskas. 

* L i e t u v o s v y r ų r e g b i o septy
n i u k ė p e r g a l ė m i s p r a d ė j o E u r o 
pos č e m p i o n a t o a t r a n k o s t u r n y 
rą. P r a n c ū z i j o j e v y k s t a n č i o s e 
varžybose lietuviai penktadienį B 
grupėje užėmė pirmąją, laimėję vi
sas ketverias žaistas rungtynes. Lie
tuvos regbio septyniukė grupės var
žybose 45:0 sutriuškino Čekiją, 31:5 
nugalėjo Maltą, 31:0 privertė pasi
duoti Šveicariją bei 22:7 parklupdė 
Ispaniją, kur i buvo pirmoji prieš 
aukščiau pasaulio reitinge esančius 
varžovus. 

* ,,Safi P a s t a Ž a r a Mana t -
t h a n " k o m a n d a i a t s t o v a u j a n t i 
D i a n a Ž i l i ū t ė t e b e p i r m a u j a an
t r ą k a r t ą s u r e n g t ų „Gi ro di San 
M a r i n o " dviratininkių lenktynėse. 
Laimėjusi 4 km atskiro starto lenk
tynes, Lietuvos dviratininkė grei
čiausia buvo ir 86 km pirmojo etapo 
distancijoje, nuotolį įveikusi per 2 
valandas 14 minučių bei 45 sekun
des 

* P e n k t a d i e n į iš v isos ša l ies \ 
Lenk i jos s o s t i n ę Varšuvą a tvykę 
t ū k s t a n č i a i l e n k ų į paskut inę 
kel ionę p a l y d ė j o visų laikų geriau
sią Lenkijos futbolo treneri Kazi-
:r.\frz Gorsk: į .aidotuves atvvko 

Lenkijos prezidentas Lech Kaczyns-
ki bei šalies premjeras Kazimierz 
Marcinkiewicz. 85-metis treneris 
praėjusią savaitę mirė po ilgos bei 
sunkios ligos. Po mirties K. Gorski 
buvo apdovanotas Lenkijos atgimi
mo ordino Didžiuoju Kryžiumi. Dau
geliui lenkų jis buvo ir liks ne
mirštanti futbolo legenda. K. Gorski 
vadovaujama Lenkijos futbolo rink
tinė 1974 m. Vokietijoje iškovojo pla
netos pirmenybių bronzos medalius, 
o dvejose vasaros olimpiadose — 
auksą 1972 metais Munchen (Vokie
tija) ir sidabrą 1976 metais Mont-
real (Kanada). 

* Penk tos iose NBA Vakarų 
konferenci jos finalo rung tynėse 
D a l i a s „ M a v e r i c k s " k o m a n d a 
ke tv i r t ad i en į savo arenoje 117:101 
nugalėjo Phoenix „Šuns" krepšinin
kus ir pirmauja serijoje iki keturių 
pergalių 3:2. Ketvirtadienio rungty
nėse pergalę arenos šeimininkams 
lėmė sėkmingas Dirk Nowitzki žai
dimas — 50 taškų, 12 atkovotų ir 1 
perimtas kamuolys bei 3 rezulta
tyvūs perdavimai. Vokietis per 43 
minutes pataikė 5 tritaškius iš 6, 9 
dvitaškius iš 20 bei realizavo 17 bau
dų metimų iš 18. 

'jTi^t i T 0R_L_LSS 

Spalvinga Žaliųjų judėjimo protesto akcija prie Danijos ambasados. 
Gedimino Savickio (ELTAj nuotr. 

Vilnius, birželio 2 d. (ELTA) — 
Pakruojo ir Pasvalio rajonų gyvento
jai bei Žaliųjų judėjimo nariai penk
tadienį Vilniuje surengė protesto ak
ciją prieš danų ketinimus šiuose ra
jonuose plėtoti kiaulininkystės vers-
lą. 

„Neleisime Lietuvos pavers t i 
kiaulide", „Danų kiaules — lauk", 
„Danijos karalyste, nekrėsk kiau
lysčių" — su tokiais plakatais prie 
Danijos ambasados Vilniuje akcijos 
dalyviai protestavo prieš Danijos ka
pitalo bendrovės „Saerimner" keti
nimus Pakruojo, Pasvalio ir Kelmės 
rajonuose statyti stambius kiaulių 
auginimo kompleksus. Danų kompa
nija „Saerimner" Pakruojo rajone už 
39 mln. litų numato pastatyti net 11 
kiaulidžių. 

Pasak Pakruojo rajono Varnių 
kaimo ūkininko Rimvydo Kasperavi
čiaus, pernelyg didelė kiaulidžių 
koncentracija daro didelę žalą ap

linkai, kenkia žmonių sveikatai. 
Šiuo metu „Saerimner" jau turi 

kiaulidžių ar joms skirtų pastatų 
Pasvalio, Ignalinos, Pakruojo, Kel
mės rajonuose. Per praėjusius metus 
Lietuvoje esančiose bendrovės fer
mose buvo išauginta 75,000 kiaulių. 
Kai galės pasistatyti naująsias kiau
lides Pakruojyje, „Saerimner" pla
nuoja išauginti 265,000 kiaulių kas
met. 

Pasak Lietuvos žaliųjų judėjimo 
pirmininko Rimanto Braziulio, į Lie
tuvą pradėjo veržtis Europos Sąjun
gos (ES) šalių verslininkai, kurie re
novuoja senus sovietinius ir pagei
dauja statyti naujus kiaulių augini
mo kompleksus. Ši kompanija jau ne 
kartą pažeidė Lietuvoje galiojančius 
teisės aktus: „Mūšos" kiaulių kom
plekse, Pakruojo rajone, vykdė netei
sėtas statybas, Pasvalio rajone išlie
jo srutas į upelį ir bandė šį įvykį nus
lėpti. 

Nerimą kelia žmogaus teisių padėtis 
Atkel ta iš 1 psl. 
valstybės institucijos, teisinė siste
ma, antstolių veikla. 

Išklausęs šią ataskaitą, prezi
dentas paprašė Žmogaus teisių ste
bėjimo instituto pateikti konkrečius 
siūlymus kaip būtų galima taisyti 
susidariusią padėtį. 

Kaip sakė K. Cilinskas, Lietu
voje žmogaus teisių padėtis kelia di
delį susirūpinimą, Seimas nespren
džia žmogaus teisių problemų ir 
joms neskiria dėmesio. 

Pažymėjęs, jog žmogaus teises 
gina teismai, K. Cilinskas teigė, kad 
jie negali ginti žmonių nuo valdžios 
piktnaudžiavimų, jei yra priklauso
mi nuo valdžios pareigūnų. 

„Tas priklausomumas šiuo metu 
yra didelis, nes teismams nėra nus
tatytas ilgalaikis finansavimas. Tai, 
kiek lėšų teismams bus skirta, kiek

vienais metais sprendžia pareigūnai 
ir politikai, formuodami biudžetą. 
Susidaro prielaidos šantažuoti teis
mą", — kalbėjo instituto vadovas. 

Todėl, jo nuomone, prezidentas 
galėtų inicijuoti teisės aktus, kurie 
numatytų ilgalaikį teismų finansavi
mą ir nustatytų, kad tais atvejais, 
kai dėl pareigūnų kaltės iš valstybės 
priteisiama žala nukentėjusiems as
menims, nukentėti turi būtent tų 
institucijų finansavimas. 

Taip pat, anot K. Cilinsko, žmo
gaus teisėms didelį pavojų kelią oli-
garchinio valdymo reiškiniai Lietu
voje. Jis pabrėžė, kad apie atlygini
mus „vokeliuose" prabilusios Dalios 
Budrevičienės konflikto su Krekena
vos agrofirma situacija parodo, kad 
žmogui sunku tikėtis teisių gynimo, 
kai jis nukenčia nuo oligarchų įtako
je esančios įmonės. 

Nespėjama rengti darbininkų 
Vilnius, birželio 2 d. (BNS) — 

Lietuvoje vis labiau stingant kvalifi
kuotų darbininkų, profesinio moky
mo įstaigos nespėja patenkinti au
gančio jų poreikio ir šalies profesinio 
mokymo sistemą būtina tobulinti. 

Tai nustatė Valstybės kontrolė, 
įvertinusi Švietimo ir mokslo minis
terija (ŠMM) įgyvendinamą Specia
listų rengimo programą, pranešė 
kontrolė. 

Tuo tarpu ŠMM teigia, kad pro
fesinio rengimo sistema Šiuo metu 
jau yra tobulinama, investuojama \ 
mokymo bazių atnaujinimą 

Pasak valstybes kontrolieres Ra

sos Budbergytės, šalies profesinio 
mokymo sistema turi labiau atitikti 
jaunimo ir darbdavių poreikius. 

Lietuvoje pastaruosius penke
rius metus buvo numatyta profesinę 
kvalifikaciją kasmet suteikti 15,000-
16,000 moksleivių, tačiau nustatyta, 
kad profesinės mokyklos neparengė 
planuoto skaičiaus darbininkų. 

Tikrintojų teigimu, profesinio 
orientavimo strategijos įgyvendini-
mas^stringa, daugelis numatytų dar
bų atidėti 2-3 metams. Mokykloms 
dažnai nepavyksta sudaryti darbo 
rinkoje paklausių specialybių moky
mo grupių. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

BBC: JAV kariai sušaudė 11 taikių irakiečių 
L o n d o n a s , birželio 2 d. jėgų susirėmimas su teroristais. 

(AFP/BNS) — Jungtinių Valstijų ka- Žvalgybos duomenimis, viename na-
riškiai tiria Irako policijos teiginius, me buvo žmogus, susijęs su teroristų 
kad Amerikos kariai kovo mėnesį grupuote „ai Qaeda". Kai grupė ka-
nušovė 11 civilių irakiečių, pranešė rių mėgino jį suimti, kilo mūšis. 
BBC, parodžiusi gautą vaizdajuostę, Amerikiečiams panaudojus sun-
kurioje matyti žuvę suaugusieji ir kiąją ginkluotę, sugriuvo namas. Po 
vaikai. jo griuvėsiais, remiantis karių infor-

Apie šį incidentą, įvykusį kovo macija, žuvo keturi žmonės: įtaria-
15 dieną Ishaki mieste, esančiame masis, dvi moterys ir vaikas. Kaip 
maždaug 100 km į šiaurę nuo Bagh- buvo pažymėta oficialioje ataskaito-
dad, buvo paskelbta netrukus po to, je, irakiečiai žuvo po griuvėsiais, 
kai pasigirdo kaltinimai, jog JAV jū- Tačiau Irako policininkai teigia 
rų pėstininkai žudė neginkluotus kitką, o nauja vaizdajuostė, gauta iš 
Irako gyventojus. radikalios sunitų grupuotės, taip pat 

BBC iš kovotojų sunitų gavo akivaizdžiai nesutampa su ameri-
vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad kiečių pateikta įvykio versija. Pasak 
Amerikos kariai sušaudė 11 taikių 
irakiečių, t a rp jų penkis vaikus ir 
keturias moteris. 

Ketvirtadienį BBC citavo JAV 
pajėgų Irake atstovą, sakiusį, kad 

irakiečių, buvo nužudyta 11 žmonių, 
visi buvo nušauti. Tarp žuvusiųjų 
yra penki vaikai ir keturios moterys. 

Britanijos televizijos kompanijos 
ekspertai teigia, kad vaizdajuostės 

dėl įvykių Ishaki vykdomas tyrimas, t ikrumas nekelia abejonių. Taip pat 
o kariai turės mėnesį lankyti kursus akivaizdu, kad visi vaizdajuostėje 
„pagrindinėms kareivio vertybėms parodyti žmonės žuvo nuo šaunamo-
įtvirtinti". jo ginklo šūvių, nors ir negalima 

Oficiali amerikiečių versija to- tvirtai teigti, kad jie buvo nušauti iš 
kia: 2006 metų kovo 15 dieną Irako arti. 
Ishaki mieste per mūšį su teroristais Nuo 2005 metų pabaigos tai jau 
buvo susprogdintas gyvenamasis na- ne pirmas kaltinimas Amerikos ka
rnas ir po jo griuvėsiais žuvo keturi riams, kad jie masiškai žudo taikius 
žmonės — vienas kovotojas, dvi mo- gyventojus. Daugiausia atgarsių su-
terys ir vaikas. Bet remiantis gauta kėlė incidento, įvykusio 2005 metų 
vaizdo medžiaga, teigiama, kad inci- lapkritį Hadisa mieste, tyrimas. Ta-
dento vietoje rasta 11 kūnų, kuriuo- da žuvo 24 taikūs gyventojai, 
se gerai matyti šautinių sužeidimų Pentagon tyrimas rodo, kad jie 
pėdsakai. žuvo, kai juos be jokios išprovokuo-

Pagal Amerikos karinių parei- tos priežasties užpuolė Amerikos jū-
gūnų versiją, 2006 metų kovo 15 die- rų pėstininkai. George W. Bush Ža
ną Ishaki įvyko eilinis koalicijos pa- dėjo nubausti kaltininkus. 

Atsistatydina Lenkijos prezidento padėjėjas 
Varšuva, birželio 2 d. („Reu- registras. A. Urbanski rašė, kad 

ters7PAP/BNS) — Lenkijos prezi- prieš šešerius metus pardavė visas 
dento Lech Kaczynski artimiausias turėtas šios kompanijos akcijas, 
padėjėjas ketvirtadienį vakare įteikė Jis pridūrė tą pačią dieną infor-
atsitatydinimo pareiškimą — tokį mavęs apie tai prezidentą ir įteikęs 
sprendimą jis priėmė dėl laikraščio atsistatydinimo pareiškimą, 
straipsnio, kuriame buvo siejamas Naujieną apie A. Urbanski atsi-
su verslininku, kaltinamu korupcija, statydinimą penktadienio rytą pa-

Dešiniųjų prezidento kanceliari- skelbė valstybės sekretorius prezi-
jos vadovas Andrzej Urbanski sakė dento kanceliarijoje Maciej Lopinski. 
nepadaręs nieko neteisėta, bet nu- Jis pridūrė, kad prezidentas spren-
rodė, kad šis skandalas gali dar la- dimą šiuo klausimu priims artimiau-
biau sumažinti visuomenės paramą šiomis dienomis. 
L. Kaczynski. L. Kaczynski ir valdančioji par-

„Nors dėl šio reikalo jaučiuosi tija „Įstatymas ir teisingumas" per-
visiškai nekaltas, manau, kad nega- nai vykusius rinkimus laimėjo žadė-
liu vykdyti savo pareigų, kol šis darni išgyvendinti korupciją, kurios 
klausimas nebus išaiškintas", — sa
koma A. Urbanski pareiškime. 

Dienraštis „Rzeczpospolita" ra
šė, kad A. Urbanski 10-ojo dešimt
mečio pabaigoje kartu su kairiųjų 
aktyvistu, kuris dabar teisiamas dėl 

skandalai persekiojo prieš tai val
džiusius kairiuosius, ir ima skubiai 
veikti, jei kokie nors jų pareigūnai 
įtariami nesąžiningumu. 

Visuomenės apklausos rodo, kad 
L. Kaczynski populiarumas nuolat 

kyšininkavimo, vadovavo televizijos mažėja. Viena šią savaitę atlikta ap-
produkcijos kompanijai. klausa parodė, kad 49 proc. Lenkijos 

Minimos bylos kaltintojai teigia, gyventojų dabar mano, kad jis blogai 
kad Ryszard Navvrat, kuris valdant dirba prezidento darbą. 
premjerui Leszek Miller buvo žymi 
Kairiųjų demokratų sąjungos figūra, 
prieš kelerius metus, būdamas re
giono gubernatoriumi, paėmė kyšį. 

Savo pareiškime A. Urbanski 
pabrėžė, jog 2006 metų gegužės 31-
ąją vienas „Rzeczpospolita" žurna
listas telefonu jį informavo, kad jo 
pavardė vis dar yra 1999-2000 me
tais televizijos laidą „Premjerai" 
rengusios kompanijos akcininkų są
raše, kurį turi Nacionalinis teismo 

Patyręs oratorius ir prezidento 
atstovas A. Urbanski pastaraisiais 
mėnesiais padarė kelias klaidas, ku
rios galėjo prisidėti prie visuomenes 
paramos prezidentui mažėjimo. 

Be kita ko, jis prisiėmė atsako
mybę už tai, kad prezidentas per 
klaidą buvusiam komunistine? Len
kijos vadovu; VYojciech Ja r u ze.sk; 
įteikė medalį už patriotizmą W 
•Jaruzelsk: paliausią; medali savo 
noru grąžino 

EUROPA 

VIENA 
Didžiosios valstybės ketvirtadie

nį susitarė dėl pasiūlymų Iranui, 
kuriais siekiama įtikinti jį sustabdy
ti branduolinio kuro gamybos dar
bus, galinčius pasitarnauti ir ku
riant atominę bombą. JAV valstybės 
sekretorės pavaduotojas Nicholas 
Burns paskelbė, kad JAV yra „labai 
patenkinta" šiuo susitarimu, tarp 
kurio pasiūlymų yra pasiūlymas su
stabdyti veiksmus prieš Iraną Jung
tinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje. 
JAV pareigūnai sakė, kad šiuos pa
siūlymus Iranui artimiausiomis die
nomis pateiks Europos Sąjungos 
(ES) diplomatai ir galbūt rusai bei 
kinai. 

LONDONAS 
Penktadienio rytą rytinėje Lon

dono dalyje per kovos su terorizmu 
operaciją šūviu sužeistas vienas 
žmogus. Nukentėjusysis paguldytas 
į ligoninę. Dar vienas 23 metų jau
nuolis per šią operaciją, prasidėjusią 
4 vai. ryto vietos laiku, buvo sulaiky
tas. J is tardomas policijos nuovado
je. Policijos pareigūnai su neperšau
namomis liemenėmis budi įvykio 
vietoje, kur uždaryti keliai ir įreng
tos užtvaros. Si operacija, kuri buvo 
surengta po policijos ir žvalgybinin
kų pasitarimo, nėra susijusi su lie
pos 7-osios sprogimais Londone. 

Amerikos žvalgybos vadovas 
mano, kad Tehran atominę bombą 
galėtų pasigaminti iki 2010-ųjų, ir 
tvirtina, kad Iranas tarp pasaulio 
valstybių yra pagrindinis terorizmo 
rėmėjas. Nacionalinės žvalgybos di
rektorius John Negroponte taip pat 
sakė, kad iš žvalgybininkų klaidų 
dėl Irako karo buvo pasimokyta. Jis 
nurodė, kad „ai Qaeda" vis dar kelia 
didžiausią grėsmę JAV saugumui, 
nors tvirtino, kad Osama bin Laden 
galimybės veikti yra „labiau apribo
tos". J. Negroponte BBC radijui sa
kė, kad Iranas, regis, yra pasiryžęs 
pasigaminti branduolinių ginklų. 

ATLANTIC 

KIJEVAS 
Pakartotinė ekspertizė patvirti

no, kad Ukrainos prezidento Viktor 
Juščenko organizme yra dioksino. 
Tuo ekspertai patvirtino ankstes
nes Nyderlandų, Vokietijos, Didžio
sios Britanijos ir Belgijos laborato
rijų išvadas, kad V. Juščenko orga
nizme yra nuodingosios medžiagos. 
„Remiantis ekspertų pateikta išva
da, galima manyti, kad sąmoningai 
buvo mėginta nunuodyti V. Juščen
ko",— sakoma Generalinės proku
ratūros pranešime. Informacija apie 
nuodijimo laiką, vietą ir būdą yra 
įslaptinta, kol baigsis ikiteisminis 
tyrimas. 2004 metų rugsėjo 5 d. V. 
Juščenko vakarieniavo su tuometi
nės Ukrainos saugumo ta rnybos 
(UST) vadovybe buvusio UST vado
vo pavaduotojo Volodymyr Saciuk 
vasarnamyje. Po to kandidatas į pre
zidentus susirgo. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Jungtinėse Valstijose dėl Abu 

Ghraib kalinių bauginimo šunimi 
ketvirtadienį nuteistas armijos ser
žantas — jau vienuoliktas JAV ka
rys, nuteistas dėl šio skandalo, kurį 
prezidentas George W. Bush pavadi
no didžiausia JAV karo Irake klaida. 
32 metų seržantas Santos Cardona 
iš California buvo pripažintas ka l tu 
dėl dviejų kaltinimų — netinkamos 
savo šuns priežiūros ir vieno kalinio 
bauginimo. Iš viso jam buvo pateikti 
devyni kaltinimai. Bausmė kariui 
turi būti paskirta artimiausiu metu; 
jam gresia kalėjimas iki pusketvirtų 
metų. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos parlamento aukštieji rū

mai — Federacijos Taryba — penk
tadienį atleido Vladimir Ustinov iš 
šalies generalinio prokuroro parei
gų. Generalinis prokuroras at leistas 
„remiantis asmenišku Ustinov pa
reiškimu". Už jo atleidimą balsavo 
140 senatorių. Būtent V. Ustinov va-
dodaujama Generalinė prokuratūra 
ištyrė daug triukšmo sukėlusias by
las, susijusias su žinomais versli
ninkais — Vladimir Gusinskij, Bo-
ris Berezovskij ir Michail Chodor-
kovskij. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea - • 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Krovimu gabenimas 
ektuvu i visas pasaulio šalis y 

Air Freight 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 

Smulkiu Siuntimu siuntimas oei 
pastatymas i namus _;etuvoie _atvi,0|e 
Estiioje Baltarusijoje bei Ukra^oie 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Te/. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://ze.sk
http://www.atlanticexpresscorp.com
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Cente r 

10400 75 St.vKenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas (708) 239 0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Ovropractc & Rehab One 

Manualinė k fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
LockportJL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAJRLXXJ0GAS-ŠFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 1271h St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, IL 60515 

630-852-9400 
u / g ^ l o s Daga; sus^a^^a 

Dr . V IL IUS M ĮKAITIS 
Dr . A N D R I U S K U D I R K A 
D r . JUSTYNA STENCELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. -[43** 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, Bmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

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

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

joliet, IL 60435 
Tel . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU 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 VTZ1NAS, MD., &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ĮVAIRUS 

* 56 m. vyras, be žalingų įpročių, ieško 
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų 
šeimose su gyvenimu kartu. Legalūs doku
mentai. Gali pakeisti bet kurią savaitės 
dieną ar išleisti atostogų. Tel. 312-622-
1593. 

* Parduosiu darbą šiaurinėje Čikagoje 
nuo birželio 25 d. moteriai, susikalbančiai 
angliškai. Gyventi kartu. $120 per dieną. 
Tel. 215-200-6823. 

* Moteris ieško darbo pietiniuose rajonuo
se Legalūs dokumentai, anglų kalba 
patirtis, vairuoja. Tel. 708-974-1754 

ip 
^pr 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Te l 773-476-2655; fax. 77^436-6906 

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA SAUGOTI 
Pavasarį ateina noras apsiva

lyti, bet su dokumentais reikia būti 
atsargiems, kad bevalant stalčius 
nebūtų išmesti tie, kurių gali pri
reikti ateityje. 

Svarbūs dokumentai, tokie kaip 
gimimo metrikai, „Sočiai security" 
kortelės, pasai, imigracijos doku
mentai, vedybų metrikai, skyrybų 
dokumentai, „stock and board" serti
fikatai, nuosavybės dokumentai, 
apdraudos ir testamentai, turi būti 
visą laiką saugomi. Būtinai reikia 
pasidaryti jų kopijas, tačiau origi
nalų ir kopijų niekada nelaikykite 
kartu. Originalus geriausia laikyti 
banko „safe-deposit" dėžutėje, o 
kopijas - saugioje vietoje namuose, 
kad nelaimės atveju viskas nežūtų. 

Pajamų mokesčių dokumentus 
su visais priedais patartina laikyti 
mažiausiai trejetą metų, jei IRS 
norėtų juos patikrinti. Dar geriau 
būtų laikyti juos septynerius metus, 
o visų geriausia - visą laiką, nes 
nėra nustatyto laiko IRS patikrini
mui (statue of limitations) dėl ne
teisingai ar suktai užpildytų pajamų 
mokesčių. 

Mokesčių mokėjimo dokumen
tai, finansinių institucijų bei kredito 
kortelių metiniai pranešimai gali 
būti naudingi prašant paskolų (na
mui pirkti ar kt.) 

Sąskaitas ir grąžintus apmokė
tus čekius (cancelled cheeks) už 
namų remonto darbus ar didelius 

pirkinius patariama saugoti tol, kol 
turimas namas ar tas pirkinys. 

Nėra reikalo laikyti ilgiau kaip 
metus šildymo dujų, elektros, van
dens (utility) sąskaitų. 

Kasdieninių pirkinių kvitai, 
kredito kortelių pirkinių ar ATM 
kvitai gali būti sunaikinami po to, 
kai ateina mėnesiniai pranešimai iš 
kredito kortelių davėjo ar banko. 
Juos sunaikinti galima specialia 
mašinėle ar smulkiai suplėšant 
rankomis. 

Patariama saugoti ir nesvarbius 
dokumentus, pvz., susijusius su 
gydymo išlaidomis. Reikalui esant 
namuose juos visada lengviau suras
ti, negu draudimo įstaigoje. 

Norintiems sudaryti savo biu
džetą, žinotina, kiek, kam ir kur 
išleidžiama. Užtat ir kasdieninių iš
laidų kvitai gali čia padėti. 

O tie keliautojai, kurie saugoja 
svetimų šalių viešbučių, restoranų ir 
kt. adresus ir telefonus, gali kada 
nors panorėti ir vėl jais pasinaudoti. 

* * * 
Norėčiau padėkoti Vaidai Malec

kaitei, JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos darbuotojai, kuri paruošė 
paskutinius du puikius rašinius apie 
natūralizaciją: „Kas žinotina pra
šant JAV pilietybės" ir „Kas žinotina 
apie formą N-40". Tikimės, kad ir 
ateityje ji parašys daugiau tokių 
naudingų rašinių. 

i i 
i i i i i i 
i i i i 
i 
i 
i 
i 
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VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Balakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 

1 
1 i 
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ĮVAIRUS 

* Vyras ieško darbo žmonių priežiūroje. 
Vairuoja, turi automobilj. Pageidautina šiau
riniuose rajonuose. Tel. 847-336-6156 

* Vyras, t u n ^ s ža^a " d a rekor^endac i-
as . r . c r ' s aVo^ob ' ga a*'K! 
^asaža - eš^c darbc v ž. y e": pagyvės ' 
s ^s z ~ o - e ' "e ^08-522-6200 

PARDUODA 

'K . LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
Ir l ietuvi ika arbata apsaugo visus nuo 
slogos ir negerovių. Medaus galima 
gaut i lietuviškose krautuvėse Ir po 

pamaldų PL centre, Lemonte. 
Tel. 630-323 5326 

http://Joiiet.IL
http://www.illinoispain.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
.. 

»«t 
Dantų gydytojai 

SUTEIKTAS ANTRAS 
GARBĖS DAKTARO LAIPSNIS 

Š.m. gegužės 16 d. už nuopelnus 
Lietuvos mokslui ir švietimui Kauno 
technologijos universitetas suteikė 
garbės daktaro laipsnį Kalifornijos 
valstybinio Long Beach universiteto 
profesoriui dr. Emanueliui Kęstu
čiui Ja rašūnui . 

Prof. dr. Emanuelis Kęstutis Jarašūnas 

Emanuelis Jarašūnas gimė 1932 
m. spalio 4 d. Kretingos apskrities 
Darbėnų kaime. Artėjant Antrojo 
pasaulinio karo frontui ir bolševikų 
okupacijai, šeima pasitraukė į Va
karus. 1954 m. su tėvais iš Vokie
tijos atvykęs į JAV, dirbo ir mokėsi 
vakarinėje mokykloje. Kalifornijos 
universitete Los Angeles (UCLA) 
baigė inžinerijos mokslus ir įgijo pro
fesionalaus inžinieriaus teises. Įkūrė 
privačią inžinerinę konsultacinę 

bendrovę. Florida Southvvestern uni
versitete 1979 metais apgynė dak
taro disertaciją („Įtampų atpalai
davimas medžiagose, naudojant 
vibraciją"). 

1989-1996 m. prof. dr. E. Jara
šūnas buvo Vytauto Didžiojo univer
siteto Atkuriamojo seimo narys, o 
1992-1993 m. — šio universiteto 
prorektorius. Nuo 1996 m. eina Ka
lifornijos valstybinio universiteto 
Long Beach Taikomosios mecha
nikos katedros vedėjo pareigas. 

1998 m. spalio 15 d. Ispanijos 
universitetas Universitat De Valen-
cia apdovanojo prof. dr. E. Jarašūną 
garbės daktaro laipsniu už reikš
mingą mokslinį įnašą ir medžiagų 
atsparumo tyrimo laboratorijos įren
gimą. 2002 m. Kalifornijos valstybi
nis Long Beach universitetas jam 
suteikė Professor Emeritus titulą. 

Mokslininkas E. Jarašūnas at
randa laiko aktyviai dalyvauti ir 
lietuviškoje veikloje. Jis buvo skautu 
(1946-1958), Lietuvių tautinio an
samblio „Čiurlionis" choristu (1949-
1959), vyrų okteto „Ąžuolas" nariu 
(Cleveland, 1950-1959), giedojo Šv. 
Jurgio parapijos chore (Cleveland, 
1949-1956). Nuo 1962 m. dainuoja 
Los Angeles vyrų kvartete, su kuriuo 
koncertavo daugelyje lietuvių telki
nių Amerikoje, o taip pat ir Lietu
voje. 

Emanuelis Jarašūnas yra Los 
Angeles Sporto klubo „Banga" įkūrė
jas ir jo narys, priklauso įvairioms 
lietuviškoms organizacijoms, daly
vauja JAV Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. 

A.M. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTU GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

WillowbrooR, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thStr. 

Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10a64OaKJngefyH /̂ŷ lowtDrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. DALIA E CEPEL£, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VJ. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

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

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 
Tel . 708-422-8260 

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 

Tel. 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chioco, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M H L I T H U A N I A N V V O R L D - V V I D E D A I L Y 

RETAS LIETUVIŠKAS D E I M A N T A S 
Daugelis esame jį matę, ne ka

ratais vertinamą, bet asmenybės 
taurumu žėrintį kunigą, monsinjorą 
Kazimierą Dobrovolskį. Įšventintas 
1936 metais birželio 11 d., šiemet 
Romoje, Šv. Kazimiero lietuvių kole
gijoje, minės savo kunigystės dei
mantinį jubiliejų. 

Ne tik kolegijos studentai, bet ir 
svečiai, apsilankiusieji Romoje, yra 
patyrę prel. Dobrovolskio globą bei 
vaišingumą. Nuo 1952 iki 1995 metų 
jis bažnytinės teisės licenciatas, 
vyskupo Vincento Padolskio prašo
mas, neatsisakė rūpintis kolegijos 
ūkiu. 

Sunkūs buvo pokario metai. 
Kolegijoje pastoviai gyveno 30 as
menų. Ypač jauniems studentams 
reikėjo geresnio maisto, šviežių 
gaminių. O vasarą — kur nors 
pabėgti iš dusinančio miesto, nes 
grįžti į namus buvo neįmanoma. Ne 
kur kitur, tik pas prel. Kazimierą, 
ant Anienės upės kranto, nedide
liame, bet pavėsingame sode. Ten ne 
tik poilsis, studijos, malda, bet ir 
talkos. Drauge su šeimininku pri
žiūrint sodą, laistant daržą, nu
imant cukrinių runkelių derlių ir 
kraunant pašarą galvijams. 

Daugiau kaip 40 metų prel. 

60 metų kunigystės jubiliejus Vilniaus arkikatedroje 1996 m. birželio 11 d. Iš 
kairės: kun. Domininkas Kenstavičius, prel. Kazimieras Dobrovolskis, JCL, kun. 
Vytautas Bagdanavičius MIC. 

{»',? Jjtutmi« (<<&rqit / iiume 

Popiežine Šv Kazimiero lietuviu kolegija Romoje 

Kazimieras nešė visą rūpesčių naš
tą. Ne vien ūkis, bet ir sielovada. 
Pradžioje tik sekmadieniais Mišios 
nedidelėje, bet jaukioje ūkio kop
lytėlėje italams kaimynams. Vėliau 
prelato rūpesčiu įkurta nauja para
pija, pastatyta graži, erdvi bažnyčia. 
Nors prelatas dabar jau gyvena 
Romoje, ūkio nebėra, bet jis kiek
vieną šventadienį važiuoja į parapiją 
kunigiškai tarnybai. Jo ten laukia 
visi. 

Kai prel. Kazimieras Dobrovols
kis šiais metais švęs deimantinį savo 
kunigystės jubiliejų, jį pažįstantieji 
bent sveikinimu ir malda tikrai bus 
su juo. 

Ar galima kalbėti apie senatvę, 
kai žmogus gyvena jau ne iš parei
gos, o iš malonės? Ne visi ją gauna, 
kad galėtų savo ilgą, prasmingą gy
venimą sudėti tarsi į margaspalvę 
puokštę, o kiekvieną naują dieną 
priimti, kaip dovaną ir padėti ją ant 
altoriaus Dievo garbei, žmonių la
bui. 

Prel. K. Dobrovolskio dabartinis 
adresas yra: Mons. Kazimieras Dob
rovolskis, JCL, Pontificio Collegio 
Lituano, V. Casalmonferrato 20, 
00182 Roma, Italia. 

Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
pranešimas 
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Aukščiausiojo Lietuvos kalno vardynos 
L1BERTAS KLIMKA 

Lietuva - lygumų kraštas. Ta
čiau ir čia kadaise ledynmečiai 
sustūmę kalvų ir kalnelių bangas, o 
upės žemės paviršių išvagojo slė
niais ir raguvomis. Garsūs savo le
gendomis ir kultūrinę atmintimi yra 
Šatrijos, Medvėgalio, Ladakalnio, 
Rambyno ir kit i kalnai, įdomūs 
istorine praei t imi piliakalniai ir 
alkakalniai. Kar tu tai puikiausios 
vietos grožėtis Lietuvos kraštovaiz
džiu. 

Geografijos vadovėliuose, pri
s tatant vieną ar kitą šalį, paprastai 
"nurodomos jos koordinatės, plotas, 
sienų ilgis ir aukščiausia bei žemiau
sia vietos. Tai pagrindinės geogra
finės charakteristikos. Kuri gi vieta 
aukščiausia Lietuvoje? Į šį klausimą 
1985 m. a tsakė geografas Vilniaus 
pedagoginio universiteto docentas 
dr. Rimantas Krupickas. Tai pušy
nėliu apaugus i žvirgždėta kalva 
Medininkų aukštumoje, apie 28 km 
nuo Vilniaus, 0,5 km į vakarus nuo 
Juozapinės kalnelio, anksčiau laiky
to aukščiausiu Lietuvos tašku (292,7 
m.). 2004-ųjų metų balandį, naudo
j an t moderniausią kosminę GPS 
technologiją, Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto specialistai, 
vadovaujami dr. Povilo Viskonto, 
nustatė tikslų šio Lietuvos žemės 
paviršiaus taško aukštį. Tai 293,842 
m virš Baltijos jūros lygio. Aukščiau
sia gamtinė vieta Lietuvoje! Nors ir 
nedidelio santykinio aukščio, iš 
aplinkos kaip nors ypatingai neiš
siskirianti, netgi sunkiai pavadina
ma kalnu.. . 

Aukščiausi visų valstybių taškai 
pažymimi žemėlapiuose, įprasmina
mi paminklais. Jie lankomi, tampa 
įvairių renginių ir valstybinių šven
čių paminėjimo vietomis. Kai ku
riose šalyse toks lankymas jau tapo 
ypatingu dvasiniu aktu ar tradicija. 
Pavyzdžiui, kopimai į Triglavą Slo
vėnijoje, į Fudzijamą Japonijoje ir 
kt. Kad tokia graži tradicija, skati
nanti tėvynės meilę ir pilietiškumą, 
atsirastų mūsuose, ketina rūpintis 
susibūrusi viešoji įstaiga „Lietuvos 
viršūnės", vadovaujama garsiojo al
pinisto Vlado Vitkausko. Pirmoji 
problema, kurią teko išspręsti jos 
iniciatyvinei grupei, buvo kalno var
dynos. Pasirodo, kad kalva neturėjo 
vardo arba jis nėra išlikęs nei žemėt
varkos dokumentuose, nei vietinių 
žmonių atmintyje. Pas i ta rus su 

visuomene ir Geografų draugija, 
nutar ta šią kalvą pavadinti Aukš-
toju. Tai senovės lietuvių religijos 
aukščiausioji dangaus dievybė, pa
saulio sutvėrėjas, dorovės, moralės 
ir teisybės principų kūrėjas. Tbks 
dievybės vardas žinomas iš XVI a. 
šaltinių, pavyzdžiui, 1580 m. loty
niškai parašytoje J. Lasickio knyge
lėje „Apie žemaičių dievus" paminė
tas „Auxtheias Vissagistis" (Aukš-
tėjas Visgalįsis). Tikėtina, kad an
trasis žodis - pažyminys, tai aukšti
namasis žodis; pagonys maldoje 
kreipdavosi į savo aukščiausiąją 
dievybę „Visagaliu". Kalbininkai 
patikslino vardo darybą, — turėtų 
būti Aukštoj as. 

Vilniaus apskrities viršininkas 
patvirt ino žemėtvarkos projektą, 
kuriuo kalva išskiriama iš žemės 
ūkio naudmenų plotų ir atiduodama 
turizmo bei ku l tūros reikmėms. 
Aukštojas turi tapti lankomu objek
tu, juolab, kad yra išskirtinėje 
geologine kilme Medininkų aukštu
moje, netoli reikšmingų mūsų krašto 
istorijos paminklų. 

Gegužės 20-ąją įvyko kalno var
dynos. Į Medininkus entuziastų ke
liauta įvairiai: ir autobusais, ir dvi
račiais, ir pėsčiomis. Juolab, kad 
kelias iš Vilniaus tikrai įdomus, tu
rintis gilią istorinę atmintį. Galima 
jį įvardyti Lietuvių karo keliu, — juo 
ir mūsų kariai išeidavo į kovas su 
rytų kaimynais, ir priešų būriai 
verždavosi į Lietuvos širdį, jos sos
tinę. Šis kelias mena 1655 m. Mask
vos kariuomenės invaziją, 1702 m. 
švedmetį, J. Jasinskio sukilėlių bū
rių kovas 1794 m., Napoleono trium
fą ir tragišką žiemos atsitraukimą 
1812 m., mena ir generolo I. Černia
chovskio tankus 1944-siais... 

Kelionę daugelis pradėjo nuo 
Aušros vartų, kurie, beje, lietuvių 
ginklui visados buvo laimingi. Pir
moji stambesnė pakelės gyvenvietė 
— garsi totorių gyvenvietė Nemėžis. 
Dvaras kitados priklausė grafams 
Tiškevičiams; jo klasicistinis rūmas 
šiandien tuščiomis akiduobėmis 
liūdnai žvelgia į kelią, tarsi klaus
damas: ar kam bereikalingas? Ne-
mėžio piliavietė mena daug istorinių 
įvykių: Vytauto rezidenciją, Alek
sandro sužadėtinės Elenos sutiktu
ves, Jono Kazimiero ir caro Alekse
jaus Michailovičiaus sutartį. 600 
metų Čia gyvena totoriai, ištikimi 
Lietuvos pavaldiniai. Prie Nemėžio 
1794 m. įvyko J . Jasinskio sukilėlių 

Iniciatyvines grupės nariai Iš kaires | Jucevičius, R. Krupickas, V Vitkauskas. V 
Stepulis L Klimka II eil Tautos namu signatarai — J A Krištopaitis ir A 
Gudelis 

Žygis į Aukštoją. 
* 

ir caro kariuomenės mūšis. 
Toliau pakeliui verta užsukti į 

Boreikiškių dvarelį; rašytojas Vla
dislovas Sirokomlė (Liudvikas Kond-
ratovičius, 1823-1862) būtent čia 
1853-1856 m. parašė savo bran
džiausius kūrinius. Medžių paunks-
mėje ant kelmo užkeltas girnų ak
muo, — ant jo gimė istorinė poema 
„Margiris". Mediniame dvarelyje 
šiandien įsikūrusi vietos biblioteka, 
yra rašytojo memorialinis kampelis 
su keletu išlikusių baldų, kartais 
vyksta poezijos renginiai. 

Netolimoje Rukainių bažnyčioje 
klebonavo ir čia palaidotas garsio
sios Pavlovo respublikos prie Merkio 
įkūrėjas arkidiakonas Povilas Ksa
veras Bžostovskis (1739-1827). Dau
gybė Vilnijos krašto kultūros gijų 
buvo susiję su šia šviesia asmenybe. 
O vietos valstiečius jis ragino sodinti 
vyšnių ir kriaušių sodus, jų vaikus 
mokė rašto. 

Nenuostabu, kad tokia vaiz
dingų tolių žemė įkvepia kūrybai, 
gimdo poetus. Prie Svironėlės upelio 
tebestovi troba, kurioje 1840 m. gimė 
Francišekas Bohuševičius (1840-
1900), baltarusių kalbos puoselėto
jas , jos teisių gynėjas. Dvi jo eilių 
rinktinės - „Baltarusių dūdelė" ir 
„Baltarusių strykas" - šios tautos li
teratūros klasika. Troba restauruo
ta, ją puošia antlangiai su būdingais 
mūsų kraštui ornamentais. 

Prie pačios sienos su Baltarusija 
- profesoriaus Juozapo Lukoševi
čiaus (1863-1928) dvarvietė. Būta čia 
kuklių pastatų, bet nepaprasto retų 
augalų parko. Sodindamas jį garsu
sis gamtininkas rado atgaivą sielai 
po 18,5 Šliselburgo vienutėje pra
leistų kalėjimo metų. Tai buvo baus
mė už jaunatvišką maksimalizmą, 
rengtą pasikėsinimą į carą. J. Lu
koševičiaus vienatvės mintys lenkė 
laikmetį: noosferos, globalinės erd
vės, gamtos ir civilizacijos vienovės 
idėjos tik dabar iškyla visu aktualu
mu. Deja, iš jo sodinto parko šian
dien nieko nebelikę. 

Nebetoli ir Medininkai, garsūs 
žilos senovės ir naujausios mūsų 
istorijos ženklais. Nepriklausomos 
Lietuvos muitininkų žūties 1991 m. 

ppos 31 d. memorialas beldžiasi į 
širdį... Medininkų pilis - ankstyvo
sios gynybinės XIV a. architektūros 
i e d c n a s Joje istoriko J.Dlugošo 
aukieiama? aueo karalaiti? Kazi

mieras (1458-1484), vėliau t apęs 
šventuoju ir dangiškuoju Lietuvos 
bei jaunimo globėju. Medininkuose 
1812 m. gruodį Napoleonas susitiko 
su H. Mare, Prancūzijos užsienio 
reikalų ministru, ap tarė k a r t u 
tolimesnę veiksmų strategiją. 

Nuo Medininkų pilies prasidėjo 
bendras susirinkusiųjų žygis į 
aukščiausiąją Lietuvos kalną. Ėjome 
vedini trispalvės, pabuvojusios kar
tu su Vladu Vitkausku visų Žemės 
kontinentų aukščiausiose viršukal
nėse. Žygeivių gretose ir kiti legen
diniai lietuvių keliautojai: Sigitas 
Kučas, dviračiu apsukęs Žemės ru
tulį, geležinis žmogus Vidmantas 
Urbonas, netrukus plauksiąs per 
Lamanšą, keliones pavertęs savo 
gyvenimo būdu Algimantas Jucevi
čius. Nuo Medininkų iki Aukštojo 
apie 3 km. Pakeliui - Juozapinės 
kalva, ant kurios užritintas akmuo 
Lietuvos valstybės kūrėjui karaliui 
Mindaugui. Jo karūnacijos data -
liepos 6-oji, nustatyta profesoriaus 
Edvardo Gudavičiaus skaičiavimais, 
dabar pažymima kaip Valstybės 
šventė. Aplenkęs porą sodybų, ke
liukas gražia pušynėlio pamiške 
kyla į aukščiausiąjį Lietuvos tašką. 
Vardynų organizatoriai jau pasirū
pino, kad čia ats i rastų s t ambus 
riedulys, apjuostas tautine juosta. 
Iškilmingai V. Vitkauskui ją nurišus, 
pamatėme iškaltą Aukštojo vardą, 
datą ir skaičių „274 m." Tada prakil
niais žodžiais prabilta į Lietuvos 
gamtą, istoriją ir tautą. „Sedulos" 
folklorinio ansamblio moterys, ran
koje laikydamos Vilnijos verbas , 
kalvą pagerbė senoviškąja sutart ine. 
Į kalvos smėlį susigėrė iš rago nu
lietas šaltinio vanduo, į dangų paki
lo mėlynas apeiginės ugnelės dū
melis ir ... debesys praplyšo, visa 
gamta nušvito saulės šypsniu. Var
das priimtas! 

Kelionę į Aukštoją ver ta ne 
kartą pakartoti. Su šeima, draugais 
ar svečiais. Si žemė alsuote alsuoja 
sudėtinga krašto istorija, turi įdo
mių Jtultūros ir gamtos paminklų bei 
Vilnijos krašto tautinių mažumų 
kultūros paveldo objektų. Prae is 
kiek laiko, atgims Medininkų pilis, 
ant Aukštojo atsiras apžvalgos bokš
tas... Žvilgsnis nuo jo aprėps dar 
plačiau, o mintys — ir visą Lietuvą, 
jos praeitį ir ateitį. 
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ATSILIEPKIM DAINA, GAUSIU DALYVAVIMU! 
Pažymint išeivijos dainų švenčių penkiasdešimtmetį 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 

Penki dešimtmečiai pavasarių 
su jų maironiškais balsais kviečia, 
vilioja, džiugiai mums moja burtis 
išeivijos lietuvių pirmoje ir už Lie
tuvos ribų antroje sostinėje Čika
goje, liepos mėnesio pradžioje. Tai ne 
vien eilinis renginys, smagi gegu
žinė, pažįstama „pikniko" pavadini
mu, tai lietuviškos sampratos požy
mis ir padarinys, mūsų likusio lietu
viškumo sujudinimu ir įrodymu! 

Penki dešimtmečiai ir aštuonios 
(kas tikėtų — mūsų išeiviškomis 
sąlygomis) — 8 išeivijos dainų šven
tės! — viena Kanados Toronto mies
te (antroje išeivijos sostinėje), visos 
kitos svetingoje Amerikoje, Čika
goje. Garbe Čikagos 1953—1956 m. 
lietuviams vargonininkams, muzi
kams, įžiebusiems dainų švenčių 
aukurams pradinę ugnelę 1-oje šven
tėje 1956 m. Po jos „pabiro, pasklido 
(kaip) žiedai ant lankų", kas penk
metį 1961-mų, 1966, 1971 šventės ir 
po septynerių metų —1978 Toronte, 
pažyminti pirmas Pasaulio lietuvių 
dienas. „Tėvynės dainos, jūs malo
nios, taip širdį žadinat saldžiai" sug
rįžo vėl po penkmečio 1983, o lais
vinant Lietuvą, kaip tikra džiaugs
mo šventė, nukelta iš 1990 į 1991 
metus, su „Mes sugrįšim" dainos vil
timis. Deja, tai buvo daugelio mūsų 
širdžių svaja, o mūsų gyvenimo 
realybė —jau visai kita daina... 

Per tuziną kitų metų, jau vėl 
laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje, 
paties Maironio žodžiais, jo eilėmis 
„dainų dainelės aidų aidais skam
biai, plačiai, tvirtai, galingai... leng
vai, rimtai ir sutartingai, į vieną giją 
susipynę" aplėkė Lietuvą — tėvynę 
1994, 1998 ir 2003 metais. Nors no
rai didūs, ne visi galėjome iš Ame
rikos (taip suplaktai Lietuvoje mini
mos JAV ir Kanada) į šventes Lie
tuvoje vykti, kuriomis džiaugėsi ten 
buvę. Ir taip penkiolika metų šioj 
pusėj Atlanto vyravo Dainų švenčių 
sausra su Maironio aimana: 

„Kas atdarytų aukso skrynią 
tėvynės dainų malonių? 

Ir kas prižadintų gadynę sesučių 
dainomis garsių? 

Tėvynės dainos, jūs auksinės, be 
jūsų šąla mums krūtinės!" 

Ir štai, netikėtai stebuklingai 
buvusių generacijų pasekėjai, už vis 
drąsiausi, energingi ir darbų nepai
są „didžiavyriai" — naujos kartos 
išeivijos muzikai/kės, chorvedžiai/ 
dės, išgirdę ilgesingos aimanos aidą 
pavertė realybe — Aštuntąja dainų 
švente, su maždaug 1,200 dainorių iš 
56 chorų! Jų pavardės plačiai, ilgai 
ir garbingai turėtų būti minimos, pa
žymėtos žymenimis, kad ir meda
liais, tikimai ir lauktai dalyvaujant 
prezidentui Valdui Adamkui, jo 
išeivijos tėviškėje, Čikagoje Dainų 
šventėje! Per 15 sausros metų išeivi
jos chorų padėtis, adresai, jų vadovai 

Choras „Pašvaistė" 34-ojoje Kanados Lietuviu dienoje 1996 m. spalio 13 d. To
ronte. 

• • ¥X 
§ t "Neringos" Stovyklos 

L I E T U V I U KALBA 

Biri. 18-24d.d. - Dvikalbė stovykla studentams 
Liepos 2-8 d.d. - Šeimų stovykla 
Liepos 9-23 d.d. - 7-16m. vaikams 
Liepos 23-29 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams 
Rugpj. 20-27 d.d. - Aštuonios Meno Dienos 

Neringoje Suaugusiems 

LIETUVIŲ KILMĖS STOVVKT AUTOTAMS A N G L U KALBA 
Birželio 24-28 d.d. - Šeimų stovykla 

Liepos 30-Rugpj. 12d.d. - 7-16m. vaikams 
Liepos 12-19 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams 

info@neringa.org * www.neringa.org * 978-582-5592 
Neringa Inc. SM Nek.PrManps Sesermu organt^oja trpraveda stevykJas"Nenngos" 

stovyklavietėje Vermnte 

Londono (Kanada) lietuvių choro „Pašvaistė" (1977 m.) „ 4 narsuoliai" — dai
nuos su 1,200 Aštuntosios dainų šventės choristais. Iš kairės: dr. Dalia Andriu-
lionis-Armstrong, Edmundas Petrauskas, Gražina Petrauskas, Mirga Ben-
doraitis. 

keitėsi. Todėl, reikia daug drąsos ar 
pasiryžimo, įkvepiant Dainų šventei 
gyvybę! O ką gi besakyti apie visa 
kita — šventės leidinį, svečius, nak
vynes, visus kitus darbus, susijusius 
su Dainų šventės festivaliu?! Visa 
tai — ne savo piniginei, bet dainų 
aukuro prigimčiai — tėvynei! Tėvų 
ir bočių in memoriam! 

Lai būna! — pasakyta, padary
ta. Nuostabiausia, kad sužadintas 
jaunimas, vaikučiai, lietuviškų išei
vijos mokyklų pastangų auklėtiniai 
visiškai naujais chorais, choreliais! 
Kas tikėjosi? Pasigesta bus jau 
negalinčių dainuoti veteranų. Visgi 
jų palikimų aidai skambės! Iš maž
daug dvidešimt Kanados Londono 
lietuvių choro „Pašvaistė" choristų 
(įkurto su lemontiete Rita Abro
maityte Vilis 1977 m.) būsime 4 nar
suoliai tarp 1,200 „atsiliepdami dai
na" iš širdies. Pasipuošę vienodai, 
kaip dera festivaliniam jungtiniam 
chorui, būsime 36 JAV, 14 Kanados, 
1 Anglijos (Londono Šv. Kazimiero 
bažnyčios) ir 5 chorai iš Lietuvos: 

Klaipėdos choras „Aukuras", Kauno 
pedagogų kvalifikacijos centro cho
ras „Diemedis", Kauno Vytauto 
Didžiojo bažnyčios kamerinis choras 
„Cantate Domino", Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos jaunimo choras ir Telšių 
„Žemaičiai". Šeši iš 56 chorų — 
svečiai iš užjūrio. Dainos auksinės, 
parinktos tiesiog puikiai — 20 ir 20, 
perskirtos su pertrauka. Net penkios 
jų, įsijungiant klausytojams-žiūro-
vams! Šio birželio pabaigoje visi ke
liai veda į Čikagą! Kas žino, gal kitos 
Dainų šventės teks laukti daugelį 
metų! Neišduodama paslaptis — 
stropūs ir akylus dabartiniai šventės 
vadovai jau deda pastangas būsima
jai... 

„Drąsiai, aukštai pakils balsai: 
išauš kita gadynė! 

Užgims darbai, prašvis laikai, 
pakils jauna tėvynė!" 

Pilki keleliai, pilki keliai, visi 
veda į Aštuntąją išeivijos dainų 
šventę! Atsiliepkim dainomis ir gau
siausiu dalyvavimu! 

Visus lietuvių tautinių šokių mylėtojus ir buvusius 
,,Grandies šokėjus kviečiame į tradicinę 

. . G R A N D I E S " ansamblio 47-ųjų veiklos metų 
pabaigos šventę, kuri vyks birželio 10 d. 6:30 vai.v. 

PLC L ie tuv ių f o n d o salėje, 14911 1 2 7 t h S t r e e t Lemont. 

Programoje dalyvaus visi 
„ G r a n d i e s " ansambi io 
rateliai: mažiausiųjų, jau
nių, jaun imo ir veteranų. 
Po programos — vaišės. 
Vietas gafima užsisakyti 
te! 708-788-6208 (Aldo
na ir Mindaugas Bielskai) 
arba 708-460-9123 (Lau
ra Burokienei 

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
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N E K I L N O J A M A S I S T U R T A S P A S K O L O S D R A U D I M O PASLAUGOS 

Drake 
DkJ 

tt Again! 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hills. illmois 60514 

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

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės j 

- DraKe Reaftor 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty - . — . i 

Bus. 771^590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

GnMfc 
23 

Accent 
Homefinders 

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

Voice Mai l 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. 

Mindaugas 
651-343-0286 Cell 

mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com 
www.wfhm.com/vveststpauJbrari<4u^^«w 

S I Ū L O D A R B A 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

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

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Žž/B& 

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 

S I Ū L O I Š N U O M O T I 

Tvarkingiems asmenims 
išnuomojamas vieno miegamojo 

butas Kedzie Ave. ir 66 str. rajone 
Tel. 773-671-9919 

couttueu. 
BAN»«2f?3 

RtSiDESTIAI. 
BRC'KERAGE 

V I D A M . t = j 
S A K E V I C I U S * -

Real Es ta te C o n s u l t a n t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a v i m a s 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

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

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103 

Parduodame namą 
ant Menominee upės kranto, 

Marinette, Wisconsin. 

Namas 3000 sq. f t , statytas prieš 9 metus 
ant 1.4 akrų žemės. Graži, rami vieta, 

primins Lietuvą. Nuo Creen Bay 50 mylių 
f šiaurę, maždaug 270 mylių nuo Čikagos. 

Puiki vieta šeimynai, 
pensininkams ar 

investitoriams. $390.000. 
Kreipkitės w w w . f s b o . c o m / l i s t / 7 6 7 6 7 

arba skambinkit 7 1 5 . 7 3 2 . 9 7 P 8 . Agentai kviečiami. 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
perkraustytojai, dirbti Skokie 
perkraustymo kompanijoje. 

T e l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 
Vairuotojai privalo turėti galiojančius 

Illinojaus vairuotojo pažymėjimus. 

I š v e ž a m e 
^ ^ ^ nereikalingus 

^ P ^ ^ " daiktus, statybines 
šiukšles, metalą. 

TeL 708,447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

Į V A I R U S 

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

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Suteikiama privati psichoterapinė 
pagalba Niujorke. Konsultuoju 
depresijos, imigraciios,šeimos, 

karjeros ir kitais klausimais. 
Teiraukitės tel. 1 -917-517-9296 
arba ei. paštu: onapr9yahoo.com 

Čia vieta 
Jūsų reklamai! 

f f f 
SKELBIMŲ SKYRIAUS 

TEL. 773-585-9500 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, 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 

p — — — — — — - . — — — — — - « • • j 
STATE FARM INSURANCE 

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

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
?3nBkyba, rstoiavimas, aptarnavimas 

— Ucensed — Bonded— Insured 
FREE 

ESIIMATE 

7 dienos 
per savaite 

773 7784007 
773 531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 
aboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Always With Flowors 
Nauja paslauga — atributikos n u o m a pokyl iams 
* Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
* Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas 

1 1 2 0 S. State St., Lemont, IL, te l . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9 
8 0 1 5 W . 7 9 St., Justice, IL, te l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

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

www.alwayswi thf lowers .com 

m 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773 -581 -8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

mailto:mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
http://www.wfhm.com/vveststpauJbrari%3c4u%5e%5e�w
http://usa.com
http://www.fsbo.com/list/76767
http://onapr9yahoo.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.racinebakery.com
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DIDŽIAUSIOJE VIDURIO VAKARŲ KNYGŲ MUGĖJE 
DALYVAUS JAV LITERATŪROS GARSENYBĖS 

MONIKA BONCKUTE 

Birželio 3-4 d. istorinėje Čika
gos spaustuvininkų bei knygrišių 
apylinkėje - Printers Row - vyks 
22-oji kasmetinė knygų bei antik
varinių leidinių paroda - pardavi
mas „Printers Row Book Fair". 

Planuojama, kad šioje didžiau
sioje JAV Vidurio vakarų knygų 
mugėje po atviru dangumi apsi
lankys apie 90,000 knygų mėgėjų. 
Parodoje dalyvaus beveik du šimtai 
knygų leidėjų bei pardavėjų. 

Čia bus galima ne tik apžiūrėti, 
pavartyti bet ir įsigyti įvairiausių 
knygų - nuo romanų, eilėraščių rin
kinių bei dokumentikos, iki sodi
ninkystės, daržininkystės, mezgimo, 
virimo vadovų, automobilizmui skir

tų leidinių, knygų mažiesiems 
skaitytojams. 

Be to, parodoje dalyvaus per 100 
rašytojų bei poetų. Pradedant inter-
neto „blogų" rašytojais, ilgainiui iš
garsėjusiais ir tapusiais knygų auto
riais ir baigiant tokiomis JAV lite
ratūros pasaulio įžymybėmis kaip 
John Updike, Jonathan Alter, Augus-
ten Burroughs, Michael Connely, 
Erica Jong bei E. L. Doctorovv. Pas
tarasis atidarys mugę bei kalbės Ha-
rold Washington viešojoje biblioteko
je pačią pirmąją renginio dieną. 

E. L. Doctorovv yra paskelbtas 
Near South Planning Board litera
tūrinės premijos laimėtoju. Near 
South Planning Board 1985 m. ir 
pradėjo rengti Printers Row mugę. 
Organizacijos tikslas buvo atgaivinti 

•y-BDv-z B i..... V 4 T 

ĮPIGlAUSf AVIA-BIUETAi \ LIETUVĄ IR EUROPA 

Pernykštės knygų mugės akimirka. 

šią pietinėje miesto centro dalyje 
įsikūrusią apylinkę, kuri kadaise 
garsėjo kaip Čikagos knygrišių bei 
spaustuvininkų rajonas, tęsęsis pen
kis kvartalus Dearborn gatve nuo 
Congress iki Polk gatvių. 

Šiuo metu Printers Row knygų 
mugei vadovauja Chicago Tribūne 
kompanija, iš Near South Planning 
Board nupirkusi teises į šį renginį 
2002 m. Nuo pirmųjų mugės metų 
iki dabar Printers Row apylinkė 
gerokai pasikeitė: iš gerokai apleisto 
pietinio miesto centro pakraščio ji 
tapo menininkų, studentų bei dir
bančio jaunimo pamėgta gyvenimo 
bei pasilinksminimo vieta. Tačiau 
mugė neprarado savo prasmės: 
skleisti knygos kultūrą, skatinti 

skaitytojų ir autorių bendravimą, 
suteikti knygų leidėjams bei platin
tojams galimybę tiesiogiai pristatyti 
leidėjams tai, ką jie turi geriausio. 

Smulkesnę informaciją apie 
renginių, knygų autorių pasirodymų 
bei skaitymų laiką galite rasti apsi
lankę interneto adresu http://www. 
chicagotribune.com/extras/print 
ersrow/. Ten taip pat galima rasti 
detalų mugės žemėlapį. 

Printers Row lengvai pasiekia
ma viešuoju transportu (Red/Blue / 
Orange/Green Lines). Rasti nemoka
mą automobilių statymo vietą gali 
būti sunku, tad jei vyksite nuosavu 
transportu, būkite pasiruošę tam iš
leisti nemažus pinigus —automobi
lių statymas miesto centre nepigus. 

Bilietai jau parduodami: 
dainusvente.org/bilietai 

Ticketmaster 1-800-277-1700 
teiraukitės apie "Lithuanian Song Festival" 

ČIKAGA * 2006 

http://www
http://chicagotribune.com/extras/print
http://dainusvente.org/bilietai
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Lietuvos kariai Afganistane 
Audriaus Lelkaičio filme 

/ / Smėlio generolai / / 

Lietuvos Respublikos genera
linis konsulatas Čikagoje ir Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus kviečia į 
dokumentinio filmo „Smėlio genero
lai" peržiūrą. Filmą pristatys gene
ralinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. 

Lietuvos televizijos žurnalistas 
Audrius Lelkaitis naujame doku
mentiniame filme „Smėlio generolai" 
ieško atsakymų į klausimus: kaip 
užtikrinti taiką šalyje, kuri dvide
šimt metų kariavo? Ar gali dviejų 
civilizacijų sandūra būti taiki? Ką 
reiškia paramos misija Afganistane 
Lietuvai ir jos kariams? A. Lelkaitis 
su Lietuvos kariais šioje karo nu
niokotoje šalyje praleido kelis mėne
sius ir savo kailiu patyrė, ką reiškia 
paramos misijos dalyvių kasdienybė. 
„Šalyje, kur kelis dešimtmečius lijo 
krauju, kur laksto šunys didesni už 
vilkus, kur žmonės dar neprisijau
kinę elektros... Tikėjausi, kad mūsiš
kiams bus nelengva, tačiau tikrai 
nemaniau, kad bus taip sunku", — 
sako A. Lelkaitis. — Kita vertus, 
stiprybės teikė mintis, kad lietuviai 
čia atvažiavo ne kariauti, o padėti 
vienai vargingiausių pasaulio tau-
tų". 

Audrius Lelkaitis įsitikinęs, kad 
apie karių kasdienybę geriausia 
kalbėti jų pačių lūpomis arba ka
meros užfiksuotais vaizdais. Todėl 
filme beveik nėra komentarų, ofi
cialios informacijos, nekalbama ir 
apie karius aplankiusį Lietuvos 
prezidentą. Pasak Audriaus, iškal
bingesni yra vaizdai, kai mūsų ka
riai susiduria su mirštančiais vai
kais, vietiniais karo vadais, juo la
biau, kad akistata su mirtimi įvyks

ta pribloškiančių gamtovaizdžių 
fone. 

Filmo pabaigoje apie misiją Af
ganistane kalba vienas jos dalyvių, 
karo gydytojas Gytis Dominaitis: 
„Kiekviena tauta turi savo vertybių 
skalę. Jos nereikia laužyti, nereikia 
keisti. Reikia su ja gyventi. Jeigu 
mes tai sugebėsim, sugebėsim ir 
kažką įtakot..." 

Lietuvos karių stovyklavietė Goro 
provincijoje Afganistane 

2004-aisiais, nusprendusi pra
dėti taikos misiją Afganistano Goro 
provincijoje, pernai Lietuva ten išsiun
tė daugiau kaip šimtą savo karių. 
Visi grįžo sveiki gyvi. NATO Lie
tuvos karių misiją įvertino kaip pa
vyzdinę. Audrius Lelkaitis sako, kad 
filmas nebūtų buvęs įmanomas, jei
gu ne karių ir Krašto apsaugos mi
nisterijos pareigūnų pasitikėjimas. 
Filmo premjera Lietuvoje įvyko va
sario 15 d. 

Filmo peržiūra įvyks Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., birželio 9 d., penkta
dienį, 7 vai. v. Įėjimas nemokamas. 
Dėl informacijos skambinti Rita 
Janz tel. 773-582-6500. 

Pranešimas spaudai 

„VVASHINGTON THE VVARRIOR" 
BUVO FILMUOTAS LIETUVOJE 

Gegužės 28 d. laikraščio „Chi-
cago Sun-Times" numeryje, skyriuje 
„Sunday Show" išspausdintas žur
nalistės Bridget Byrae straipsnis 
apie dokumentinį filmą „Washing-
ton the Warrior" (Šis filmas per 
kabelinį kanalą „History Chanel" 
buvo parodytas pirmadienį, gegužės 
29 d.). Tai filmas apie pirmąjį Ame
rikos prezidentą George Washing-
ton. Žurnalistė rašė: „Daugelis žino 
Mount Rushmore skulptūrą, vaiz
duojančią Washington, kiti jį žino 
kaip asmenį, kuris pavaizduotas ant 
vieno dolerio banknoto". 

Šiame filme pirmasis Amerikos 
prezidentas parodytas, kaip suma
nus karininkas, tikras „Action 
Hero". 

Straipsnyje rašoma, kad filmo 
karo scenos buvo filmuojamos Lie
tuvoje. Masinėse scenose dalyvavo 
per 1,500 neprofesionalių aktorių. 
Programų direktorė Dolores Gavin 
žurnalistei pasakojo, kad filmuojant 
buvo dienų, kai Jackson Bolt, filme 
kūręs Washington paveikslą, ir filmo 
kūrėjai buvo vieninteliai angliškai 
kalbantys filmavimo aikštelėje. 

Taip pat straipsnyje rašoma, 
kad Lietuva buvo puiki vieta karo 
lauko scenų filmavimui. Filmavimo 
metu daug dėmesio buvo kreipiama į 
istorinį tikslumą. Nufilmavus, kom
piuteriu padaryti tik kai kurie 
„pagražinimai" (imagery). 

Ramunė Kubiliūtė 

KAIP BUVO KURIAMAS 
FILMAS APIE V. PETRAVIČIŲ 

Šiomis dienomis, minint grafiko 
Viktoro Petravičiaus 100-ąsias gimi
mo metines, daug kur prisimenamas 
šis vienas garsiausių išeivijos me
nininkų. Amerikos lietuvių televizija 
ta proga rodė dokumentinį filmą 
„Viktoras Petravičius" (Šis filmas 
buvo rodomas ir Lietuvos kinema
tografininkų sąjungoje minint Pet
ravičių). Kaip prieš šešiolika metų 
buvo kuriamas šis filmas, prisiminė 
filmo autoriai Algimantas Kezys ir 
Arvydas Reneckis. 

Algimantas kino juosta doku
mentavo keletą Petravičiaus parodų 
atidarymo fragmentų, viešėjo jo na
muose ir retkarčiais kino juostoje 
įamžindavo dailininko gyvenimą. 
Kezys pasakojo, jog Petravičius buvo 
visai nekalbus, kuklus, mažai mėgs
tantis pasakoti apie save bei savo 
meną. Filmuotojui tekdavo atvykus į 
svečius gudrauti — pavyzdžiui pas
lėpti mikrofoną gėlės vazone, o ka
merą pastatyti taip, kad dailininkas 
jos beveik nepastebėtų. Anot Kezio, 
menininkas buvo didelis individua
listas, kuris atsakinėjo ne į visus 
klausimus ir visada turėjo savo 
išankstinę nuomonę. Pvz., jam labai 
nepatiko žodis „įtaka", jis nuolat 
neigė, jog jo darbai sukurti kieno 
nors įtakoje. 

Kezio nufilmuota medžiaga sto
vėjo archyvuose ir laukė savo laiko. 
Tas tinkamas laikas atėjo, kai į 
Ameriką atvyko kinematogra
fininkas iš Lietuvos Arvydas Re
neckis (dabar — Amerikos lietuvių 
TV vadovas). Jam A. Kezys patikėjo 
visą filmuotą medžiagą. Reneckis 
gerai prisimena šio kino kūrimo 
istoriją, nes tai buvo jo pirmasis fil
mas Amerikoje. 

Arvydas iškart pats ėmėsi fil
muoti trūkstamas filmo scenas. 16 
mm kino kamera jis fiksavo daili
ninko darbus, jo aplinką. Filmuotoją 
į Indianą, kur gyveno dailininkas, 
visada vežiojo santarietis a.a. D. 
Bielskus, kuris labai norėjo, jog toks 
filmas būtų sukurtas. Tuo metu 
Petravičius jau sirgo ir labai liūdėjo 
dėl savo mirusios žmonos. Reneckis 
paties dailininko dėl šių aplinkybių 
jau nebefilmavo. 

Kai filmavimas buvo baigtas, 
reikėjo pradėti filmą montuoti. 
Autoriai pasakojo, kad filmo kūri-

V. Petravičius 

mui žmonės paaukojo keletą tūks
tančių dolerių, tačiau visi šie pinigai 
buvo išleisti per pora valandų — 
amerikiečių studijoje įgarsinant 
filmą. Tuomet A. Reneckis išgyveno 
skausmingą patyrimą —jis suprato, 
jog kurti filmus kino juostoje 
Amerikos lietuviškoje visuomenėje 
niekuomet nebus įmanoma dėl pi
nigų stygiaus. Taigi praktiškai nuo 
pirmos filmo kūrimo dienos teko 
dirbti tik iš idėjos ir ieškoti geros 
valios žmonių, kurie be atlygio 
prisidėtų prie filmo sukūrimo. Tokių 
žmonių atsirado. A. Reneckis skrido 
į Los Angeles pas savo draugą A. 
Poškaiti perrašyti visą filmuotą 
medžiagą į videoformatą. O vėliau 
tuomet Massachussets valstijoje gy
venantis J. Dovydėnas mielai sutiko 
leisti naudoti jo montavimo apara
tūrą. Reneckis juokavo, jog ten jis 
galėjo ne tik nemokamai montuoti 
filmą, bet dar gaudavo ir pavalgyti. 
Taip filmas apie V. Petravičių pa
mažu išvydo dienos šviesą. Tačiau 
kai sumontuotą filmą pamatė ben
draautorius A. Kezys, jis paprašė 
Reneckio išmesti iš filmo visus 
keiksmus ir nešvankybes. Mat dai
lininkas garsėjo savo keiksmais ir 
šelmiškais pokštais. Arvydas sakė, 
kad, iš filmo išėmus keiksmus, tru
putį nukentėjo Petravičiaus charak
terio atskleidimas. 

Filmo premjera įvyko A. Kezio 
galerijoje, tačiau pats filmo herojus 
jojau nebeišvydo... 

ALTV info 

Visus, norinčius vykti j Pasaulio Lietuvių dainų šventės 
renginį autobusu, kviečiame įsigyti bilietus JAV LB Socia
linių reikalų tarybos raštinėje. Išvykstame prieš renginį, 
liepos 2 d. 12:30 vai. p.p. iš Marquette Park parapijos kiemo 
(Nativity BVM Church, 6812 S. VVashtenavv ave., Chicago, 
IL). Bilieto kaina 5 dol. 

JAV LB Socialinių reikalų raštinė dirba pirmadieniais— 
ketvirtadieniais nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. Adresas: 2711 W. 
71 st Street, Chicago, IL. Tel. 773-476-2655. 
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Antanas Vilutis, Schererville, IN, už gražųjį (2006-ųjų metų) 
„Draugo" kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame. 

ry rTafrrrr*rwCwrxrX*XX*y*' 
— ^ 

Dail. Danguolė Jurgutienė, W. Bloomfield, MI, atsiuntė „Drau-
1 gui" 100 dol. auką ir pasakė ypač gerą žodį apie „Draugo" išleistą ka-
I lendorių. Esame jai labai dėkingi. 

*P4*fl«A nr nnrnnnrmnonnft—i i i innf i f innnnri ' innru 

Ona Alekna, Miami Beach, FL, pratęsė „Draugo" prenumeratą, 
palinkėjo muau .,gyvuokite ilgiausiai!" ir dar pridėjo 80 dol. auką. Nuo-
siraziai .c-Koia me šiai dosniai mūsų skaitytojai. 

Gporge VVashington mūiio lauke 

Paulius Gylys, Olympia, WA, kartu su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė ..Draugui" 50 dol. auka. Labai ačiū' 
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A t A 
ANTANINA MEŠKINIS 

SVIRSKAITĖ 
Mirė 2006 m. birželio 1 d. 
Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje, anksčiau Mar-

ąuette Park. 
Nuliūdę liko: duktė Toni Bartz; anūkai Robert Bartz su 

žmona Cindy ir Steven Bartz su žmona Kam; 4 proanūkai. 
A. a. Antanina buvo žmona a.a. Morkaus, motina a.a. Jono, 

uošvė a.a. Robert Bartz. 
Priklausė St. Theresa of Infant Jesus Society ir Sisters of 

St. Casimir Auxiliary. 
Velionė pašarvota sekmadienį, birželio 4 d. Foran laidojimo 

namuose, 7300 W. Archer Ave., Summit, IL, nuo 3 v. p.p. iki 8 
v.v. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 5 d. Iš Foran laidoji
mo namų 9:30 v.r. a.a. Antanina bus išlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios 
už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. dir. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 -708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

Mylimas vyras, tėvelis , senelis 
A f A 

Dr. ALBINAS GARUNAS 

Mirė 2006 m. gegužės 30 d., sulaukęs 92 
metų amžiaus. 

Giliam liūdesyje liko: žmona dr. Ona 
Prunskytė-Garunienė; dvi dukros Rūta Sula 
ir dr. Dalia Sadauskienė; žentai dr. Daniel 
Sula ir dr. Linas Sadauskas; anūkėliai And
rius ir Dana Sula bei Viktoras, Aleksas, 
Nora, Lilija ir Marisa Sadauskai. 

Lietuvoje liūdi mirusio brolio Jono Ga-
runkščio žmona Emilija; du brolio sūnūs Ti
tas Garunkštis ir Rimantas Garunkštis su 
šeimomis; pusseserės Angelė Galvidytė ir 
Genė Karazijienė; pusbroliai Gipiškiai bei 
kiti giminės ir artimieji. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, bir
želio 4 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Le-
mont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisvei
kinimas ir maldos įvyks 7 vai. v. 

Pirmadienį, birželio 5 d. 9:30 vai. r. po 
trumpų apeigų Petkus Lemont laidojimo 
namuose, velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. r. 
bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
šv. Mišių a.a. dr. Albinas Garunas bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Maloniai kviečiame visus artimuosius, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 
Laidot. direkt. Donald M. Pe tkus , te l . 800-994-7600 

arba petkusfuneralhomes.com 

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. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

Šviežia žaluma — kaip tik Sekminėms — pasipuošę beržai. 
Onos Rusenienės nuotrauka. 

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 VV. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

• Lietuvos Vyčių 36 kuopa ši 
sekmadienį, birželio 4 d., po 10 vai. 
ryto lietuviškų šv. Mišių kviečia 
pietų Brighton Park Nekaltojo Pra
sidėjimo parapijos salėje. Vyks lote
rija. Visus kviečiame atsigaivinti, 
papietauti ir gerai praleisti vasaros 
sekmadienio vidurdienį. 

• N u o birželio 5 d. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčio
je bus tik vienos kasdieninės šv. 
Mišios, kurių pradžia 7:30 vai. r. Pir
madienį, trečiadienį, penktadienį — 
lietuviškai, antradienį, ketvirtadie
nį, šeštadienį — angliškai. Šv. Mišių 
8:30 nebus. 

-•Birželio 9 d., penktadienį, 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., įvyks 
dokumentinio filmo „Smėlio genero
lai" peržiūra. Šį žurnalisto iš Lie
tuvos Audriaus Lelkaičio filmą apie 
Afganistane tarnaujančius Lietuvos 
karius pristatys generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius. Tel. pasiteiravimui: 773-528-
6500. 

• J A V LB Lemonto apylinkės 
valdyba maloniai kviečia visus birže
lio 11 d. į Palaimintojo J. Matulaičio 
lietuvių katalikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 vai. r. 
padėsim vainikus prie Partizano 
paminklo. Prisiminimais šią liūdną 
visai tautai dieną pasidalins prof. 
Vytautas Černius. 10:45 vai. r. 
bažnyčioje misijos choras ir solistė P. 
Ragienė atliks specialiai tai progai 
skirtus kūrinius. 11 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie per 
prievartą buvo išvežti ar turėjo 
palikti savo gimtuosius namus, bėg
dami nuo raudonojo maro. 

• Birželio 11 d., sekmadienį, 
9 vai. r. Cicero Šv. Antano bažnyčio
je bus aukojamos šv. Mišios prisi
minti mūsų tautos kankinius, nu
kentėjusius nuo komunistinių oku
pantų. Tuoj po šv. Mišių parapijos 
kavinėje įvyks Gedulo ir Vilties die
nos, tragiškojo birželio minėjimas. 
Kalbės dr. Petras Kisielius ir adv. 
Saulius Kuprys. Cicero LB valdyba 
maloniai kviečia visus atvykti į šį 
renginį. Pagerbsime savo tautos 

kankinius ir tautiečius. Neprarado
me vilties, Lietuva išsivadavo iš ko
munizmo priespaudos. 

• Birželio 24 d. Civic Opera 
House, 20 North Wacker Dr., trijų 
tenorų — Cook, Dixon ir Toung kon
certas. Tel. pasiteiravimui: 312-264-
6246. Bilietus galite užsisakyti tel. 
312-559-1212. 

• V a i k ų darželis „Spindulėlis" 
(Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia, 
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 
60453) kviečia vaikus nuo 3 iki 12 
metų į vasaros Biblijos stovyklą š. m. 
birželio 19 — 23 dienomis nuo 9 vai. 
r. iki 12:30 vai. p.p. Tai puiki gali
mybė supažindinti vaikučius su 
krikščioniško tikėjimo pagrindais 
bei smagiai praleisti laiką! Tel. 
pasiteiravimui: 708-422-1433 iki 
birželio 15 d. 

•Amer ikos Lietuvių Romos 
katalikų federacija, apjungianti išei
vijos katalikų organizacijas bei insti
tucijas, spalio 20-22 dienomis Čika
goje šaukia Amerikos Lietuvių kata
likų kongresą. Amerikos Lietuvių 
Romos katalikų federacija įkurta 
1906 m. Wilkes Barre, Pennsyl-
vania. Kongrese bus pažymėtas Fe
deracijos šimtmetis. Šiais metais tai
pogi sueina 50 metų nuo Katalikų 
federacijos jaunimo stovyklos „Dai
nava" įkūrimo ir 40 metų nuo Fe
deracijos iniciatyva Šiluvos Marijos 
koplyčios įrengimo Nekaltojo Prasi
dėjimo bazilikoje VVashington, DC. 

IŠ ARTI IR TOLI. 

•Biržel io 18 d. 12 vai. p.p. Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyrius, dalyvaujant estams ir lat
viams, ruošia tragiškų trėmimų mi
nėjimą. Šv. Mišios už gyvus ir miru
sius tremtinius — 10:30 vai. r. Meni
nę programą atliks pianistas Rodol-
fas Budginas ir Šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio. Įėjimas nemokamas. 
Po oficialios dalies — pietūs (prašo
ma auka, kuri bus skiriama pamin
klui nuo komunizmo nukentėju
siems, kuris bus pastatytas Wa-
shington, DC). 

Kviečiame švęsti 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 40-ąjį gimtadienį! 

Birže l io 2 4 d . , š e š t a d i e n į 
5 vai. v. Arvydo Baryso fi lmas „ Įs imylė ję Lįetuvą' 

6 vai. v. Kokteil iai 
Naujos ekspozicijos: „Žemėlapių koU 

g*L Lėlių kolekcija „Rankdarbių vakaras' 
£? / vai. v. — 12 vai . r. Vakarienė ir šokiai 

Šokiams gros Arvydas Pylibaitis 

Tel. užsiregistravimui: 773-582-6500 V 
Maloniai prašome užsiregistruoti 

iki birželio 22 dienos. 

Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd.. Chicago 
Muziejus atidarytas kasdien 
nuo 10 vai.r. iki 4 y ^ k p p. 
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DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60029 
Tel.: 773-585-9500 

PAVASARINIS VAJUS DAR TĘSIASI 
Ar pavyks Draugo fondui šį 

pavasarį sutelkti 28,000 dol., kurie 
reikalingi redakcijai naujiems kom
piuteriams nupirkti? Kiekvieną 
penktadienį skaičiuojamos gautos 
aukos, bet dar nėra nė pusės rei
kiamos sumos. Nieko gero nerodo ir 
akcijų rinka. Draugo fondas yra 
didžiulis paramos šaltinis vienin
teliam dienraščiui išeivijoje. Jei 
nesutelksime numatytos sumos 
kompiuteriams įsigyti, pinigus teks 
paimti iš Draugo fondo pagrindinio 
kapitalo, ko daryti nenorime. 

Pavasarinis vajus dar tęsiasi. 
Visi, kurie dar neprisidėjo prie šio 
vajaus, malonėkite surasti Draugo 
fondo vokelį ir įdėti čekį pagal savo 
išgales. 

Artėja 8-toji Dainų šventė. Čika
ga tikisi sulaukti daug tautiečių iš 
įvairių JAV apylinkių. Atvyksta cho
ristai, kiti svečiai. Dalyvavimas Dai
nų šventėje yra didelis dvasinis ma
lonumas ir tautinė pareiga. Ta pačia 
proga kviečiame aplankyti „Drau
gą". Čia galima įsigyti lietuviškų 
knygų, žodynų, įvairių sveikini-
mų-atvirukų, lietuviškų suvenyrų, 
taip pat palikti čekį Draugo fondui. 
Pinigų stygius yra pati didžiausia 
problema, su kuria susiduria „Drau
gas". 

Dėkojame visiems, jau atsilie
pusiems į pavasario vajaus prašymą. 
Jūsų aukos — „Draugo" gyvavimo 
šaltinis. 

NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO FONDE 
Su 200 dolerių: 
Juozas Mikulis, garbės narys, 

iš viso 4,400 dol., Westchester, IL. 
Vaidutis K Vaitkevičius, iš viso 

900 dol., Pleasant Ridge, MI. 
Marija Kuprienė, iš viso 200 

dol., Cicero, IL. 
Su 100 dolerių: 
Dr. Romualdas ir Gražina Kriau

čiūnai, garbės nariai, iš viso 3,700 
dol., Lansing, MI. 

Ona Venclovienė, iš viso 100 
dol., La Grange, IL. 

Su 75 doleriais: 
Bronius ir Petrė Andriukaičiai, 

garbės nariai, iš viso 1,525 dol., 
Forest Park, IL. 

Su 50 dolerių: 
Jadvyga Gruodienė, garbės 

narė, iš viso 2,550 dol., Chicago, IL. 
Vincas ir Genovaitė Ankai, gar

bės nariai, iš viso 1,150 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Kazys ir Elena Majauskai, gar
bės nariai, iš viso 1,300 dol., 
Chicago, IL. 

Romanas ir Rasutė Stropai, iš 
viso 550 dol., Lockport, IL. 

Rev. John Tamulis, iš viso 550 
dol., Cadillac, MI. 

Alfonsas Pargauskas, iš viso 150 
dol., Orland Park, IL. 

Dalia Bekas, iš viso 50 dol., Sun 
City VVest, AZ. 

Su 20 dolerių: 
Aldona Aistienė, iš viso 65 dol., 

Temple Hills, MD. 
Algirdas ir Rugilė Šlapkauskai, 

iš viso 265 dol., Glen Ellen, IL. 

Marija Remienė 
Draugo fondo pirmininkė 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Tollfree 24 hr. 88^776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vyten i s L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. . 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir inva
lidams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Gediminas ir Viltis Jatuliai 
$50 a.a. Otilijos Marchertienės at
minimą pagerbiant. Labai ačiū. 
„Saulute" (Sunlight Orphan Aid1 

II 1 Fr r rhauf St.. Lemont, II. 
60-nn. t r i . i«:}o» 243-7275. 

PAGUODOS TELEFONAS 
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