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Šiame 
numeryje: \ 
„Saulėtas krantas" 
Palm Beach, FL. ALRK 
Moterų sąjungos 90 m. 
įkūrimo sukaktis 
Worcester, MA. 

2 psl. 

Pamaldumas \ Jėzaus 
Širdį. I pagalbą sunkiai 
sergantiems telkiami ir 
savanoriai. 

3psl. 

Kas naujo Vasario 
16-osios gimnazijoje. 
XIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo dalyviai 
lankysis Auksučiuose. 

4 psl. 

Renginių kalendorius. 
5 psl. 

Svečiai iš Vašingtono 
universiteto Lit. 
tyrimų ir studijų 
centre. „Nemunas" apie 
„Draugą" ir „Draugas" 
apie „Nemuną". Dr. 
Kazio Martinkaus 
vardo stipendija. 

6 psl. 

Sportas 
* An t rus me tus iš eilės 

„Br ian Kraft Memor ia l " 5 
km bėg imo nugalė to ja t a r p 
moterų Minneapolis mieste ta
po Rasa Michniovaitė-Troup bei 
jos atstovaujama ,,Gear Racing 
team" komanda. 

* Kanadoje v y k s t a n č i ų 
daugiadienių „Le Tour du 
G r a n d M o n t r e a P dv i r a t i 
n inkių lenktynių antrajame 
etape septintąją vietą užėmė ir 
bendrojoje įskaitoje tarp 71 da
lyvės iš 27-osios vietos į dvylik
tąją pakilo „Nobili Rubinette-
rie-Menikini Cogeas" koman
dos narė Edita Pučinskaitė. An
tradieni 120.2 km distancijoje 
Lietuvos dviratininkė finišavo 
kartu su etapo nugalėtoja aus
trale Oenon Wood 

* An t rad ien į s u ž a i s t o s 
dar vienos Lietuvos beisbo
lo čempionato regul ia r io jo 
sezono rungtynės. Šiuo metu 
pirmaujanti šalies vicečempio
ne Kauno „Lituanica" komanda 
26:0 ir 12:1 sutriuškino lygos 
debiutante Ruklos „Vilko" ko
mandą. 

* T a r p t a u t i n ė s fu tbolo 
istorijos ir s ta t i s t ikos fede
racijos (IFFHS) paskelbto je 
naujoje geriausių planetos fut
bolo komandų vertinimo lente
lėje pirmauja Milan „Inter" 
(Italija). Antrąją vietą išsaugojo 
„AC Milan" futbolininkai, o iki 
šiol pirmavusi „Manchester 
United" (Anglija) komanda, su
skaičiavus rezultatus, nukrito į 
trečiąją vietą. 

Naujausios 
žinios 

Vadovui netekus posto, partija trauktųsi p cė$na » a ' o m « i susisiekimo 
1 • m ministrus 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 
— Ūkio ministrui Viktorui Us-
paskichui netekus ūkio ministro 
posto, partija t rauktųsi iš val
dančiosios koalicijos, sako vie
nas Darbo partijos vadovų, Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Viktoras Muntianas. 

Pasak V. Muntiano, V Us-
paskichui trauktis iš ūkio mi
nistro posto tektų tik tuo atveju, 
jei pasirodytų, jog kaltinimuose 
interesų konfliktų esama tiesos. 

„Ūkio ministras yra partijos 
vadovas, o jei partijos vadovas 
daro kažką blogai, tai yra ir par
tijos veikos, nes būtent partijos 
nariai savo vadovą pasirenka. 
Jei veikos turi blogio požymių, 
partija negali likti valdančiojoje 
koalicijoje", sakė vienas Darbo 
partijos vadovų. 

Prezidentas Valdas Adam
kus šią savaitę per televizijas 
transliuotame kreipimesi pasa
kė, jog konfliktuojantys svar

bias pareigas užimantys parla
mentinių partijų vadovai pakir
to visuomenės ir prezidento pa
sitikėjimą ir turi „priimti atitin
kamus sprendimus". 

Pats V. Uspaskichas pareiš
kė neketinąs trauktis iš ūkio 
ministro posto, bent jau kol dar
bo nebaigs trys jo interesų skai
drumą tiriančios Seimo komisi
jos. 

V. Muntiano teigimu, V. Us-
paskichą „nedaryti jokių žings

nių", kol darbo nebaigs Seimo 
komisijos, įpareigojo parlamen
tinė Darbo partijos frakcija. 

„Per frakcijos posėdį V. Us-
paskicho buvo paklausta , ar yra 
pagrindo visuose tuose kaltini
muose, jis patikino, kad nieko 
panašaus t i k r a i nėra . Tada 
frakcijoje buvo vienareikšmiš
kai pasakyta, kad pasitrauki
mas reikštų pripažinimą, jog 
kaltinimuose y ra dalis tiesos", 
sakė V. Munt ianas . 

* Vilniuje p r a s i d e d a Eu
ropos verslo kongreso foru
mas. 

* Lietuvos ekonomikos 
augimo tempai iš l ieka vieni 
didžiausių visoje ES. 

* Žemės ūkio min i s t r ė ti
kisi iškovoti d idesnę ES pa
ramą Lietuvos žemės ūkiui. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.802 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Seimo 
pirmininkas 

atmeta kritiką 
Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas atmeta kritiką, esą 
parlamentas nedirba, nes šią 
savaitę Seime nevyksta plena
riniai posėdžiai. 

„Seimo Sta tu tas nustato, 
kada vyksta posėdžiai, ir pasa
kyta, kad dvi savaites vyksta 
keturi posėdžiai per savaite, 
trečią savaite daroma pertrau
ka, bet pertrauka daroma ne 
tam, kad žmonės pradėtų poil
siauti, o kad didesnį darbo krū
vį perkeltų į komitetus, komisi
jas", sakė Seimo pirmininkas. 

„Parlamentarai, kurie dir
ba ir rimtai gilinasi į visuome
ninius reiškinius, t ikrai turi ką 
veikti. Plenarinis posėdis ir 
įstatymų priėmimas yra pati 
paskutinė proceso stadija, o vi
sas darbas vyksta komitetuose, 
komisijose, konferencijose", tę
sė Seimo pirmininkas. 

Ne visi parlamentarai pri
taria Seimo pirmininkui — val
dančiosios Darbo partijos frak
cijos seniūnė Loreta Grauži-
nienė siūlo Seimo darbą suak
tyvinti. 

„Kreipsiuosi į Seimo pir
mininką ir Seimo valdybą, kad 
būtų suaktyvintas Seimo posė
džių grafikas, nes Seime dar
bas vyksta ganėtinai vangiai, 
plenarinių posėdžių nebuvimas 
neduoda teigiamų rezultatų", 
sakė L. Graužinienė. 

Šią savaite Seime nevyksta 
plenariniai posėdžiai, kitą sa
vaite plenariniai posėdžiai nu
matyti tik ketvirtadienį. 

Seimo pirmininkas taipogi 
atmetė prezidento Valdo Adam
kaus nuogąstavimus, jog Seimo 
darbas paralyžiuotas dėl laiki
nųjų komisijų vajaus. 

V i ln ius , birželio 1 d. (BNS) 
— Kandidatu į susisiekimo mi
nistrus oficialiai pasiūlytas bu
vęs ūkio ministras Petras Čės-
na. 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas pranešė P Cėsnos kan
didatūrą oficialiai pateikęs pre
zidentui Valdui Adamkui. 

„Manau, kad šitas žmogus, 
ketverius metus dirbęs ūkio mi
nistru, yra visiškai pasiruošęs 
tokiam darbui ir galės sėkmin
gai dirbti šiose pareigose", po 
Vyriausybės posėdžio sakė A. 
Brazauskas. 

Jis teigė P. Čėsnos kandida
tūrą su prezidentu aptaręs an
tradienį vakare telefonu ir neiš
girdęs jokių prieštaravimų. 

Pagal Konstituciją minis
t rus skiria ir atleidžia prezi
dentas premjero teikimu. 

P. Čėsna, kuriam dabar 60 
metų, yra baigęs Kaliningrado 

Petras Čėsna 
Tomo Č emi šev o I ELTA; nuotr 

technikos institutą, vėliau Vil
niaus universitete įgijo pramo
nės planavimo specialybę. P 
Čėsna yra dirbęs tuometinėse 
Baldų pramonės ir Materiali
nių išteklių ministerijose, vado
vavo bendrovei „Vilniaus baldų 
kombinatas", 2001-2004 m. bu
vo ūkio ministru, pastaruoju 
metu dirbo sūnaus firmoje. 

Konservatoriai grasina 
pasitraukti iš valdančiosios 

koalicjos Vilniaus mieste 

l Vilniaus Savivaldybės aikštę atkeliavo „eurovilkikas", atgabenęs 30 tonų informacijos apie naujuosius Europos 
antidiskriminacinius įstatymus. Renginį pradėjo Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Michael Gra
nam ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė. Informacijos kampanijos „Už įvairovę. Prieš 
diskriminaciją" vilkikas pradėjo kelionę kovo 21 d. Briuselyje ir jau aplankė 9 ES valstybes. Nuotr.: EK atstovy
bės Lietuvoje vadovas M. Graham ir socialinės apsaugos bei darbo ministrė V. Blinkevičiūtė (d). 

Mykolo Ambrazo (ELTA; nuotr 

Prokuratūra nesutinka su 
nuosprendžiu A. Zuokui 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūra 
Aukščiausiajam Teismui išsiun
tė kasacinį skundą dėl, jos ma
nymu, teisme padarytų pažeidi
mų, išteisinant Vilniaus merą 
Artūrą Zuoką kontroversiškoje 
sostinės vadovo rinkimų byloje. 

Kaip pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovas spaudai, 
prokurorų nuomone, teisme bu
vo netinkamai pritaikytas bau
džiamasis įstatymas ir padary
ta esminių Baudžiamojo proce
so kodekso pažeidimų išteisi
nant A. Zuoką dėl tarybos nario 
Vilmanto Drėmos papirkimo. 

Prokuratūra protestuoja ir 
prieš kartu su A. Zuoku teistų 
verslininkų išteisinimą ir sie

kia, kad visiems jiems būtų pa
skelbtas apkaltinamasis nuo
sprendis ir paskirtos bausmės. 

Vilniaus miesto 1-asis apy
linkės teismas vasario 4 d. pa
skelbė išteisinamąjį nuosprendį 
A. Zuokui ir dar trims su juo 
teistiems asmenims byloje dėl 
trukdymo pasinaudoti rinkimų 
teise tarybos nariui V. Drėmai 
per 2003 m. vykusius sostinės 
vadovo rinkimus. 

Tuo tarpu Generalinė pro
kuratūra Aukščiausiojo Teismo 
prašo Vilniaus apygardos teis
mo nutartį panaikinti ir per
duoti bylą iš naujo nagrinėti 
apeliacine tvarka. 

Kaltinamajame akte rašo
ma. Nuke l t a į 5 psl . 

A. Zuokas į kolegas kreipėsi elektroniniu laišku 
Vilnius , birželio 1 d. 

(ELTA) — Vilniaus miesto me
ras Artūras Zuokas dėkoja sos
tinės savivaldybės ir seniūnijų 
darbuotojams už pastaruoju 
metu reiškiamą paramą jam ir 
tikina nepadaręs nieko, kas pa
kenktų miestiečių ir miesto in
teresams bei niekada nesiekęs 
asmeninės naudos. 

Kai kurie savivaldybės tar
nautojai sako trečiadienį elek
troniniu paštu išplatintą mero 
kreipimąsi supratę kaip jo atsi

sveikinimo laišką. 
„Numanau, kad daugeliui 

jūsų tenka atsakinėti į savo šei
mos narių, giminaičių ir draugų 
klausimus, kas gi toje savival
dybėje vyksta ir ką meras daro, 
— sakoma kreipimesi. — Noriu 
užtikrinti jus, kad nepadariau 
nieko, kas pakenktų miestelėnų 
ir miesto interesams, ir niekada 
nesiekiau asmeninės naudos, 
nes žinau, kad negali gyventi 
gerai pats, jei blogai yra aplin
kiniams. Noriu, kad ne tik ma

no, bet ir jūsų bei kitų vilniečių 
vaikai augtų mieste, iš kurio ne
važiuojama ieškoti laimės sve
tur". 

A. Zuokas teigė manąs, kad 
pastarųjų savaičių įvykius Lie
tuvoje dauguma savivaldybės 
tarnautojų vertina jautriau nei 
kiti aktyviai juos aptarinejantys 
ir vertinantys. Meras išreiškė 
nuoširdžią padėką visiems, ku
rie siuntė jam palaikymo žinu
tes ir reiškė savo paramą, kurie 
„stropiai Nuke l t a į 5 psl. 

Didžiausio 
kruizinio laivo 

keleiviams 
Klaipėdoje 
buvo šalta 

K l a i p ė d a , birželio 1 d. 
(ELTA) — Didžiausio į Klaipė
dą iki šiol a tplaukusio kruizinio 
laivo keleiviams Lietuvos uos
tamiestis paliko šalto, bet gra
žaus miesto įspūdį. 

Pirmąją vasaros dieną, bir
želio 1-ąją. į Klaipėdos uostą at
plaukė didžiausias uosto istori
joje kruizinis laineris „Constel-
lation". Vienam s tambiaus ių 
pasaulyje JAV kruiziniam val
dytojui „Celebrity Cruise Line" 
priklausantis laivas yra septin
tas pagal dydį laineris pasauly
je. 

Laivo ilgis siekia 294 met
rus. N u k e l t a į 5 psl . 

Vi ln ius , birželio 1 d. (BNS) 
— Konservatoriai grasina pasi
t raukt i iš valdančiosios koalici
jos Vilniaus mieste, jeigu iš me
ro posto nepasitrauks preziden
to Valdo Adamkaus pasitikėji
mą p ra radęs liberalcentristų 
vadovas Artūras Zuokas. 

„Je igu liberalcentristai 
bandys Vilniaus mero poste iš
saugoti A. Zuoką, teks persvars
tyti koalicijos susitarimą sakė 
sostinės vicemeras konservato
rius Kęstutis Masiulis. 

Konservatorių pasi trauki
mas, K. Masiulio teigimu, reikš
tų formalų koalicijos žlugimą. 

Konservatorių pasi trauki
mą gali išprovokuoti ir pats A. 
Zuokas. K. Masiulio teigimu. 

meras trečiadienį ryte jam jau 
pasiūlė atsistatydinti. 

„Jis yra įsižeidęs, jog anks
čiau aš jam pasiūliau atsistaty
dinti. Jeigu A. Zuokas pasiliks, 
aš tikrai pasitrauksiu. Kaip gali 
dirbti su žmogumi, kuriam nesi
nori paduoti rankos?", sakė K. 
Masiulis. 

Sostinės savivaldybėje kon
servatoriai su A. Zuoko vado
vaujama Liberalų ir centro są
junga yra sudarę koaliciją. 

Tuo tarpu partijos nariams 
išplatintame laiške Liberalų ir 
centro sąjungos pirmininko pa
vaduotojas Algis Čaplikas ap
kaltino konservatorius siekant 
kartu su populistais nuversti 
Vilniaus merą. 

Prokuratūra nori nubausti R. Paksa 
Vilnius , birželio 1 d. (BNS) 

— Generalinė prokuratūra ap
skundė nuosprendį buvusiam 
prezidentui Rolandui Paksui, 
kuriuo jis buvo pripažintas kal
tu dėl valstybės paslapties ats
kleidimo, tačiau atleistas nuo 
baudžiamosios atsakomybės. 

Apeliacinio teismo teisėjų 
vertinimu, nušalintas per ap
kaltą nuo prezidento pareigų 
pernai pavasarį R. Paksas tapo 
nepavojingas valstybei. Byla 
jam nutraukta . 

Prokuratūros trečiadienį 

paduotą kasacinį skundą nagri
nės Aukščiausiasis Teismas. 

Generalines prokuratūros 
manymu, apeliacinės instanci
jos teismas netinkamai pritaikė 
baudžiamąjį įstatymą, del ko R 
Paksas buvo nepagrįstai atleis
tas nuo baudžiamosios atsako
mybės ir byla nutraukta. 

Generalinė prokuratūra 
prašo kovo 1 d. paskelbtą Ape
liacinio teismo nuosprendį pa
naikinti, pripažinti R. Paksą 
kaltu, ir paskirti bausmę — pi
niginę 9,375 litų baudą. 

Vilniuje pradėjo veikt i 
pap lūd im ia i 

Atominės elektrinės darbuotojai nesusigundo 
darbo pasiūlymais Rytuose 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS) 
— Aukštos kvalifikacijos rusa
kalbiai Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) darbuotojai vangiai 
reaguoja į Rusijos elektrinių pa
siūlymus pereiti dirbti pas juos. 

Neseniai daugybę laisvų 
darbo vietų pasiūlė šalia Sankt 
Peterburg veikianti atominė 
elektrinė, priklausanti Rusijos 
energetikos milžinei „Inter 
RAO JES". Pasiūlymų dirbti ga
lima rasti ne tik vietos laik
raščiuose, bet ir Vl=aę;no miesto 

skelbimų lentose, rašo dienraš
tis „Lietuvos rytas". 

„Puikios gyvenimo ir darbo 
sąlygos naujame mieste, kaip 
rašoma skelbimuose, kol kas 
elektrinės darbuotojų nesugun
dė Mūsų darbuotojai kalba, kad 
tas miestas yra užterštas, jame 
pavojinga dirbti. Dėl to mažai 
kas domisi jų pasiūlymu", sakė 
IAE personalo skyriaus virši
ninkas Valdas Garbonis. 

Be to, specialistus stabdo ir 
kita kliūtis — Rusijos atominė

se elektrinėse draudžiama dirb
ti užsienio šalių piliečiams. 

Pasak V. Garbonio, 92 proc. 
dirbančių IAE yra Lietuvos pi
liečiai. 

Per keletą metų nedidelė 
dalis IAE specialistų rado darbą 
įvairiose Rusijos atominėse 
elektrinėse. 

Šįmet ketinama atleisti 76 
darbuotojus, iki šiol 19 jau teko 
atsisveikinti su elektrine. Kitą
met toks pat likimas laukia be
veik 200 darbuotojų. 

m 
mz^ 

Atnaujintas paplūdimys sostinės centre prie Baltojo tilto. 
Valdo Kopūsto i ELTA) nuotr 

V i l n i u s , birželio 1 d 
(ELTA) — Trečiadienį pradeda 
veikti visi Vilniaus miesto pa
plūdimiai — prie Salotės, Žir
mūnų, Žaliųjų ežerų ir Valaku-
piuose prie Neries. 

Penktadienį at idaromas at
naujintas paplūdimys sostinės 
centre prie Baltojo tilto, į kurį 

šiemet atvežta palmių. Pernai 
įkur tame paplūdimyje šiemet 
nut iest i nauji takai, atvežta 
smėlio, įrengtas baseinas, tin
klinio ir krepšinio aikštelės, vei
kia lauko kavine. 

Poilsiui šiemet paruošta ir 
Vilnelės pakrante Trijų Kryžių 
kalno papėdėje 

V. Uspaskichas 
premjero poste 

nelaukiamas 
Klaipėda, birželio 1 d. 

(ELTA) — Rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimų kompanijos 
„Baltijos tyrimai" duomenimis, 
dauguma Lietuvos gyventojų 
nenorėtų matyti Darbo partijos 
pirmininko ir ūkio ministro 
Viktoro Uspaskicho premjero 
poste. 

Kaip rodo gegužės 12-19 d 
atliktos apklausos rezultatai. 
kas antras — 49 proc. — Lietu
vos gyventojas nuo 15 iki 74 
metų nepalankiai vertina gali
mybę Viktorui Uspaskichm 
tapti Lietuvos ministru pirmi
ninku. Labai nepalankiai į gali
mą V Uspaskicho vadovavimą 
Vyriausybei žiūri 27 proc. ap
klaustųjų, greičiau nepalankiai 
nei teigiamai — 22 proc. 

Labiausiai V. Uspaskicho 
premjero poste matyti nenori 
vyresni nei 50 metų žmones, 
didmiesčių gyventojai bei tu
rintys aukštąjį išsilavinimą. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VVORCESTER, M A 

ŠVENTES SUKAKTUVES 
Amerikos Lietuvių Romos 

Katalikių moterų sąjungos 5-
ta kuopa Worcester, MA, ge
gužės 14 d. atšventė sąjungos 
įsteigimo 90 metų sukaktuves, 
nors truputį pavėluotai. 

Šią džiaugsmo šventę pra
dėjome 11 vai. ryto Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje šv. 
Mišių auka už mirus ias są-
jungietes, steigėjas, buvusias 
žymias veikėjas ir dabartines 
darbuotojas. Gausus būrys 
kartu su viešniomis, atvyku
siomis iš Hartford, CT, susi
būrusios po žydriąja Moterų 
sąjungos 5-tos kuopos vėliava, 
nešama sekr. Janinos Miliaus
kienės (daug jau metų ją neša), 
visiems bažnyčioje esant iems 
dalyviams kar tu giedant „Svei
ka Marija, Motina Dievo", pro
cesijoje įžygiavome į bažnyčią, 
ov. Mišias koncelebravo ir 
pamokslą pasakė parapijos 
kleb. kun. Ričardas J aku
bauskas. Kartu celebravo kun. 
Jonas Petrauskas, MIC. Mišių 
skaitinius skaitė kuopos pirm. 
Aldona Jakniūnai tė . Aukojimo 
dovanas buvo pakviestos nešti 
sąjungos centro vicepirm. Kat-
hryn Urban ir buvusi sąjungos 
centro pirm. Aldona Shumway, 
bet kuopos pirmininkė pasisku
bino. Barbara giedojo solo „Ave 
Maria". Po Mišių sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai ir 
„Štai jau baigėm auką gausią" 
giesmė. 

Visi nuėjome į parapijos 
salę, kurioje laukė skoningai 5-
tos kuopos sąjungiečių papuošti 
stalai tęsti tolimesnę šventės 
dalį. 

Kuopos pirm. A. Jakniū
naitė visus pasveikino t rumpu 
žodžiu ir pakvie tė kleb. R. 
Jakubauską, kuris yra kuopos 
dvasios vadas, t a r t i žodį. Jis 
pasigėrėjo a t l i ekamais mūsų 
darbais ne tik organizacijai, bet 
parapijai ir bažnyčiai . Pir
mininkė perska i tė Lietuvos 
Vyčių 26-tos kuopos ir Bronės 
Kuodienės iš Arlington, MA, 
sveikinimus. 

Programą vadovauti per
davė J. Miliauskienei, kuri 
pareiškė, kad švenčiame ne tik 
ALRK Moterų sąjungos 90 metų 
įsteigimo sukaktuves , bet bu
vęs ilgametis mūsų parapijos 
vikaras kun. Jonas Petrauskas, 
MIC, vakar šventė savo gimta
dienį, tad sveikiname ir jun
giame į mūsų džiaugsmo šven
tę, visi g iedame ,,Ilgiausių 
metų...", kur ie buvo palydėti 
šūksniais Valio, Moterų sąjun
ga' Valio kunigas Jonas!... Jis 
sukalbėjo invokaciją prieš pie
tus. Visi vaišinomės Edmundo 
ir Rasutės Grigaičių paruoštais 
skaniais pietumis, o po pietų 
programos vedėja pakvietė 
pagrindinę šios šventės kalbė

toją, buvusią sąjungos centro 
p i rm. Aldoną Shumway. J i 
gera i sutrumpintoje kalboje 
perbėgo visą Moterų sąjungos 
veiklą iki šių laikų. Priminė tas 
pirmąsias dvi idealistes, kurias 
l ikimas suvedė — Antaniną 
J a k a i t y t ę , ir Uršulę Joku-
bauskai tę — jos daug svajojo, 
kalbėjo moterų organizacijos 
steigimo reikalu. Atsirado dau
giau pasekėjų su tomis pačiomis 
mintimis — steigti naują orga
nizaciją. Štai Moterų sąjunga 
gyvuoja jau 90 metų. Laikams 
keičiantis, narių skaičiui ma
žėjant daug ką reikėjo keisti ir 
sąjungos gyvenime. Ypač lik
viduoti apdraudos skyrių, kitus 
darbus atlikti ir tai visa įvykdy
ta , vadovaujant Aldonai Shum-
way. Kalba buvo visų išklausy
t a su dėmesiu, o padėka išreikš
ta ilgais plojimais. 

Meninę programėlės dalį 
atliko dvi šaunios, jaunos lietu
vaitės: Vaida — altas, Virma — 
sopranas padainavo keletą gra
žių dainelių. Joms daug plojo
me, leidom atgaivinti balso 
stygeles, tuo tarpu programos 
vedėja pakvietė sąjungos centro 
vicepirm. K. Urban ir mūsų 
kuopos pirm. Aldoną pjauti su
kaktuvinį tortą. Juo gardžiuo-
jan t i s ir gurkšnojant kavutę, 
buvo pakviesta Nekalto Ma
rijos Prasidėjimo vienuolijos iš 
Pu tnam, CT, seselė Margarita 
ta r t i sveikinimo žodį. Kartu su 
j a buvo atvykusi ir seselė 
Oliveta. Atsigaivinusios Vida ir 
V i rma vėl linksmino svečius 
gražiomis dainelėmis. Progra
mos vedėja padėkojo, palinkėjo 
kopti į dainos grožio pasaulį ir 
dar kartą plojome, net delnai 
įkaito. Moterų sąjungos cent
ro vicepir. Kathryn Urban ats
tovavo Moterų sąjungai ir 
sveikino sąjungos vardu, ypač 
atkreipė dėmesį į Šiluvos Ma
riją ir kvietė plačiau skleisti 
Jos garbinimą. Išryškino Mote
rų sąjungos tikslus, lietuvybės 
išlaikymą, gražias mūsų tradi
cijas ir linkėjo augti naujų na
rių prirašymu į kuopas, kurios 
dėl jų stokos turi užsidaryti, o 
kitose vos keliolika. 

Paštu gautus sveikinimus 
skaitė programos vedėja J. Mi
liauskienė. ALRK Moterų są
jungos centro pirmininkė Dale 
Murray rašė: „Sveikinu visas 
5—tos kuopos nares . Nuošir
džiai linkiu ateityje dar su 
didesniu ryžtu bei ištverme dar
buotis labdaroje, tęsti lietuviš
ką kultūrą ir augti narių skai
čiumi". Antonia Wackell, buvusi 
daugelį metų Aušros Vartų 
parapijos 69-tos kuopos pir
mininkė, apgailestavo, kad ne
galėjo dalyvauti, nes ne taip 
stipri, 99 metų amžiaus. Kuni
gas Antanas Nockūnus, MIC 

Gegužės 14 d. Šv. Kaz imie ro parapijos salėje Worces te r , MA, švenčiant A L R K Moterų sąjungos 90 m. į s t e ig imo 
s u k a k t u v e s . Iš ka i r ė s : N e k a l t o Marijos P ras idė j imo vienuolijos ses. Marga r i t a , 5-os kuopos p i rm. Aldona 
J a k n i ū n a i t ė , sekr . J a n i n a Mil iauskienė, s e s . O l ive t a i r ALRK Moterų sąjungos centro v icepi rm. K a t h r y n U r b a n . 

buvęs Šv. Kazimiero parapijos 
administratorius ir kuopos dva
sios vadas iš Plano, IL. Nekalto 
Marijos Prasidėjimo vienuolijos 
seselė Paulė Savickaitė iš 
Toronto linkėjo Viešpaties pa
laimos ir dangiškosios Moti
nėlės Marijos globos. 

Programos vedėja pranešė, 
kad už aktyvią 5-tos kuopos 
narių veiklą iš centro gauti 
atitinkami pažymėjimai, ku
riais apdovanotos: Elena Čer
nienė, Joana Dabrilienė, Angelė 
Garsienė priklauo Moterų są
jungai nuo 1949 m:, kai Garsų 
šeima atvyko iš Vokietijos. Vos 
išsipakavo atsivežtą „turtelį", 
už kelių dienų A. Garsienė įsir
ašė į Moterų sąjungą, kurioje 
yra ir šiuo laiku. Priscilla 
Hassett, Teresė Ilgūnienė — 
kuopos fotografė, Aldona Jak
niūnaitė, Teresė Juškienė, Van
da Ramonienė, Vivian Rodgers, 
Irena Savickienė, Aldona 
Shumway, Verutė Šimkienė, 
Marytė Tamulevich, Janina 
Miliauskienė. Apdovanotos ir 
šventėje nedalyvavusios: Ber-
nardeta Harr is — narė 31 
metai, kuopos iždininke buvo 
13 m. Modeliuotoja nuo pirmos 
madų parodos, kurių suruošta 
19, ruošiamos ir šiuo laiku. 
Skaitovė sekmadieniais per 
lietuviškas šv. Mišias; Aldona 
Žitkus — kosmetologe, kuri per 
kiekvieną madų parodą pagra

žina modelių veidus ir laimėji
mams atveža kosmetinių dova
nėlių. Sveikinam apdovanotas. 

Programos vedėja išsireiškė 
— apdovanojimas yra jūsų 
darbo įvertinimas, už kurį atly
gins Dievas. Šventę užbaigėme 
giesme „Marija, Marija..." Dar 
pora valandėlių praleidome se
seriškoje meilėje su viešniomis 
sąjungietėmis iš Hartford, besi-
dalindamos įvairiomis min
timis, daugiausia apie Moterų 
sąjungą. Prisiminėme prieš po
rą savaičių mirusią Sąjungos 
centro valdybos ne tik finansų 

sekretorę, bet ir daugelio kitų 
darbų atlikėją, su kuria mane 
jungė draugiški, šilti ryšiai 
daugelį metų a.a. Sabiną Hen-
son, kuriai Dievo siųstas mir
ties angelas balandžio 28 d. už
pūtė gyvenimo žvakę. 

Su džiaugsmu atšventėme 
ALRK Moterų sąjungos 90 me
tų įsteigimo sukaktuves. Prisi
minėme visas mirusias sąjun-
gietes. Dar neleiskime kuopos 
vėliavos žemyn, žvelkime drą
siai į ateitį ir ženkime pirmyn. 
Tegyvuoja Moterų sąjunga! 

J a n i n a Mi l i ausk ienė 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St„ 
Oak Lawn, IL 60453 
TeL 708-423-5155. 

VIDAS J. NEMrCKAS, M.D. 
KAFIDOJDGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tei. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRJNSKB, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www. iHinoispain.com 

Moterų są jungos centro valdybos vicepirm. K a t h r y n U r b a n ir 5-os kuopos 
p i rm. A ldona J a k n i ū n a i t ė pjausto sukaktuvin į tor tą . 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sfe. 5 1 6 

Chicago, IL 60638 
TeJ. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys darus ui prieinamą kaną. 
Susitarimu kabei anojskai arba SetiMSka. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

PALM BEACH, FL 

Jaunimo organizacijos „Saulėtas krantas" ir lituanistinės mokyklos gegužinė 
Palm Beach, FL, apylinkė 

džiaugiasi, kad naujai atvykę 
lietuviai gražiai bendrauja su 
seniau atvykusiais tėvynai
niais, dalyvauja jų gyvenime. 
Tuo pačiu atsilygina ir seniau 
Floridon atvykę, kurie remia 
jaunimą, lankosi į jų gegužines. 

Pernai naujai atvykę lietu
viai įsteigė jaunimo organizaci
ją „Saulėtas krantas", kuriai 
vadovauja Jolita Dormantaitė. 
Jaunimo organizacija jau spėjo 
suruošti vieną gegužinę ir išlei
do jaunimo organizacijos laik
raštėlį „Jaunimo balsas". 

Be to, įsteigta lituanistinė 
mokykla, kurioje mokosi 14 
vaikų. Į lituanistinę mokyklėlę 
tėveliai suvežą vaikus net iš 
tolimesnių pietų Floridos vie
tovių, pvz., Miami, iš kurių į 
Palm Beach esančią mokyklą 
reikia važiuoti porą valandų. 
Lituanistinėje mokykloje šiuo 

metu dėsto trys mokytojos. Lie
tuvių kalbą dėsto Vida Tom-
kevičienė, muziką ir dainą 
Renata Armalaitė. istoriją ir 
Lietuvos geografiją Jolita Dor
mantaitė. 

Lituanistinę mokyklėlę re
mia Lietuvos garbės konsulas 
Palm Beach mieste Stanley 
Balzekas, Jr. , kuris leido laiki
nai naudotis konsulato patal
pomis ir pažadėjo mokyklėlei 
finansinę paramą. 

Kovo 13 d. Carlin Parke, 
Jupiter, įvyko jaunimo organi
zacijos „Saulėtas krantas" ir 
l i tuanist inės mokyklos gegu
žinė. Į gegužinę atsilankė ir 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius JAV ir Meksikai Vygau-
das Ušackas ir Lietuvos Res
publikos garbės konsulas Palm 
Beach mieste Stanley Balzekas, 
Jr . , Lituanist inės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami mokyto

jų Vidos Tomkevičienes ir Re
natos Armalaitės atliko pro
gramą, padainavo porą dainų ir 
pašoko ratelių. 

Ambasadorius Vygaudas 
Ušackas savo kalboje į susi
rinkusius džiaugėsi l i tuanis
tinės mokyklos pietų Floridoje 
įsteigimu, dėkojo mokytojams ir 
tėveliams už pastangas ir 
darbą, auginant naują kartą 
lietuviukų, skatino ir toliau 
sėkmingai dirbti. Po to ambs. 
V. Ušackas, kartu su garbės 
konsulu S. Balzeku, Jr . oficia
liai atidarė mokyklą, perkirp-
damas vaikų laikomą kaspiną, 
ambs. V. Ušackas taip pat pa
dovanojo mokyklai didelį Lie
tuvos žemėlapį. 

BALFo Palm Beach 
sky r i aus gegužinė 

Balandžio 10 d. Carlin par-

B e s i r u o š i a n t P a l m Beach, FL, BALFo s k y r i a u s gegužinei . Iš ka i rės : Jo l i ta 
D o r m a n t a i t ė , Reg ina Lagūnienė , R e n a t a Arma la i t ė , Lee Budvydas -
Chi lds . 

..i a t l i e k a p r o g r a m ė l e A L R K Moterų sąjungos šven tė je 
ta i te , da i l . R imga i l e Zotovienė, LR garbes k o n s u l a s Stanley Balzekas , J r , LR a m b a s a d o r i u s JAV V y g a u d a s 
Ušackas , R e n a t a A r m a l a i t ė , Vida Tomkevič ienė i r vaikučiai su ambasado r i aus dovanotu Lie tuvos žemėlap iu . 

ke, Jup i t e r , įvyko metinė 
BALFo Palm Beach skyriaus 
gegužinė. Skyriaus pirm. Re
gina Lagūnienė yra neseniai 
atvykusi iš Lietuvos ir labai 
energingai dirbo su kitomis 
jaunomis lietuvėmis, organizuo
damos šią gegužinę, suruošė 
puikias lietuviškas vaišes. 

BALFo direktorius dr. Jo
nas Šalna savo žodyje linkėjo 
skyriaus valdybai ir toliau sėk
mingai veikti, telkiant lėšas 
paramos darbui Lietuvoje bei 
kitose vietovėse gyvenantiems 
l ietuviams ir kuriems yra 
reikalinga parama. Jis dėkojo ir 
visiems aukotojams, kurie savo 
parama prisideda prie BALFo 
darbo. 

Pabendravimo pietūs 

Balandžio 12 d. po paben
dravimo pietų įvyko metinis LB 
Palm Beach skyriaus susirinki
mas. Susirinkimą atidarė Palm 
Beach skyriaus pirm. K. Mik-
las, sekretore buvo pakviesta 

Rimgaile Zotovienė. 
Tylos minute buvo pagerbti 

mirę LB Palm Beach apylinkės 
nariai . Po to pirm. Kęstutis 
Miklas perskaitė pereitų metų 
protokolą, kuris buvo susi
rinkusių priimtas, o iždininkė 
Romutė Žibienė davė pereitų 
metų finansinę apyskaitą. 
Kontrolės komisijos apyskaitą 
perskaitė Elena Damijonai
ti enė. 

Nominacijų komisijos pirm. 
Alicija Solienė paskelbė, kad LB 
Palm Beach apyl. valdyba atsi
statydino, tačiau apylinkės 
narių prašomi sutiko pasilikti 
dar dvejiems metams. 

Tad LB Palm Beach valdy
bą sudaro: pirm Kęstutis 
Miklas, sukretorė Jūratė Mik-
lienė, vicepirm. kultūros reika
lams Pranas Baltakis, ryšiams 
su naujai atvykusiais Regina 
Lagūnienė, iždininkė Romutė 
Žibienė ir narys Sigitas Ra
monas. 

DJL 

• 
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t Netikėtas susitikimas ir ma
lonus pokalbis vienoje Čika
gos priemiesčio — Oak Brook, 
1L, užkandinėje. IŠ kairės: 
Teodoras Rudaitis, antrai ka
dencijai perrinktas Atstovų 
rūmų pirmininkas J. Dennis, 
Hastert ir sol. Arnoldas Voke-
taitis. 

Ritonės Rudaitienės nuotr. 
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SES. ONA MIKAILAITE 

l PAGALBĄ SUNKiAl SERGANTIEMS 
LIGONIAMS TELKIAMI IR SAVANORIAI 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Tiek mūsų šalyje, tiek ir 
užsienyje insulto, vėžio ir kitų 
įvairių ligų pakirs t i žmonės 
dažniausiai jau skaičiuoja pas
kutines savo gyvenimo akimir
kas ir rengiasi palikti šią ašarų 
pakalnę. Tačiau, kol jų krūti
nėse dar plaka širdis, savaime 
supran tama , daugumai tokių 
ligonių reikalinga nuola t inė 
priežiūra, dvasinė ir moralinė 
parama. Ne vienas žmogus, 
besi rūpinant is sunkia i ser
gančiu ligoniu, pripažįsta, jog 
slaugymas - tai pats sunkiau
sias, begalinės kantrybės rei
kalaujantis darbas. 

Tarptautinės sveikatos or
ganizacijos duomenimis, pasau
lyje gyvena per 350 milijonai 
sunkiai sergančių ligonių. 
Daugelyje pasaulio šalių juos 
prižiūri ir globoja ne vienas šim
tas slaugytojų organizacijų, o 
tuo tarpu Lietuvoje tokia rū
pesčių našta kone dažniausiai 
tenka dalytis šeimos nar iams 
arba artimiesiems. Mūsų šalyje 
prieš keletą metų a tkur tos 
Lietuvos paliatyvios medicinos 
draugijos valdybos na rės , ži
nomos gydytojos ir pedagogės 
d r . A u k s ė s N a r v i l i e n ė s nuo
mone, - mirtina liga sergančių 
žmonių slaugą ir priežiūrą 
reikėtų patikėti ne tik profe
sionaliems medikams, bet ir 
savanoriams. 

Be g a i l e s t i n g u m o i r 
a t j au to s - n ė ž i n g s n i o 

Mūsų pašnekovė dr. Auksė 
Narvilienė įsitikinusi, jog mūsų 
šaliai tapus visaverte Europos 
Sąjungos nare , sunkiai ser
gančių ligonių gydymo bei slau
gos reikalai turėtų pagerėti, o 
teigiamų, esminių pokyčių šioje 
srityje įmanoma būtų sulaukti , 
jeigu ne tik valstybė, bet ir 
patys piliečiai galų gale imtųsi 
aktyviau rūpintis slaugos prob
lemomis. 

„Iš tiesų, paliatyvi medicina 
mūsų visuomenėje kol kas dar 
lieka naujove. Daugelyje civi
lizuotų pasaulio šalių sunkiai 
sergančiais ligoniais rūpinasi ne 

tik medikai, bet ir kiti specialis
tai, netgi dvasininkai. Kitose 
šalyse ne naujovė matyti, kaip 
gydytojai, slaugytojai drauge su 
kunigais lanko sunkios negalios 
kamuojamus ligonius. Prie to
kios kilniadvasiškos veiklos 
prisideda nemažai ir savanorių, 
ypač mūsų kaimyninėje šalyje 
Lenkijoje", - pasakojo dr. A. 
Narvilienė. 

Daktarė pasidžiaugė, jog ir 
Lietuvoje pamažu atsiranda 
visuomeninių įstaigų ir organi
zacijų, pasiryžusių suburti sa
vanoriškai dirbti nusiteikusius 
piliečius. Antai , Vilniuje jau 
daugiau nei prieš porą metų 
pradėjo veikti viešoji įstaiga 
„Socializacijos ir darbinio moky
mo centras". Prieš metus ši 
įstaiga drauge su profesiona
liais šios srities specialistais, 
nusprendė organizuoti kursus 
būsimiems savanoriams. J šio 
centro rengiamus kursus kiek
vienąsyk susirenka tiek klausy
tojų, kad net ir auditorijos 
patalpų kartais neužtenka... 

„Be galo malonu buvo iš
vysti perpildytoje auditorijoje 
ne tik vyresnio amžiaus žmonių, 
bet ir jaunimo, pasiryžusio 
aukoti savo laisvalaikį sunkiai 
sergantiems ligoniams. Pasi
rodo, gailestingumas ir atjauta 
mūsų sumaterialėjusioje visuo
menėje dar neišnykęs! Beje, 
drauge su Lietuvos paliatyvios 
medicinos draugijos Vilniaus 
skyriumi, minėto centro darbuo
tojai buvo parengę rimtą projek
tą, kaip tik skirtą savanoriškai 
tarpusavio pagalbos veiklai plė
toti. Malonu, jog Vilniaus 
miesto savivaldybė šį projektą, 
jau antri metai parėmė", — teigė 
dr. A. Narvilienė. 

L igonių d a u g , 
o p a d ė t i - n ė r a kam 

Netoli Vilniaus miesto cen
tro įsikūrusio „Socializacijos ir 
darbinio mokymo centro" direk
torė D a n g u o l ė Boguševičienė 
tikino, jog antri metai įgyvendi
namas projektas neturėtų žlugti 
— Lietuvos paliatyvios medici
nos draugijai ir kitoms organi
zacijoms padedant, tikimės ir 

toliau plėtoti solidžią ir aktyvią 
veiklą. 

„Medikai, o taip pat dauge
lis visuomenės atstovų vie
ningai pripažįsta, jog ne tik 
Vilniuje, bet ir visoje šalyje 
jaučiamas slaugos specialistų 
bei jų padėjėjų stygius. Pažvelgę 
į pastarųjų kelerių metų gyven
tojų sveikatingumo statistikos 
duomenis, išvystame ne itin 
džiuginantį vaizdą - štai Vil
niuje prieš metus sergančių 
sunkiai pagydomomis onkologi
nėmis ligomis buvo užregistruo
ta 8 tūkst. 936 žmonės. Iš jų 
dauguma - rV ligos stadijos, 
taigi j au beviltiški ligoniai. 
Maždaug 90 proc. jų yra pa
reiškę norą mirti namuose. 
Betgi iš karčios gyvenimo prak
tikos puikiai žinome, kad, deja, 
ne visi namiškiai dėl įvairių 
priežasčių yra pasiruošę tokiai 
sunkiai ir varginančiai ligonių 
priežiūrai. Kaip kiekvienoje 
išsivysčiusioje pasaulio šalyje, 
taip ir Lietuvoje, būtina turėti 
įvairių specialistų komandą, 
kuri būtų pasirengusi lankyti 
tokias šeimas ir padėti joms 
slaugyti sunkios gyvenimo ne
galios palaužtus žmones", - pro
jekto įgyvendinimo motyvus ir 
tikslus dėstė D. Boguševičie
nė. 

Pasak centro vadovės, kartą 
per savaitę organizuojamus 
savanorių kursus lanko kiek 
daugiau nei pusšimtis žmonių. 
Keletą mėnesių išklausę kvali
fikuotų medicinos specialistų 
paskaitų ciklo, vėliau patys 
geriausi klausytojai gauna 
savanorių pažymėjimus ir jau 
gali lankyti sunkiai sergančius 
ligonius, koordinuojant atsa
kingam savanorių vadovui. Kol 
kas tokią paramą centras 
numato teikti tik sunkiai mate
rialiai besiverčiančioms šei
moms, vienišiems ir pagyve
nusiems žmonėms. 

Esam lyg ba l tos 
varnos.. . 

Nuo pat projekto įgyvendi
nimo pradžios su sunkiai ser
gančiais ligoniais dirbanti vil
nietė L a i m u t ė Ša lkev ič ienė 

pripažino, jog savanorio veikla -
ne rožėmis klota: pasirinku
siems šį darbą savanoriams ten
ka apsišarvuoti ne tik begaline 
kantrybe, bet ir nuolatiniu dė
mesiu, meile ir atjauta negalios 
kamuojamam žmogui. Drauge 
su kitais savanoriais lanky
dama ligonius, L. Šalkevičienė 
teigė pajutusi šių žmonių neviltį 
ir dvasinį skausmą. 

„Per tą laiką mums teko 
susidurti su įvairiais ligoniais. 
Ir namuose, ir gydymo įstai
gose, kur jie yra prižiūrimi, daž
nai pajuntame šių žmonių vei
duose nerimą. Vien paprastais 
žodžiais jų neįmanoma paguosti 
- reikalingos ir tam tikros psi
chologinės žinios, gebėjimai 
bendrauti su tokiais ligoniais. 
Žinoma, be kasdienės kantry
bės, nuoširdumo sunkios ligos 
kamuojamam žmogui irgi neap
sieisi. Tik šitokiu būdu dar gali 
kaip nors sušvelninti to žmo
gaus kančią, suteikti jam bent 
dalelytę vilties ir tikėjimo", -
savo patirtimi dalijosi Laimutė. 

Profesionalios slaugytojos 
kelią pasirinkusi kita vilnietė 
Danu tė B u t ė n i e n ė pasiguodė, 
jog mūsų šalyje į savanorišką 
pagalbą, kaip ir paliatyviąją 
mediciną, kol kas žiūrima, kaip 
į keistą naujovę... Visuomenei, 
deja, vis dar sunku suprasti, jog 
Lietuvoje dar atsiranda tokių 
žmonių, kurie ryžtasi ne už 
pinigus, bet kilnios idėjos bei 
altruizmo įkvėpti, daryti gera 
tos pačios visuomenės dažnai 
užmirštiems, likimo valiai pa
liktiems sunkiai sergantiems 
ligoniams. 

„Iš tiesų, visuomenei iki šiol 
mes vis dar esame lyg 'baltos 
varnos", nedaug kas nori su
prasti, kad savanoriška pagal
ba, kaip ir kitos socialinės sri
tys, ne mažiau yra svarbi ir 
reikalinga. Bet mums, pasi
rinkusiems šią veiklą, nevalia, 
nuleisti rankų - turime ir toliau 
ją tęsti ir įrodyti, kad esame 
reikalingi. Džiugu, kad kaip tik 
šiuo metu savanorišką pagalbą 
parėmė Onkologijos instituto 
Vėžio informacijos centras," -
sakė slaugytoja Danutė Butė
nienė. 

UGI NAUJIENA IŠ VOKIETIJOS 
Lietuvos krikščionis de

mokratus maloniai nudžiugino 
naujiena apie Vokietijos krikš
čionių demokratų (CDU) per
galę Šiaurės Reino - Vestfalijos 
žemės parlamento rinkimuose, 
kuriuose krikščionys demok
ratai pakeitė 39 metus šioje 
žemėje valdžiusius socialde
mokratus. Tai įvykis, sukrėtęs 
valdančiąją Vokietijos dau
gumą. 

Komentuodamas r inkimus 
Vokietijoje, Lietuvos krikščio
nių demokratų p i rmininkas 

Valentins Stundys teigė: „Sun
ku patikėti, kad šioje žemėje 
tiek ilgai tęsėsi rinkėjų pa
lankumas socialdemokratams. 
Gerai, kad Lietuvoje to nėra -
valdančiuosius rinkėjai linkę 
dažniau keisti , griežčiau rei
kalaudami priešrinkiminių pa
žadų vykdymo". 

Prieš mėnesį Vokietijoje pas 
krikščionis demokratus lankę
sis LKD valdybos pirmininkas 
Ignas Vėgėlė susitikimo su CDU 
biuro vadovais dr. Bernard 
Jurgen Kotsch, Heiner Kausch 

bei Zander metu sėmėsi patir
ties iš kolegų ir aptarė glau
desnio bendradarbiavimo tarp 
partijų klausimus. Apie vyku
sius r inkimus Vokietijoje I. 
Vėgėlė teigia: „CDU ir LKD 
vienija ideologinis tapatumas, o 
kad šalyse žmonės renkasi 
skirtingai, tai nereiktų pamiršti 
ir 50 metų demokratijos izoliaci
jos, kurios pasekmes Lietuvos 
žmonėms tenka pergyventi 
šiandieną." 

Lietuvos krikščionys de
mokratai, sveikindami kolegų 

pergalę Vokietijoje, linki sėk
mės artimiausiuose Bundestago 
rinkimuose, kurie turėtų įvykti 
dar šiemet, vildamiesi, kad ir 
Lietuvoje rinkdami valdžią 
rinkėjai pirmenybę teiks ne 
populistiniams pažadams, bet 
krikščioniškomis vertybėmis 
savo veikloje besivadovaujan
tiems politikams ir skaidriai, 
teisingai politikai. 

Pamaldumas į Jėzaus Širdį 

Pamaldumas į Jėzaus Širdį, kaip jo žmo
giškos ir dieviškos meilės simbolį, yra gan 
senas. J au nuo ankstyvųjų krikščionybės 

laikų Bažnyčios tėvai kalbėjo apie pervertą 
Nukryžiuotojo širdį, iš kurios teka malonės šal
tiniai ir gimsta Bažnyčia, tęsianti žmonių išga
nymo darbą. Viduramžiais šis pamaldumas 
reiškėsi stipriau. Vienuolių ordinai (benedikti
nai, pranciškonai, dominikonai) patys praktika
vo ir žmonėse diegė Jėzaus Širdies garbinimą, 
ypač Švč. Sakramente. Žymūs anų laikų šven
tieji — Bernardas, Kryžiaus Jonas, Kotryna 
Sienietė, Pranciškus Safazas ir kiti, vertino pa
maldumą į Švč. Jėzaus Širdį, kaip būdą garbin
ti begalinę Kristaus meilę mums. 

Tačiau šio garbinimo išplitimas Katalikų 
Bažnyčioje siejamas ypač su mistikės šv. Mar
garitos Marijos Alacoųue vizijomis, kuriose 
Kristus parodė savo širdį. Jėzuitai jai padėjo 
plėsti pamaldumą į Jėzaus Širdį, ypač mal
domis atsiteisti už Kristaus meilės paniekinimą 
ir už žmonių įžeidimus, skaudinančius Jo širdį. 

Pamaldumas įteisintas Katalikų Bažnyčioje 
popiežiaus Pijaus DC 1856 m., o po 7 metų jis 
paskyrė birželį Jėzaus Širdies garbinimo mėne
siu. 1899 m. popiežius Leonas XIII nurodė, kad 
pasaulis būtų paaukotas Švč. Jėzaus Širdžiai, o 
popiežius Pijus X, šį pasiaukojimą padarė kas
metiniu. Po 25 m. Pijus XI metinį pasaulio pa
aukojimą Jėzaus Širdžiai perkėlė į naujai 
įkurtą Kristaus Karaliaus šventę. 1956 m. Pijus 
XII paskelbė encikliką, aiškinančią Jėzaus 
Širdies garbinimo teologinį pagrindą. 

Jėzaus Širdies pamaldumas — tai labai 
specifinis įsikūnijusio Žodžio garbinimas, nes 
žmogiška Kristaus Širdis išreiškia Jo pasiauko
jančią misiją žmonijai. Žmonėse šis pamaldu
mas ilgainiui giliai įsišaknijo. Biblinė „širdies" 
samprata apima visą žmogaus vidinį gyvenimą 
— emocinį, moralinį, religinį. Naujajame Tes
tamente Jono Evangelija ypač atskleidžia 
Jėzaus Širdį, mylinčią žmones iki galo, iki mir
ties. Tad nenuostabu, kad XX a. pamaldumas į 
Jėzaus Širdį tapo bene pačiu populiariausiu 
Vakarų Bažnyčioje. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio laiškuose 
galima rasti nuostabiai šiltų išsireiškimų apie 
Švč. Jėzaus Širdį. Štai, guosdamas artimą bi
čiulį marijoną kun. Joną Totoraitį, jis rašo: „Ta 
Jėzaus meilė tai nepermanoma Jo Širdies pas
laptis. Iš visų žmonių tik turbūt vienas Viešpats 
Jėzus pilnai suvienijo žmonių pažinimą ir jų 
meilę... Reikia mokytis visų tų šunybių, blogy
bių nejausti, taip labai nesigraužti dėl jų. Gali 
tą ramybę pasiekti, vienijantis su Švč. Jėzaus 
Širdimi, Jam pavedant savo širdies sielvartus" 
(1911). Pirmosios Lietuvos nepriklausomybės 
metais šis pamaldumas žmonėse buvo diegia
mas t. jėzuitų. 1931 m. Kaune išleista t. J. Bru-
žiko knygelė, raginanti šeimas pasiaukoti 
Jėzaus Širdžiai. Įvairūs pasiaukojimo aktai bei 
atsiteisimo malda prie Jėzaus Širdies litanijos 
buvo spausdinama visose maldaknygėse. Šio 
pamaldumo atgarsius galima iš dalies rasti A. 
Dirsytės Sibiro maldyne, kur itin graudžiai nu
skamba kančios kupini žodžiai: „Gailestingoji ir 
meile liepsnojanti Širdie, sujunk mus gailes
tingumo, meilės ir vienybės ryšiais. Padėk 
mums veikiai grįžti į savo žemę..." 

Išeivijos lietuviams 1944 m. t. pranciškonų 
Brooklyne išleistoje knygelėje „Jėzaus Širdis ir 
mūsų laikai", ragino birželį ar kitu metų laiku 
sukurti savyje didesnę meilę Švč. Jėzaus Šir
džiai ir gyventi su ja susijungus. Vėlesni maldų 
rinkiniai, ypač kun. Stasio Ylos paruošti maldy
nai, spausdino ne vien maldas ir pasiaukoji
mus, bet ir šio pamaldumo teologinių pagrindų 
aiškinimus, remiantis popiežių enciklikų minti
mis. 

Lietuvai atgavus laisvę, vyskupai viešai 
pravedė Lietuvos pasiaukojimą Jėzaus Šir
džiai. Didžiojo jubiliejaus 2000 m. birželį 
Eucharistinio kongreso baigimo proga buvo 
sukurtas pasiaukojimo aktas, kurį kalbėjo visi 
dalyviai: „Dėkojame už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Pavedame Tau visus mūsų da
barties ir ateities planus bei darbus, trokštame, 
kad Tavo meilė pasklistų visoje Lietuvoje". 

Švč. Jėzaus Širdies šventė šįmet yra penk
tadienį, birželio 3 d. 

MENANT 1941 M. BIRŽELĮ... 
Su pluoštu sieivarto prisiminimų... 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 
Nr. 1 

(Iš dalies papildant „Draugo" 120 nr. — 
2004.06.24 straipsnio „Nepelnytai primiršti 
birželio 23 įvykių aidai" pastraipą „Išgelbėjo 
lemtingas apsisprendimas" apie Viktorą Alekną.) 

1941 m. pavasaris. Kaip šiandien pamenu, 
keletas nedidelių lagaminų stovėjo parengtyje iš 
anksto, tėvų 1936 m. baigto statyti triaukščio 
modernaus pastato mūsų gyvenamame trečiame 
aukšte. Raseiniuose, Nepriklausomybės gatvėje 
24 (dabar Dubysos 12), po žymaus mūšių apgrio-
vimo 1944 m. sovietams grįžtant, atstatyto tik 
dviejų aukštų, be balkonų, bet rytinės dalies, so
vietine išgale, liaudies „grietinėlei". Už pastato 
buvo didokas sodas, o už jo galutinės tvoros, 
Barevičių gyvenamasis namas. 

Į vakarus — du autobusus talpinantis, jų 
remontams medinis pastatas. Prieš namus — 
žvyruota autobusų stoties aikštė (su „Lietūkio 
kuro tiekimo įrengimu prie šaligatvio), talpinanti 
visus brolių Petrauskų nuosavybėje buvusius 
1939—1940 m. dvylika autobusų, kursavusių 
visais Lietuvos ruožais, ne visiems vienu kartu 
būnant Raseiniuose, ir dvi „lengvas mašinas". 

Nepaisant tuometinės Europos audringų 
horizontų, Petrauskai , vyriausias jų, gimęs 
1904.11.01, (tik suėjo šimtmetis) mano tėvas 
Vladas, absoliučiai tikėjo Lietuva, savo darbais ir 
verslu rėmė pakilusią Lietuvos ekonomiką iki 
tiek, kad neturėjo skolų nei už autovežimus, nei 

už jau be „stelažų" 1937 m. naują, modernaus 
ispaniškos architektūros stiliaus fa^a arch. inž. 
Adolfo Tyliaus pirmo darbo) pastatą. Taip tikėjo 
Lietuva ir jos ateitimi, savo darbų vaisiais, kad 
laikytis skolų už vis, o uždarbį, saugiai apsaugoti 
kur nors — Šveicarijoje (?) nebuvo atėję nė min-
tin. Gal nebuvo laiko pergalvoti, o gal tik per 
vėlai... Bet staiga, netikėtai, 1940 m. sovietinio 
komunizmo siaubas pakeitė viską, veik žaibo 
greičiu, Lietuvos vos žydėti beišsiskleidžiančiai 
ateičiai būnant nusiaubtai Rusijos komunizmo ir 
jo raudonųjų — atėjūnų ir vietinių — antplūdžio, 
teroro. 

1940 m. tebuvau 8 metų, tačiau ryškiai ma
tau, prisimenu ir šiandien, 5-6 asmenų lietuvių 
komunistų „delegaciją" atėjusią „išmatuoti" 
nuosavybės dydį ir jai būnant „kur kas virš nor
mos", ją „nacionalizuoti", konfiskuoti, pasigrobti, 
pavogti viešai. Ir šiandien supurto mane Lietuvos 
„nacionaliniai" lobiai, kokie bebūtų, „nacionali
niais" vadinami (kaip ir „komisarai"), lyg „gerai
siais" laikomais laikais... Iš „buržujų-buožių" 
LTSR liaudies ir lygybės labui, komunistinės 
liaudies „šlovei" lietuviai komunistai pagrobė ilgų 
dienų ir nemigo naktų, prakaitu ir rūpesčiais nuo 
pirmo lito uždirbtą nuosavybę, visą turtą, verslą, 
kuris teikė daugeliui pelningus darbus vos tik 
atbundančioje 22 metų Lietuvoje. 

Bus d a u g i a u . 

LKD biuro 
Informaci jos 

t a r n y b a Į Petrauskų autobusais viešojo susisiekimo pradžia 1930 m.: Br. Petrauskų autobusų ir automobilių garažai 
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS 
ŽINIOS 

Talen tų v a k a r a s 

Š.m. balandžio 16 d. Va
sario 16-osios gimnazijoje įvyko 
tradicinis talentų vakaras. Jį, 
kaip visuomet, šioje gimnazijoje 
ruošė ateitininkai. Į bendra
bučio salę susirinko per 150 
žiūrovų. Buvo 10 pasirodymų. 
Dalyvavo vokiečiai ir lietuviai 
mokiniai. Todėl programa buvo 
atliekama abiem kalbomis. 
Pertraukas tarp pasirodymų 
užpildė ateitininkai, „guminiais 
tosteriais" apdovanodami „įžy
miuosius" gimnazistus ir moky
tojus. 

Programos pabaigoje, pagal 
tradiciją, pasirodė mokytojai. Šį 
kartą jie vaidino mokinius, 
susirinkusius į taekvando pa
moką pas gimnazijos kapelioną, 
žinoma, linksmai išryškindami 
šiais metais pasižymėjusių 
mokinių charakterio savybes. 

Pirmąją talentų vakaro pre
miją už sukurtą filmą gavo 
grupė mokinių. Aurelijus Žit-
kauskas, Jevegnij Afanasjev, 
Mindaugas Docaitis, Emilis 

tinių šokių būreliai, orkestrai, 
choras, a tei t ininkai , Europos 
būrelis, J aunesn ių mokinių 
globėjų būrel is ir kt. Orga
nizuojami įvairūs renginiai: 
Joninės, Kalėdų eglutė, talentų 
vakaras , įvairūs minėjimai 
(praei tais meta is ir spaudos 
atgavimo minėjimas), slidinėji
mo savaitė, vokiečių ekskursija 
į Lietuvą, klasių ekskursijos. 
Reikia nepamiršti , kad gimna
zijos ansamblis dažnai atsto
vauja lietuviams dideliuose ren
giniuose, kaip, pvz., praeitais 
metais Frankfurt, Wiesbaden, 
Leipzig, Štrasburg ir kt. Taip 
pat ir Vokietijos lietuvių ben
druomenei gimnazija talkinin
kauja visuose didesniuose ren
giniuose. 

Gimnazija ir bendrabutis 
2004 m. kainavo 1,552,000 
eurų, pajamų buvo 1,599,000. 
Tokiu būdu skola sumažėjo, ir 
beliko 67,000 eurų skolos, bet ir 
tai yra daug. Skola visų pirma 
sumažėjo todėl, kad mokytojai 
ir visi darbuotojai atsisakė, 
pagal Vokietijos tvarką jiems 

Laura Šiugždinytė ''kairėje) ir Daina Šmitaitė skaito eilėraščius knygų 
deginimo paminėjimo programoje š.m. gegužes 10 d. 

R. Tesnau nuotr. 

Venckevičius ir Artiom Opper-
mann parodijavo veiksmo filmą. 
Jie patys sugalvojo siužetą: 
tėvas atiduoda jaunuolį į moky
tojų rankas. Jaunuolis yra 
išrinktasis ir privalo kovoti 
prieš blogį. „Blogiukai" nužudo 
jo mokytoją. Jaunuolis nori at
keršyti už mokytoją ir ieško tų 
„blogiukų" būstinės — „blogio"! 
Pakeliui jis patiria daug nuo
tykių ir filmo pabaigoje lemia
mame mūšyje nugali „blo
giukus" bei jų vadą. Bet vienas 
„blogiukų" spėja pasprukt i . 
Taip dalis blogio vis tiek lieka 
nenugalėta. Visas filmas buvo 
vaidinamas gimnazijos teritori
joje, kaukes ir aprangą pasi
gamino patys mokiniai. Fil
mavo ir montažą paruošė Rai
mundas Kižys. 

Antrą premiją gavo Lotti 
Ehret ir Loreta Lemkytė už 
dainą _Ar ne juokinga?". Trečia 
vieta atiteko vokietaitėms, 
kurios grojo ir dainavo melodi
jas iš filmo „Titanikas". 

Kurator i jos s u s i r i n k i m a s 

Gegužės 7 d. gimnazijoje 
vyko kuratorijos susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo A. Kar
čiauskas ir sekretoriavo R. 
Čuplinskas. Pranešimus pa
teikė valdybos pirmininkas dr. 
V. Lėnertas ir direktorius A. 
Šmitas. Jie pasidžiaugė, kad 
praeitais metais gimnazija 
labai sėkmingai dirbo. Nors 
algos mažos, bet su ras t a s 
pakankamas mokytojų skai
čius. Visi jie turi vokiečių 
valdžios reikalaujamas kvali
fikacijas. Vokietijoje vykdomos 
švietimo reformos galioja ir 
Vasario 16-osios gimnazijai: 
sugriežtinti abitūros egzaminai, 
ir pamažu pereinama iš 13 į 12 
metų vidurinį mokslą. Pasi
džiaugta, kad yra daug darbščių 
mokytojų, kurie atlieka ne tik 
savo pamokas, bet ir įsijungia j 
užklasinę veiklą. Veikia tau-

Pirmą vietą už savo sukurtą ir susuktą filmą „Kova prieš blogį" laimėję Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai. 

priklausančios, kalėdinės grati-
fikacijos. Nors finansinės padė
ties sunkumai atslūgo Lietuvos 
Respublikos pagalbos dėka, bet 
ilgainiui bendrabučio finansa
vimą vis tiek reikės pastatyti 
ant tvirtesnių kojų. 

Dėl padidėjusio mokinių 
skaičiaus ir dėl keliamų moky
mosi sąlygų reikalavimų rei
kalingas taip pat naujas pas
tatas 8 klasėms bei sporto salė, 
kuri t a rnau tų ir Vokietijos 
lietuvių bendruomenės dides
niems suvažiavimams. Pokal
biai dėl galimos paramos šiam 
reikalui su vokiečiais jau pra
sidėjo. 

Po išsamių diskusijų, kon
trolės komisijai pasiūlius, kura-
torija atleido valdybą nuo at
sakomybės už 2004 metus. Taip 
pat buvo priimtos sąmatos 2005 
ir 2006 metams. Tada buvo per
rinkta ta pati valdyba: pirmi
ninkas dr. V. Lėnertas. vice
pirmininkas P. Nevulis ir iždi
ninkas A. Šmitas. Liko ir ta pati 
kontrolės komisija: A. Kar
čiauskas ir A. Lipšys. 

Galop buvo kalbėta kun. 
Kelmelio reikalu. Šio dienot
varkės punkto pradžioje buvo 
įleista mokytojų delegacija. 22 
gimnazijos mokytojai jau dieną 
prieš tai buvo kvietę kuratorijos 
narius pasikalbėti ir iš įvairių 
s t raipsnių autorių reikalavo 
paaiškinimų. Negavę atsakymų 
į iškeltus klausimus, nutarė 
pasiųsti delegaciją į kuratorijos 
susir inkimą. Tačiau ir čia 
atsakymų nesusilaukė. Todėl 
delegacija įteikė pirmininkau
jančiam 23 mokytojų pasirašytą 
raštą, kuriame reikalauja, kad 
D. Udrys ir V. J. Damijonaitis 
viešai a t šauktų neteisingus 
kaltinimus. Taip pat mokytojai 
pasisako už direktorių A. Šmita 
ir reikalauja jam leisti vadovau
ti gimnazijai be šmeižiančių ir 
asmeniškai įžeidžiančių puo
limų. 

Mokytojams apleidus po

sėdį, buvo perkalbėtos visos 
kun . Kelmelio atleidimo ap
linkybės. Dauguma kuratorijos 
narių pritarė kuratorijos valdy
bos sprendimui. Kuratorijos 
valdybos nuomone, kunigas 
buvo savo vyskupo atsiųstas ir 
dabar jo atšauktas. Į gimnaziją 
a t s iųs tas naujas kapelionas. 
Tuo reikalas užbaigtas. Posėdis 
buvo dalykiškas. Buvo aptartos 
galimybės ateityje išvengti 
tokių kivirčų, net pagalvota 
apie statuto pakeitimus. 

P a g e r b t o s k a r o a u k o s i r 
p r i s i m i n t a s k n y g ų 

deg in imas 

Prieš 60 metų, 1945-ųjų 
gegužės 8-ąją, įvykusi nacis
t inės Vokietijos kapituliacija 
daugelyje valstybių švenčiama 
kaip daugiausias per žmonijos 
istoriją gyvybių nusinešusio 
Antrojo pasaulinio karo pa
baiga. Vakarų valstybės ge
gužės 8-ąją švenčia kaip de
mokratijos pergalę prieš autori
tarizmą. I Sovietų Sąjungą žinia 
apie kapituliaciją atkeliavo 
dieną vėliau — gegužės 9-ą. Ten 
kasmet tą dieną buvo švenčia
mas komunistinės diktatūros 
laimėjimas. Tik ViduriG Euro
pos piliečiai karo pabaigos 
nešventė. Sovietų Sąjungos 
okupuotos ar į jos įtakos zoną 
patekusios šalys kentėjo dar 
beveik penkis dešimtmečius. 
Šimtai tūkstančių tremtinių, 
partizaninio karo aukų, disiden
tų, žuvusių nuo bolševikinio 
teroro, yra tragiškiausias to 
penkiasdešimtmečio pavyzdys. 

Todėl, kai svarbiausių ir 
įtakingiausių pasaulio valsty
bių vadovai šių metų gegužės 9-
ąją Maskvoje šventė tiek 
Vakarų demokratijos, tiek ir 
komunistinio režimo pergalę, 
Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai savo mokykloje pager
bė visas šio tragiško žmonijai 

karo aukas: žuvusius iki ge
gužės 8-osios ir žuvusius bei 
kentėjusius vėliau, apie kuriuos 
pasaulis taip dažnai užmiršta. 

Pagerbimą organizavo Aud
riaus Makausko vadovaujamas 
mokinių komitetas. J ame daly
vavo 200 mokinių ir mokytojų, 
lietuviai ir vokiečiai. Mokiniai 
paskaitė lietuvių t remtinių 
eilėraščius ne tik lietuviškai, 
bet taip pat išverstus į vokiečių 
kalbą, skaitė partizanų atsimi
nimus ir t.t. Užbaigai tėvas 
Rytis Gurkšnys, SJ, sukalbėjo 
maldą. 

Gegužės 10 d. vakare dr. G. 
Hoffman vadovaujama jaunes
nių mokinių globėjų grupė — 
pilies rašytojai, kurių knygos 
buvo deginamos 1933 m., ir 
Lietuvos rašytojai, kurie buvo 
persekiojami sovietų laikais — 
skaitė jų eilėraščius arba jų 
kūrinių ištraukas. Kaip minėji
mo leitmotyvas buvo skaitomas 
Vinco Mykolaičio-Putino eilė
raščiai „Vivos plango" ir „Mor-
tuos voco" vokiškai. Autorių 
nuotraukos ir biografiniai duo
menys buvo rodomi ekrane. 
Skaitymus mokiniai apipavi
dalino trumpais muzikos kū
riniais, a t l iekamais įvairiais 
muzikos instrumentais. Knygų 
deginimo minėjimas vyko va
kare, jame dalyvavo apie 80 
žmonių. Abiejuose renginiuose 
vokiečiai mokiniai bei svečiai 
daugiau sužinojo apie nau
jausiųjų laikų Lietuvos istoriją. 
Abu renginiai buvo aprašyti 
vokiečių spaudoje. 

A te i t i n inkų š v e n t ė 

Per Sekmines gimnazijos 
ateitininkai vyko į Briuselį — į 
Europos atei t ininkų šventę. 
Joje dalyvavo 30 ateitininkų. 
Juos visus gegužės 14 d. pa
sveikino Vokietijos ateitininkų 
pirmininkė Marija Dambriū-
nai tė-Šmit ienė. Ypač nuošir

džiai ji padėkojo Briuselio atei
t in inkams, kurie surado puikias 
pa ta lpas ir rūpinosi programa. 
Pirmą paskaitą skaitė Emilija 
Pundziūtė . J i kalbėjo apie idea
lizmą. Po to visi apžiūrėjo 
Briuselį. Gegužės 15 d. gimna
zijos kapel ionas tėvas Rytis 
G u r k š n y s , SJ . aukojo šv. 
Mišias, kurių metu Igne Ape-
ravičiūtė ir Gražvydas Žiemys 
davė moksleivių atei t ininkų 
įžodį. Po Gintės Damušytės 
paskaitos apie visuomeniškumo 
principą ir po pokalbio apie jos 
darbą diplomatinėje tarnyboje 
visi išvyko į Briugę, iš kur grįžo 
tik vėlyvą naktį. Pirmadienį po 
šv. Mišių išklausytas žurna
listės Jurgi tos Žemaitytės pra
nešimas apie jos darbą Lietuvos 
ir Vatikano žiniasklaidoje. Tada 
visi pavalgė pietus ir išsiskirstė. 
Gimnazistai , keli studentai ir 
sendraugiai trim mikroautobu
sais grįžo į Hiutenfeld. Visi 
buvo patenkinti , nes paskaitos 
buvo įdomios, miestai gražūs, 
šeimininkai malonūs, oras ge
ras, vakarai linksmi, tik naktys 
galėjo būti ilgesnės. 

P r i s i m i n t a s d idys i s 
r ė m ė j a s L i u d a s 

T a m o š a u s k a s 

Sekmadienį, gegužės 22 d., 
per šv. Mišias, gimnazija maldo
je prisiminė įžymų savo rėmėją 
Liudą Tamošauską '1906— 
2005). Direktorius papasakojo 
apie jo gyvenimą, priminė, kad 
jis buvo žymus Kanados Lie
tuvių bendruomenės veikėjas, 
kur is ilgus dešimtmečius rinko 
aukas Vasario 16-osios gimnazi
jai. Šio kilnaus žmogaus dėka, 
daugel is Kanados ir Pietų 
Amerikos lietuvių jaunuolių 
galėjo lankyti Vasario 16-osios 
gimnaziją, ir jis daug prisidėjo, 
kad ši mokykla išliktų. 

V16gim-info 

Xli! MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO DALYVIAI 
LANKYSIS AUKSUČIUOSE 

Birželio 30-liepos 5 d. 
Vilniuje vyks XIII Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos sim
poziumas. Prieš paskutiniąją 
dieną, liepos 4 planuojamas 
išvažiavimas į Šiaulius. Bus 
lankomasi Šiaulių universitete, 
o vakare — Auksučių ūkyje. 

Lankymasis Auksučiuose 
buvo pasiūlytas Simpoziumo 
organizacinės tarybos nario dr. 
Stasio Bačkaičio, kuriam Auk
sučių ūkio vadovybė mielai pri
tarė. Kelionę organizuoja Šiau

lių universiteto prorektorius dr. 
Vaclovas Pričius. 

Liepos 4 d., pirmadienį, 
planuojama autobusu vykti į 
Auksučių ūkį, pakeliui aplan
kant buvusio Rakandžių kaimo 
vietoje įkurtąjį memorialinį 
parkelį su aušrininko dr. Jono 
Šliūpo, transatlantinio lakūno 
Felikso Vaitkaus ir kitais 
paminklais. 

Iškylos dalyviai Auksučius 
pasieks apie 6 vai. vakaro. Prog
ramoje numaty tas liaudies 

ansamblio koncertas, didžiulis 
laužas, tautiški užkandžiai ir 
lietuviškas alus. Esant lietin
gam orui, išvykos dalyviai per
sikels į šalia esantį ūkio pas
tatą. 

Tikimės, kad, iš įvairių 
pasaulio kraštų suvažiavę, sim
poziumo nariai aktyviai daly
vaus šioje džiaugsmingoje, 
Šiaulių universiteto rengiamoje 
iškyloje ir turės progą patirti 
l ietuviško kaimo aplinką bei 
svetingumą. P r . 

Gyvybę palaiko t ik saulės energi ja 
Vokietijoje mokslininkai 

pradėjo tirti vieną savo kolegą, 
kai jis pareiškė nieko nevalgęs 
ketverius metus. Vėžio tyrimus 
at l iekant is daktaras Michael 
Werner tvirtina visą reikalinga 
energiją gaunantis iš saulės 
šviesos. Jis tvirtina geriantis 
tik vandenį, sumaišytą su ne
dideliu kiekiu vaisių sulčių. 

M. Werner savo potyrius 
įamžino knygoje, kurioje rašo, 
kad pradėjęs šį eksperimentą 

netgi priaugo svorio. „Negaliu 
moksliškai paaiškint i , kas 
vyksta mano atveju, bet vei
kiausiai tereikia šiek tiek ti
kėjimo", — knygoje „Gyveni
mas šviesos energijos dėka" 
(„Living though the Energy of 
Light") teigia jis. 

Mokslininkai, tyrinėjantys 
M. Werner energijos šaltinį, 
pažymi, kad tik augalai gali sin-
tezuotis saulės šviesą. Kol kas 
jie negali paaiškinti, kaip M. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 
Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Werner išlieka sveikas. „Neį
manoma palaikyti savo gyvybės 
vien tik vaisių sultimis, — sakė 
Vokietijos mitybos draugijos 
vadovas, dak ta ras Helmut 
Oberr i t te r . Žmonėms reikia 
daugybės gyvybiškai svarbių 
proteinų ir riebalų. Akivaizdu, 
kad šį atvejį reikia kur kas ge
riau ištirti , jei norime jį paaiš
kinti". 

Seventy second l e s son . (Se-
venty sekend leson) — Septy
niasdešimt antra pamoka. 
To the hospital iri a n ambu-
lance . (Tū tha hospital in en 

Į ęmbjulens) — Greitąja į ligo-
I ninę. 
I My best friend w a s t a k e n to 
\ t h e hospital in a n a m b u -

l a n c e th i s m o r n i n g . (Mai 
best frend uoz teiken tū tha 
haspital in en ęmbjulens this 
morning) — Mano geriausią 
draugę šį rytą greitąja išvežė į 
ligoninę. 
D i d she have a h e a r t 
a t t a c k ? (Did šį hev e har t 
atęk) — Ar ją ištiko širdies 
smūgis (infarktas)? 
No, she was h e a t i n g a e u p 
of vvater in the m i c r o w a v e , 
w h e n she took t h e e u p out , 
bo i l ing water b l e w u p in 
h e r face. (Nou, šį uoz hyting e 
kap af uoter in tha maikroueiv, 
uen šį tuk tha kap aut , boiling 
uater blū ap in her feis) — Ne, 
j i šildė puoduką vandens 
mikrobangėje, kai išsiėmė puo
delį, verdantis vanduo tiško 
ant jos veido. 
I h a v e never h e a r d of *hat, 
h o w could it h a p p e n ? (Ai 
hev never hiord af thęt, hau 
kud it hępen) — Aš niekad 
tokio dalyko nesu girdėjusi, 
kaip tai galėjo atsitikti? 
When she took t h e e u p out , 
t h e r e were no b u b b l e s , she 
d idn ' t th ink that t h e w a t e r 
w a s boiling, so s h e looked 
i n t o the eup. (Uen šį tuk tha 

kap aut, thėr uėr no babls, šį 
didnt think thęt tha uoater uoz 
boiling, sou šį lukd intu tha 
kap) — Kai ji išėmė puodelį, 
nebuvo jokių burbuliukų, j i 
nemanė, kad vanduo užviręs, 
tuomet ji pasilenkė prie puo
delio pažiūrėti. 
H o w ser ious ly did she get 
b u r n e d ? (Hau syriasly did šį 
get biurnd) — Kaip stipriai ji 
apsiplikino? 
S h e h a s first and second 
deg ree b u r n s all over h e r 
face, a n d may have lošt par -
t i a l s ight i n h e r left eye. (Šį 
hęs fiors and sekend degry 
biurns oi over her feis, ęnd mey 
hev lošt paršial sait in her left 
ay) — Ji turi pirmo ir antro 
laipsnio nudegimą ant viso 
veido ir galbūt prarado dalį 
regėjimo kairėje akyje. 
Who would ever t h ink t h a t 
s o m e t h i n g likę tha t could 
h a p p e n ? (Hū uod ever think 
thęt samthing laik thęt kud 
hępen) — Kam ir į galvą ateitų, 
kad taip gali atsitikti? 
T h e d o c t o r said t h a t she 
wil l p r o b a b l y be sca r red for 
life. (Tha daktor sed thęt šį uil 
prabebly by skąred for laif) — 
Daktaras sakė, kad ji galbūt 
turės randus visą gyvenimą. 
I t h i n k t h a t I will s t a r t hea
t i n g my h o t wa te r in a tea 
ke t t l e . (Ai think thęt ai uil 
s tart hyting mai hat uoter in e 
ty keti) — Aš manau, kad 
pradėsiu šildyti vandenį arba
tinuke. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA 

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

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

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
ramiame name 

už Kedzie ir Marąuette Rd. 
Tel. 708-656-6599 

PASLAUGOS N EKIL N OJA M AŠIS TURTAS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzje Crtcsgo. !L 60629 
°mkyba, nstaiavrias. aptarnavimas 

Licensed — Bonded— insured 

773778-4007 
773-531-1833 

= T f 
V I D A M . tą } 

SAKEVICIUS " " 

Real Esta te Consu l tan 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 u i m a s 

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

SIŪLO DARBA 

STATE F A R M 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis f versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

KRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 71*8-424-8654:773-581-8654 

R e i k a l i n g i d a i l i d ė s , 
turintys patirties, 
dirbti Čikagoje. 

Atlyginimas S20/h ir daugiau. 
T e l . 7 7 3 - 5 9 6 - 5 2 2 5 

(kalbame ir rusiškai). 

ATLANTi 
Xp/iBSSg*>OZ 

Eugeni ja 's Hair Deskjn 
Naperville reikalingos kirpėjos, 
marHkiūristės, kosmetologės, 

asistentės. 
Tel . 6 3 0 - 5 4 8 - 0 1 0 0 

1-800-775-SEND 

PemMtc ir platinkite katalikiška spauda 

I1RAITGAK 



Pasaulio naujienos 
(Renstntis AFP, fiautei*, AP. tmttot, ITAR-TASS. BNS 

RENGINIU KALENDORIUS 
1 DRAUGAS, 2005 m. birželio 2 d., ketvirtadienis 

EUROPA 

LONDONAS 
Nyderlandams balsuojant 

dėl Konstitucijos Europai ir 
analitikams prognozuojant, kad 
šalis paseks Prancūzijos pavyz
džiu ir taip pat nepritars projek
tui, euro kursas JAV dolerio at
žvilgiu krito iki naujo septynių 
mėnesių antirekordo. Euro kur
sas, Europoje smuko iki 1.2271 
JAV dolerio. Pasak apžvalginin
kų, konstitucijos priešininkų 
Nyderlanduose gali būti netgi 
daugiau negu Prancūzijoje. 

STOKHOLMAS 
Naktį iš antradienio į tre

čiadienį Švedija įvedė draudimą 
rūkyti baruose ir restoranuose, 
siekdama sumažinti rūkalių 
skaičių ir pasyvaus rūkymo da
romą žalą. Si kovos su rūkymu 
priemonė Skandinavijos valsty
bėje buvo sutikta palankiai — 
visuomenės nuomonės apklau
sos rodė, kad draudimą rūkyti 
restoranuose palaiko 85 proc. 
švedų, o baruose ir klubuose — 
77 procentai. Priėmusi šį įsta
tymą, Švedija pasekė bent kelių 
Europos valstybių, tarp jų kai
myninės Norvegijos ir Airijos, 
pavyzdžiu. 

MINSKAS 
Baltarusių nevyriausybinės 

organizacijos ir nepriklausomos 
žiniasklaidos priemonės savo 
pavadinimuose nebegalės varto
ti žodžių „Baltarusijos" ir „na
cionalinis", paskelbė autoritari
nis prezidentas Aleksandr Lu
kašenka, pakurstydamas nau
jus būgštavimus dėl žiniasklai
dos suvaržymų. Baltarusijoje, 
kur kai kurių nepriklausomų 
leidinių pavadinime yra žodis 
„Baltarusijos", tarp jų — „Belo-
russkaja gazeta", „Belorusskij 
rynok", „Belorusskaja delovaja 
gazeta", nuo šiol teisę vartoti 
šiuos žodžius suteiks tik šalies 
prezidentas. 

r JAV 

WASHINGTON, DC 
Velionio prezidento Richard 

Nixon padėjėjai sakė, kad buvęs 
FTB direktoriaus pavaduotojas 
Mark Felt, šią savaitę prisi
pažinęs, kad tai jis buvo garsu
sis „didžiagerkliu" vadintas 
anoniminis Watergate skandalo 
šaltinis, pateikdamas tą infor
maciją spaudai pažeidė profesi
nės etikos nuostatas. Tai sakė 
George Gordon Liddy, kuris 

1972 m. suorganizavo įsilauži
mą į demokratų būstinę ir už tai 
ketverius su puse metų praleido 
už grotų. „Didžiagerklis" padėjo 
„The Washington Post" žurna
listams Bob Woodward ir Carl 
Bernstein minėtą įsilaužimą su
sieti su Baltaisiais rūmais. Ga
liausiai tuometinis prezidentas 
R. Nixon dėl šio skandalo turėjo 
atsistatydinti. 

Gegužę Irake žuvo daugiau
siai amerikiečių karių nuo sau
sio mėnesio, o JAV kariškiai an
tradienį nurodė, kad maištinin
kai nuo balandžio kiekvieną 
dieną rengia dvigubai daugiau 
išpuolių. Pastarasis maištinin
kų, sukilusių po JAV vadovauja
mos invazijos 2003-iaisiais, per 
kurią buvo nuverstas Saddam 
Hussein režimas, smurto pro
trūkis užbaigė laikotarpį, kai po 
istorinių sausio 30 d. rinkimų 
buvo sumažėję išpuolių prieš 
JAV pajėgas. Remiantis JAV ka
riškių pateiktais duomenimis, 
gegužę Irake žuvo mažiausiai 
77 amerikiečių kariai. 

Dabartinio JAV prezidento 
tėvas George Bush norėtų, kad 
vieną dieną Baltųjų rūmų šei
mininku taptų dar vienas Bush. 
Buvęs prezidentas antradienį 
sakė norintis, kad jo sūnus Jeb. 
kuris dabar yra Floridos valsti
jos gubernatorius, atėjus tinka
mam laikui taip pat siektų pre
zidento posto. Jeb Bush anks
čiau ne kartą pažymėjo neketi
nąs kandidatuoti į prezidentus 
2008 m. ir bandė pritildyti kal
bas, kad kitu respublikonų kan
didatu gali tapt i dar vienas 
Bush. G. Bush taip pat sakė kol 
kas neįsivaizduojąs, kas galėtų 
būti Respublikonų partijos kan
didatas per kitus rinkimus. 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba pirmą kartą pasmerkė 
taikdarių naudojamą seksua
linę prievartą, kai buvo infor
muota, jog JT narės dešimtme
čius ignoravo faktus apie sek
sualinį išnaudojimą, būgštauda-
mos, kad nepaaiškėtų tiesa apie 
jų pačių karių nederamą elgesį. 
JT apkaltino savo taikdarius ir 
civilius darbuotojus Kongo De
mokratinėje Respublikoje žagi-
nimais, pedofilija ir tuo, kad už 
maistą ir pinigus seksualiai iš
naudojo badaujančius vaikus. 
Nustatyta, kad seksualinis 
smurtas buvo paplitęs ir kitose 
misijose. 

RUSIJA 

MASKVA 
Advokatas Genrich Padva, 

vadovaujantis grupei buvusio 
„Jukos" vadovo Michail Chodor-
kovskij gynėjų, tikėjosi, kad tei
siamieji „Jukos" byloje gaus ne 
daugiau kaip po penkerius me
tus laisvės atėmimo. Pasak jo, 
M. Chodorkovskij ir jo verslo 
partnerio Platon Lebedev advo
katai ketina užginčyti nuo
sprendį, pagal kur, M. Chodor
kovskij ir P. Lebedev gavo po de
vynerius metus laisvės atėmi
mo. 

AZUA 

BISKEKAS 
Biškeke maždaug 200 žmo

nių, Kirgizijos liaudies savigy
nos narių, išlaužę duris, įsiveržė 
į Kirgizijos Aukščiausiojo Teis
mo pastatą ir privertė bėgti opo
zicijos protestuotojų grupę, kuri 
iš ten nesitraukė nuo balan
džio. Lazdomis ginkluoti žmo
nės sudaužė stiklines duris, o 
vienas puolančiųjų sakė, kad 
minia yra „liaudies pusėje" ir 
kad teismo rūmai buvo „išva
duoti". Teismo pastatą balan
džio 22 d. užėmė keliasdešimt 
Kirgizijos gyventojų, parlamen
to rinkimus pralaimėjusių kan
didatų į deputatus šalininkų. 
Nuo tada teismo darbas paraly
žiuotas, susikaupė daugybė ne
išnagrinėtų bylų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Saddam Hussein per ar

timiausius du mėnesius turėtų 
stoti prieš teismą Irake, pra
nešė naujasis šalies prezidentas 
Jalai Talabani. Garsiausi Irako 
politikai jau ne kartą yra sakę, 
kad S. Hussein teismas prasi
dės per kelis mėnesius, tačiau 
Irako prokuratūra ir jai talki
nantys JAV patarėjai tvirtina, 
jog teismas gali prasidėti tik 
2006 m. Pasak jų, S. Hussein 
bus teisiamas tik po to, kai bus 
nuteisti keli vis dar teismo lau
kiantys jo bendražygiai. J. Tala
bani taip pat neatmetė galimy
bės, kad Irake dar bus rasta 
cheminių ar bakteriologinių 
ginklų, nors masinio naikinimo 
ginklų Irake ieškoję žinovai pri
ėjo išvados, kad S. Hussein su
naikino savo ginklų arsenalą 
dar prieš JAV invaziją 2003 m., 
arba perkėlė jį į kitą šalį. 

P r o k u r a t ū r a nesut inka su nuosprendžiu A. Z u o k u i 
Atkelta iš 1 psl . 
kad 2003 metų kovo-balandžio 
mėnesiais A. Zuokas. siekda
mas, kad mero rinkimuose ba
landžio 9 d. Vilmantas Drėma 
balsuotų už jį, nurodė verslo 
įmonių grupės „Rubicon group" 
vadovui A. Janukoniui per ben

drą pažįstamą D. Leščinską per
duoti V Drėmai kyšį — 20,000 
litų. Tačiau V. Drėma imti šį ky
šį atsisakė. 

Bylos duomenimis, kad 
atiduotų balsą už A. Zuoką, V. 
Drėmai buvo pasiūlytas didelės 
vertės projektavimo sandoris — 

už projektavimo darbus archi
tekto specialybę turinčiam V. 
Drėmai A. Zuoko nurodymu 
avansu sumokėta 45,000 litų. 

Laimėjęs bylą dviejuose 
teismuose A. Zuokas vis dėlto 
mano buvęs sukompromituotas 
visuomenės akyse. 

A. Zuokas į kolegas kreipėsi elektroniniu laišku 
Atkelta iš 1 psl. 
dirbo, dirba ir. esu tikras, dirbs 
nepaisant atkaklių mėginimų 
sutrikdyti savivaldybės darbą". 

„Savivaldybė — ne tik su
dėtinga miesto valdymo institu
cija. Visų pirma, tai yra čia dir
bantys žmonės, kurie gali turėti 
skirtingas nuomones, bet jūs ge
riau nei bet kas žinote, kiek ski
riame laiko, jėgų ir pastangų 
vilniečių gyvenimo problemoms 

spręsti. Jūs geriau nei kiti ži
note, kaip priimami sprendi
mai", pažymėjo A. Zuokas. 

Jis prisipažino kartais bū
nantis pernelyg griežtas ir reik
lus, nedažnai sugebantis padė
koti už padarytus darbus, ta
čiau patikino matąs ir vertinan
tis dirbančius žmones. „Ir man 
malonu su jumis dirbti", pa
brėžė A. Zuokas. kreipimąsi pa
sirašydamas kaip .jūsų meras". 

Mero patarėjo Martyno Čer-
kausko tikinimu, šiuo kreipimu
si tenorėta padėkoti savivaldy
bės darbuotojams už pastarosio
mis dienomis reiškiamą para
mą, nedarant jokių užuominų 
apie tolesnius A. Zuoko veiks
mus. Pasigirdus raginimams 
atsistatydinti sostinės vadovas 
mobiliuoju telefonu esą sulaukė 
nemažai jį remiančių trumpųjų 
žinučių. 

Didžiausio kruizinio laivo keleiviams Klaipėdoje buvo šalta 
Atkelta iš 1 psl. 
plotis — 32.3 metro, o grimzlė 
— 8 metrus. Laineriu į Klaipėdą 
atvyko 1.600 turistų, daugiau
sia amerikiečių, bei apie 1,000 
laivo įgulos narių. 

Pasak Klaipėdos uosto kapi
tono pavaduotojo Ričardo Luč-
kos, „Constellation" sutikimas 
ivvko taip. kaip ir planuota, lai
vas sėkmingai įplaukė pro -įosto 

vartus. 
Anot R. Lučkos, tarsi spe

cialiai trečiadienį ryte nurimo 
visą naktį pūtęs stiprus vėjas, o 
vakarop, kai „Constellation" vėl 
išplaukė į kelionę, vėjas visai 
nurimo. 

Tuo tarpu dalis kruizo turis
tų pasklido po miestą. 700 iš jų 
autobusais išvyko į Palangą ir 
NVia 

Vos tik išlipę iš laivo bei pir
mąkart išvydę Klaipėdą užsie
nio turistai dalijosi įspūdžiais: 
Klaipėdoje Šalta, tačiau miestas 
jiems patiko. Jie dėkojo už gra
žų sutikimą. 

Numatyta, kad per šių metų 
sezoną „Constellation" į Klai
pėdos uostą atplauks dar du 
kartus — birželio 29 bei rugpjū
čio 24 dienomis. 

2 00 S METAI 
Birže l i s 

Birže l i o 5 d., sekmadienį : 
Atei t in inkų šeimos šventė: 9 
vai. r. Mišios Pal. J. Matulaičio 
misijoje; 10:30 v.r. iškilmingas 
posėdis PLC salėje. 

— Ateitininkų namų gegu
žinė Ate i t in inkų namų sode. 
Pradžia 12 vai. p.p. 

— BALFo cepelinų pietūs 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje tuojau po 10:30 vai. r. 
Mišių. Rengia BALFo Marąuet-
te P a r k skyrius. 

Birže l i o 12 d., s ekmadie 
nį : Gedulo ir Vilties dienos 
paminėj imas. 10:30 vai. r. vai
niko padėjimas prie Part izanų 
Motinos paminklo. Mišios 11 
vai . r . Palaimintojo Ju rg io 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
minėjimas PLC didžiojoje salė
je. Pradžia 12 vai. Rengia JAV 
LB Lemonto apylinkės valdyba. 

— Birželių trėmimų pami
nėjimas Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje. Ruošia ALTo 
Čikagos skyrius. Vėliavų pakė
limas 10 vai. r. parapijos aikštė
je; Mišios 10:30 vai. r. bažnyčio
je , akademine dalis po Mišių 
parapijos salėje. 

Birže l i o 19 d., s ekmadie 
nį : J A V LB Vidurio v a k a r ų 
apygardos gegužinė PLC kieme
lyje. Pradžia po 11 vai. r. Mi
šių. 

Birže l io 26 d., s ekmadie 
nį: Tėvo dienos pagerb imas 
PLC. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Liepa 

L i e p o s 10 d., sekmadienį : 
Lemonto LB apylinkės gegužinė 
Pasaulio lietuvių centro sodely
je. 

L i e p o s 17 d., s e k m a d i e n į : 
Lietuvių taut inės sąjungos Či
kagos skyriaus ruošiama gegu
žinė Ateit ininkų namų ąžuo
lyne. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

L i e p o s 24 d., s e k m a d i e n į : 
gegužinę ir metinį susirinkimą 
ruošia JAV LB Waukegan/LaRe 
County apylinkė Lake County 
Forest Preserve miškelyje. Pra
džia 12 vai. 

R u g p j ū t i s 

R u g p j ū č i o 14 d., s e k m a 
d i en į : Beverly Shores Lietuvių 
klubo metinė gegužinė Litua-

i nikos parke, Beverly Shores, 
j IN. 

— Gen. T. Daukanto J ū r ų 
šaulių kuopos metinė gegužinė 
(p iknikas) Atei t ininkų n a m ų 
sodelyje. 

— Lemonto LB apyl inkės 
gegužinė PLC sodelyje. 

Rugpjūč io 21 d., sekma
dienį : „Draugo" metinė^vasaros 
šventė t. marijonų sode, Čika
goje. 

R u g p j ū č i o 28 d., sekma
dienį : ALIAS Čikagos skyriaus 
gegužinė Marchertų sodyboje, 
Michianoje. 

— ALTo Čikagos skyriaus 
ruošiama metinė gegužinė Atei
t in inkų namų ąžuolyne. Pra
džia 12 vai. 

Rugsėj i s 

R u g s ė j o 8-11 d., San ta 
ros—Šviesos federacijos 52-sis 
suvažiavimas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL. 

Rugsė jo 11 d., s ekmadie 
nį: Pasaul io lietuvių centro 
gegužinė. Pradž ia 12:30 vai. 
PP-

R u g s ė j o 18 d., s e k m a d i e 
nį: Lietuvių fondo Golfo diena 
Old Oak Country Club. 

Rugsė jo 25 d., s ekmadie 
nį: „Rudens derl iaus pietūs" 
PLC didžiojoje salėje. Pradžia 
12:30 v. p.p. Rengia „Vaiko var
tai į mokslą". 

Spal is 

Spal io 2 d., sekmadienį: 
Mišios už Lietuvos Dukterų 
draugijos mirusias nares bus 
aukojamos Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje 9 vai. 
r., pabendravimas po Mišių 
Bočių menėje. 

Spalio 8 d., sekmadienį: 
pabendravimo pietūs PLC di
džiojoje salėje. Ruošia Pal. Jur
gio Matulaičio misija. Pradžia 
12 vai. 

Spalio 7, 8 i r 9 d. Ame
rikos Lietuvių tautinės sąjun
gos suvažiavimas Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus patal
pose. 

Spalio 15 d., šeštadienį: 
tradicinis rudens pokylis ir tau
tinių šokių grupės „Klumpė" 25 
metų jubiliejaus šventė Euro-
pean Crystal Banąuet Center, 
Arlington Heights, IL. Ruošia 
Waukegan/Lake County LB 
apylinkė. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Spal io 16 d., sekmadienį: 
„Draugo" metinis pokylis. 

Spalio 21-22 d. Amerikos 
Lietuvių kongresas Čikagoje. 
Ruošia ALTas. 

Lapkritis 

Lapkričio 5 d., šeštadie
nį: Lietuvių fondo metinis 
pokylis Pasaulio lietuvių centre. 

Lapkričio 6 d., sekmadie
nį: Lietuvos Dukterų draugijos 
ruošiama vakarienė Jaunimo 
centre. 

— JAV LB Kultūros tary
bos premijų šventė Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, IL. 

Lapkričio 13 d., sekma
d i e n į : madų paroda, PLC 
didžiojoje salėje. Pradžia 12:30 
vai. p.p. 

L a p k r i č i o 19 d., šeš tadie
nį: Lietuvių operos pokylis 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Pradžia 7:30 vai. vak. 

L a p k r i č i o 20 d., sekma
dienį : Lietuvos kariuomenės 
87 m. atkūrimo sukakties pami
nėjimas Šaulių namuose. 

— Lietuvių meno ansamblio 
„Dainava" jubiliejinis koncertas 
paminėti choro 60 m. sukaktį 
Moraine Valley College Arts & 
Performing Arts centro salėje. 

— „Sodauto" iš Boston, MA, 
spektaklis „Pennsylvanijos lie
tuviai" Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

Lapkričio 25 d., penkta
dienį: Jaunųjų dailininkų paro
da „Atgimusi Lietuva" Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros taryba. 

L a p k r i č i o 27 d., sekma
dienį : Tilžės Akto 87 metų su
kakties iškilmingas minėjimas 
Šaulių salėje. Pradžia 2 vai. p.p. 

Gruodis 

G r u o d ž i o 3-̂ 4 d., šešta
dienį i r s ekmad ien į , kalėdinė 
mugė Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Abi dienas pradžia 9 
vai. r. 

Gruodž io 4 d., sekma
dienį: Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė JC didžiojoje salėje. 

Gruodžio 18 d., sekma
dienį: kūčios Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Gruodžio 31 d., šeš tadie
nį: Naujų metų sutikimas Pa
saulio lietuvių centre. Pradžia 8 
vai. vak. 

— Lietuvių operos ruošia
mas Naujų metų sutikimas 
Jaunimo centre. Pradžia 7:30 
vai. vak 

2006 M. 

Balandžio 30 d., sekma
dienį: Lietuvių operos 50 metų 
jubiliejinis renginys Morton 
gimnazijos salėje Pradžia 3 v. p.p. 

Mūsų draugijos narei 

A t A 
rašytojai HYPATIAIYČAITEI 

PETKUS 

Amžinybėn iškeliavus, liūdime ir nuoširdžiai 
užjaučiame sesute EVELYNĄ YČAITĘ-TAG-
GART, brolį prof. dr. MARTYNĄ YČĄ, gimi
naites HALINĄ DILIENĘ ir diakone ERIKĄ 
BROOKS. 

Lietuvių rašytojų, draugija 

Ilgametei Jaunimo centro valdybos narei 

A t A 
GRAŽINAI MICEVIČIUS 

mirus, reiškiame gilią užuojautą seserims NI
JOLEI ŽALNIERAITIS, RITAI KARAS su šeima 
bei kitiems artimiesiems. 

Jaunimo centro valdyba ir taryba 

A f A 
Dr. ALDONAI KATILIŪTEI 

RUGIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame giminėms ir 
draugams. 

Daytona Beach, FL, Lietuvių klubo 
valdyba ir nariai 

A t A 
PETRUI MILIAUSKUI 

mirus, žmoną STASE, dukrą ALICIĄ, jos vyrą 
ALFREDĄ ir jų šeimas, nuoširdžiai užjaučia 
gyvenę Buenos Aires 

Ema ir Vacius Artmonai 
Nelida Matulis 

Emilija ir Jonas Miežinskai 
Ana Račiūnas 

Elena ir Juozas Zubrickai 

Lie tuvos Dukterų draugi ja i mirus ių a tmin imui aukojo: 

$20 — Gedimino Sakev ič iaus a tm. — Stasė ir Algis 
Didžiuliai. 
$50 — Pi jaus Venslovo a tm. — Angelė Venslovienė. 
$25— Genovai tės P l en i enės atm. — dr. Janina 
Jakševičienė. 

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja aukotojams. L.D. 
adresas 2735 W. 71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-925-
3211. 

Daugiau nebus 
jokių užmerktų akių 

l a I R r a i S f i l s _J 

Turbūt ne vienas esame 
padarę nuotrauką, kurioje vie
nas ar kitas fotografuojamas 
žmogus užfiksuojamas užmerk
tomis akimis. Japonai išspren
dė ir šią problemą. Jie sukūrė 
specialią technologiją, leidžian
čią daryti nuotraukas, kuriose 
visi žmonės būna atsimerkę 

Japonijos elektros ir ryšių 
universiteto profesoriaus Ma-
sahide Kaneko teigimu, naujo
ji technologija per pusę sekun
dės leidžia padaryti 15 kadrų. 
Vėliau automatiškai išanalizuo
jama kiekvieno nufotografuoto 
žmogaus akių forma bei spalva 
ir išrenkamas kodas, kuriame 
žmogus yra atsimerkęs. Jei 
tokios nuotraukos nėra, tech

nologija leidžia išrinkti kadrą, 
kuriame atsimerkusių žmonių 
skaičius yra didžiausias. Tuo 
metu iš kitų kadrų iškerpamos 
atmerktos užsimerkusio žmo
gaus akys ir perkeliamos j no
rimą nuotrauką. 

Ši technologija tokiu būdu 
leidžia montuoti nuotraukas, 
kuriose nufotografuota iki 40 
žmonių. Galima perkelti net 
žmonių su akiniais akis. Moks
lininkai ketina bendradarbiauti 
su skaitmeninių fotoaparatų 
kūrėjais, kad šia technologija 
kuo greičiau galėtų džiaugtis 
fotojnanai. Teigiama, jog tokie 
fotoaparatai prekyboje gali pa
sirodyti jau po trejų metų. 

(Elta) 

i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi iš VAŠINGTONO UNIVERSITETO 

JAUNIMO CENTRO VALDYBA 
dėkoja Didžiulių ir Penkų šei
moms už 70 dol. auką a.a. P ra 
n ė s M a s i l i o n i e n ė s atminimui. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR 
ALTo Cicero skyriaus valdybos 
praneša, kad Tragiškojo birželio 
prisiminimas įvyks sekmadienį, 
birželio 12 d. Šv. Mišios vyks 9 
v.r. Šv. Antano bažnyčioje. Tuoj 
po Mišių parapijos kavinės 
kambaryje bus paskai ta „Oku
panto komunizmo naikinimo 
darbai lietuvių tautai" , kalbės 
inž. Bronius Nainys. Lietuvių 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti minėjime. Kartą per 
metus reikia pr i s imin t i ir 
pagerbti už Lietuvos laisvę 
kovojusius par t izanus ir Sibiro 
taigose kentėjusius bei žuvu
sius savo tautiečius. 

DANTŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA 
kviečia į šv. Mišias Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje, 
aukojamas birželio 4 d., 8 v.r. už 
gyvas ir mi rus ias sąjungos 
nares. Valdyba kviečia nares ir 
jų šeimas dalyvauti šv. Mišių 
aukoje ir pr is imint i neseniai 
mirusias T. Tamulienę, O. Gu-
tauskienę, P. Vaitait ienę ir buv. 
pirmininkę E. Repšienę, miru
sią Lietuvoje. 

BIRŽELIO 5 D., PO 10:30 V.R. 
sekmadienio šv. Mišių, Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Park, visi kviečiami 
į parapijos salę cepelinų pie
tums. Čia jū s skaniai paval-
gysite, pabendrausi te su savo 
pažįstamais ir savo apsilanky
mu paremsite BALFo labdaros 
veiklą. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ 
apygardos t radicinė gegužinė 
įvyks birželio 19 d., PLC sodely
je, Lemont, po 11 v.r. šv. Mišių. 
Muzika kvies šokiams ir dai
noms, skanus mais tas paten
kins visus skonius, veiks baras. 
Atvykite susitikti su draugais ir 
paremti JAV LB Vidurio Va
karų apygardą. 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS malo
niai kviečia da lyvaut i šv. 
Mišiose ir pasimelsti , kad kon
gregacijos įsteigėja motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelb
ta palaimintąja. Mišios bus šį 
šeštadienį, birželio 4 d., 9:30 
v.r., seselių motiniškame name, 
2601 West Marąue t t e Road, 
Chicago. Mišias aukos kunigas 
Erwin Dodge, OSA. Prašome 
dalyvauti. 

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
Čikagos skyr ius kiekvienais 
metais ruošia gegužinę. Šiais 
metais gegužinė vyks liepos 17 
d., sekmadienį, Ateitininkų na
mų gražiame ąžuolyne, 12690 
Archer Ave., Lemont. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis Pal . Jurgio 
Matulaičio misijos šventovėje 
Nekalčiausios Marijos širdies 
šventėje vyks birželio 4 d., 8 v.r. 
Marijos motinišką globą esame 
patyrę ir atei tyje pat i rs ime. 
Pamaldose ja i dėkosime, pa
gerbsime, prašysime. Visi nuo
širdžiai kviečiami pamaldose 
dalyvauti. 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS, 
ruošiamas ALTo Čikagos sky
riaus, vyks sekmadienį, birželio 
12 d Švč M. Marijos Gimimo 
parapijoje. 10 v r vėliavų pakė
limas parapijos aikštėje, daly
vaujant Lietuvos šauliams ir 
ramovėnams. 10:30 v.r. šv. Mi
šios Švč. M Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir akademinė dalis, 
vaišės bei pabendravimas para
pijos salėje. Minėjime kalbės 
buvęs pol i tkal inys Povilas 

Vaičekauskas , meninę pro
gramą atliks Vilija Vakarytė ir 
Povilas Strolia. 

BIRŽELIO 4 D., 12 V.P.P. 
Jaunimo centro kavinėje įvyks 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto mokslo metų užbaigimas, 
diplomų įteikimas, meninė pro
grama ir vaišės. Bus galima įsi
gyti naują leidinį, skirtą Pe
dagoginio lituanistikos instituto 
45-erių metų veiklos apžvalgai. 
Kviečiame dalyvauti rėmėjus, 
bičiulius, buvusius studentus ir 
visus, kur iems rūpi instituto 
veikla. Daugiau informacijos 
tel: 773-434-4545, 630-910-6803. 

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ 
įvyks sekmadienį, birželio 5 d. 
Ateitininkų namų sode. Pradžia 
12 v.p.p. Kviečiame visus pasi
džiaugti gražia gamta ir jau
kiais namais . Tie, kurie gavo 
loterijos bilietus, raginami juos 
kuo greičiau grąžinti. Lauksime 
visų. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus birželio 12 
d. į Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių katal ikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 
v.r. padėsime vainiką prie Par
tizano paminklo misijos sodely
je, o 11 v.r. bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie 
per prievartą buvo išvežti ar 
turėjo palikti savo gimtuosius 
namus, bėgdami nuo raudonojo 
maro. Mišių metu giedos operos 
solistė Nida Grigalavičiūtė ir 
Genovaitė Bigenytė, smuiku 
gros Dainora Petkevičiūtė. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino 
juostas iš Lietuvos. Visi kviečia-

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO 2005-
2006 mokslo metų registracija. 
Užsiėmimai prasidės rugsėjo 12 
d. ir vyks pirmadieniais, antra
dieniais, trečiadieniais bei 
penktadieniais nuo 9:30 v.r. iki 
11:30 v.r. Vaikai lanko kartu su 
tėveliais 1 kartą per savaitę, 
Pasaulio lietuvių centre. Pri
imami vaikai nuo 18 mėnesių 
iki 4 metukų. Kreiptis į Egidiją 
Nefiodovienę, tel. 708-423-5489 
ar Elytę Sieczkowski, tel. 708-
403-7858. Registracija vyks iki 
rugsėjo 1 d. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami 
ateities veiklos planai ir pam
inėta ALTo 90 metų sukaktis. 
Šiuo metu ALTas apjungia 17 
centrinių JAV lietuvių organi
zacijų. Organizacijos, telkiniai 
ir pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: Lithuanian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. el-paštas: 

AltCenter@aol.com. 

A.A. BIOCHEMIJOS DR. KAZIO 
MARTINKAUS (1953-1984) 
atminimui 1985 m. įsteigtas jo 
tėvų, sesers ir artimų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai stu
dentai , siekiantys magistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyri
mo sričių (pvz. farmakologijos, 
biochemijos ir p a n ) . Pasi
teirauti , ar sužinoti kur galima 
gauti prašymo formas, kreiptis į 
Kristiną Martinkutę: Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scho-lar-
ship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, IL 60629, USA. El-
paštas" Krism516@yahoo.com. 

Š.m. gegužės 18-24 dieno
mis Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre lankėsi du profe
soriai iš Vašingtono universite
to Seattle. Dr. Michael Biggins 
ir James White, sužinoję iš Inos 
Bertulytės apie LTSC archyvus 
ir rinkinius, nusprendė atvykti 
į Čikagą. I. Bertulytė-Bray jau 
kelis ka r tus lankėsi LTSC 
rinkdama medžiagą apie savo 
tėvą kompozitorių Juozą Ber
tulį. Ina bibliotekininkė, visuo
menes veikėja daug prisidėjo 
rengiant Baltų studijų pro
gramą Vašingtono universitete. 

Kaip sakė mokslininkai, 
nieko per daug nesitikėta, bet 
norėta patenkinti savo smalsu
mą ir galbūt pagelbėti Vašing
tono universiteto bibliotekai. 
Vašingtono universi tetas j au 
nuo 1994 metų puoselėja Baltų 
studijų programą, kurioje daly
vauja vis daugiau ir daugiau 
studentų ir besidominčių Pa
baltijo valstybėmis. Kaip pasa
kojo profesoriai, jų universiteto 

biblioteka j a u tu r i nemažai 
knygų estų, latvių ir truputį 
lietuvių kalbomis. Atsilankę 
LTSC ir pamatę mūsų mainų 
fonde sukrautus knygų dublika
tus, mokslininkai truputį pasi
metė, atvyko trumpam, o me
džiagos peržiūrėjimui — labai 
daug... 

Lituanist ikos tyrimo ir 
studijų centras jau daug metų 
renka lietuviškas knygas, pildo 
savo pagrindinius fondus, suda
rinėja Pedagoginio lituanistikos 
instituto biblioteką, kuria lei
džia naudotis skaitytojams. Per 
daugelį darbo metų atsirado 
nemažai dublikatinių leidinių, 
kurių dalis j au pasiekė ir 
Lietuvos bibliotekas. Centras 
išsiuntė daugiau kaip 9 talpin-
tuvus knygų. Pirmiausia aprū
pino Lietuvos nacionalinę M. 
Mažvydo biblioteką, po to Lie
tuvos universitetų bibliotekas. 

LTSC vadovas prof. dr. J. 
Račkauskas džiaugiasi, kad 
lietuviška knyga pasieks ir 

Nuotr. iš kairės: prof. dr. Jonas Račkauskas, Jūratė Remeikienė iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bib
liotekos, dr. Michael Biggins ir James White iš Vašingtono universiteto. 

Iš kairės: dr. Michael Biggins ir James White pas prof. dr. Joną 
Račkauską. 

LTSC nuotraukos. 

ki tas bibliotekas Amerikoje, 
kad jos bus naudojamos, o ne 
stovės sandėliuose. 

Penkias dienas moksli
ninkai dirbo nesustodami, net į 
Čikagos miesto centrą neturėjo 
laiko išvykti. J ames White 
slavų, Pabaltijo ir Rytų Europos 
kalbų specialistas, jis tikrino 
knygas su universiteto bib
liotekos katalogais ir, žinoma, 
pakavo. Kaip jis pats sakė, esąs 
tik darbo jėga šioje kelionėje. 
Prof. dr. Michael Biggins — 
Universiteto bibliotekos Slavų 
ir Rytų Europos skyriaus vedė
jas, atrinko reikalingas knygas. 
Labiausiai mokslininkai džiau
gėsi, kai pamatė, dar istoriko 
Jono Dainausko surinktą, so
vietinėje Lietuvoje išleistą lite
ratūrą. Pavyzdžiui V. Putino, B. 

Sruogos, J. Baltušio, I. Simo
naitytės, V. Krėvės raštų, E. 
Mieželaičio, J. Marcinkevičiaus, 
L. Pelėdos, Valsiūnienės, Paukš
telio, K. Kubilinsko ir kitų auto
rių knygas. 

Abu mokslininkai puikiai 
supranta ir kalba keliomis kal
bomis, buvo smagu bendrauti 
ne tik lietuviškai, bet ir rusų, 
lenkų kalbomis, nors jie moka 
dar ir estų bei latvių kalbas. 
Svečiams nebuvo problemų 
atsirinkti knygas lietuvių, rusų, 
lenkų kalbomis. Apytiksliai į 
universitetą buvo atrinkta apie 
6,000 knygų, kurios kitą savaitę 
bus persiųstos Vašingtono uni
versiteto lėšomis į Seattle. 

Tikimės, kad Seattle moks
lininkai ne paskutinį kartą 
lankosi Lituanistikos tyrimo ir 

studijų centre, nes dar liko daug 
neperžiūrėtų periodinių, pro
graminių ir proginių leidinių. 

Bendradarbiaujant su moks
lininkais iš Seattle dažnai kil
davo klausimas, o kaip gi mūsų 
Illinois universitetai ir biblio
tekos? Juk net Čikagoje tur ime 
Lituanistikos katedrą Illinois 
universitete, Lemonto viešoji 
biblioteka skelbia, kad tur i 
nemažai lietuvių skaitytojų, 
galbūt ir jiems reiktų lietuviškų 
knygų? 

Svečiams iš Seattle talkino į 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrą prieš mėnesį iš Lietuvos 
nacionalinės M. Mažvydo bib
liotekos atvykusi Jū ra t ė Re
meikienė. 

S k i r m a n t ė Migl in ienė 
LTSC archyvų direktorė 

Spaudos apžvalga 

Nemunas 
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Gana dažnai apžvelgiame 
spaudos leidinius, leidžiamus 
ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. 
Visai neseniai „Draugo" redak
cija gavo nuostabų kultūrinį lei
dinuką iš Lietuvos - „Nemuno" 
laikraštį. Tai Kauno kultūros ir 
meno savaitraštis, kuriame, be 
kitų straipsnių aptikome mums 
didelę nuostabą sukėlusią skil
tį. 

Tai „Draugo" šeštadieninių 
kultūrinių priedų apžvalga. 
Gana išsami, su straipsnių 
autorių citatomis ir įžvalgomis. 

Ką gi, dėkojame kolegoms 
ir, atsakydami ta pačia ma
niera, apžvelkime, ką gi rašo 
Lietuvos l i teratūros, dailės, 

muzikos, tea t re ir fotografijos 
leidinys „Nemunas". 

Laikraštis „Nemunas" yra 
16 puslapių, leidžiamas Kaune. 
Vyriausiasis redaktorius Vik
toras Rudžianskas, vyr. redak
toriaus pav. Vida Leonovienė ir 
Kazys Požėra. Leidinį remia 
Kauno miesto savivaldybė. 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ir sporto rėmimo fondas bei 
Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas. 

Pirmame puslapyje didžiau
sią vietą užima poeto Jono 
Liniausko nuotrauka, kuomet 
balandžio 28 d., Rašytojų klube 
Vilniuje, jam įteikta Šiauliuose 
leidžiamo literatūros aknana-

cho „Varpai" premija. Kiti 
almanacho „Varpai" laureatai 
- Mykolas Sluckis (proza), Vik
toras Rudžianskas (esė). 

Skiltyje „Atšvaitai" Vid
mantas Kiaušas rašo apie 
sveikuolius, susirinkusius į 
anykštėnų vadinamą koplyčią, 
į literatūrinį vakarą „Valanda 
su J. Biliūnu", straipsnyje „Visi 
keliai veda į Anykščius!". 

Skiltyje „Balsai" rašoma 
apie Skaidrą Jančai tę . kuri 
gegužės mėnesį koncertavo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Didžiojoje auloje. Apie tai 
Eugenija Žakienė aprašo 
straipsnyje „Didžiojoje auloje 
skambės 'Žmogaus balsas'". 

„Kauko laiptų" skiltyje 
spausdinamas labai įdomus 
straipsnis apie Giedrių Kup
revičių, kuriame jis atsako į 
„Nemuno" klausimus apie kū
rybinę drąsą ir baimę. Šioje 
skiltyje taip pat skaitykite 
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Šeštadieninių priedų apžvalga 
A.fasPAKĖNAS 

„Draugo" šeštadieniniai priedai - tarsi kultūros tiltas tarp Čikagos ir Lietuvos. Kas 
balandį praėjo tuo tiltu ar bent pastovėjo ant jo, žvelgdamas į laiko bėgsmą? 

Pirmieji balandžio kultūriniai puslapiai skiriami poetui Robertui Keturakiui. muzikui 
ir dirigentai Faustui Stroiiai, poetui MarcclijuiMaftinaieiu!. 

Prelatas Ignas Urbonas prisimena prelatą Mykolą Krupavičių, kuris „Lietu vai atli
ko du didelius istorinius darbus - pravedė žemės reformą ir užsienio lietuviams įstei
gė Pasaulio lietuvių bendruomene". Amerikoje parengtas projektas, skirtas M. Kru
pavičiaus - iki šiol nedaug težinomo Lietuvos visuomenei, net istorikams - veiklai 
įvertinti ir io vardui iėvvnėįe įamžinti. Planuojama parengti ir išleisti monografiją, 

Linos Navickaitės-Greičiuvie-
nės straipsnį „Linksmiausiojo 
paieškos". Jei dar nesate susi
pažinę su jauno poeto Rimvydo 
Stankevičiaus poezija, galite tą 
padaryti „Kauko laiptuose". Čia 
skaitykite ir apie „Kauno 
jaunųjų poezijos almanachą". 
Tai nauja knyga, kuriai recen
ziją parašė Alfas Pakėnas. 

„Atšvaituose" telpa daug 
informatyvių straipsnių, knygų 
recenzijų ir aprašymų iš įvai
riausių kultūrinių renginių. 
Įdomus straipsnis su „karštu" 
interviu spausdinamas apie 
pianistą, Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos docentą, Ar
tūrą Anusauską bei jo kvarte
tą. 

„Afiša" - skiltis, anonsuo
janti būsimus renginius. Na, o 
paskutinis leidinio puslapis 
„Takas" rašo apie savaitraščio 
„Nemuno" boulingo turnyrą, 
skirtą nenumaldomai artėjan
čiam leidinio 500-ajam nume
riui. 

„Draugo" redakcija sveiki
na kolegas ir linki rašyti bei 
puoselėti lietuviškąją ir pa
saulinę kultūrą Lietuvoje. 

Vitali ja P u l o k i e n ė 

L Skelbimai 
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mus iŠ 137 studentų. Pakomisės rekomendacijos bus pristatytos i ' Pelno sliiiJt'MU u< "n i n-i m ir birže
lio 22 d. bus paskelbtos paskirtos stipendijos. LF Stipendijų pakomise su dari pirmininkas Kęstutis 
Jecius, Sigita Balzekienė, Jūratė Budrienė, Tadas Kulbis, Juozas Polikaitis ir Andrius amulis 

Nuotraukoje iš kairės: K. Jeclm v MaddtttC 1 RMf H-i - l r i . -T r i m u l i s ir ' P ' » ! i V a i l i < : 

N a m a m s p i r k t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
m a i nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Fede ra l Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL. 
773-S8S 9SOO 

i •PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau-
pytute šiandien su LITCOM! 
Dcrnosi'"' įkaini? galioja tik 
naujiem? klientams' 

mailto:AltCenter@aol.com
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