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Lietuviai verčiami lankyti lenkiškas mokyklas

Vilniaus rajono savivaldybės pastatas.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 9 d. (ELTA) —
Per penktadienį vykusį Vilniaus ra
jono savivaldybės posėdį prie savi
valdybės pastato protestavo apie 100
piketuotojų, susivienijusių į Komi-

tetą Vilniaus rajono ugdymui valsty
bine kalba ginti.
Lietuvių diskriminacija Vilniaus
krašte susirūpinę aktyvistai net ke
tina kreiptis į Europos Žmogaus Tei

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) —
Rudenį Lietuvoje turėtų būti pradė
tas transliuoti arabų pasaulyje po
puliaraus ir kontroversiško Kataro
televizijos kanalas „Al J a z e e r a Internationar..
Sios TV stoties transliacija ka
beliniais kanalais bus p r a d ė t a vienu
metu visame pasaulyje, rašo dien
raštis „Lietuvos žinios".
Žinių kanalas bus transliuoja
mas visą parą anglų kalba. Pagrin
dinė kompanijos būstinė įsikūrusi
Katare, iš ten ir bus transliuojamos
tiesioginės laidos.
„Al Jazeera International" at
stovybė Baltijos šalims b u s įsteigta
Rygoje. Lietuvos kabelinės televizi
jos asociacijos (LKTA) vadybininkas
Žilvinas Balandis sakė, k a d Lietu
voje „Al J a z e e r a I n t e r n a t i o n a l "
transliuoti turėtų visos didžiosios
kabelinės televizijos stotys.
„Lietuvos kabeliniams operato
riams ši naujovė yra gera žinia, nes
kol kas tokio tipo kanalų Lietuvoje
nėra transliuojama d a u g . Be to,
džiugu, kad žiūrovams b u s galima
pateikti kuo įvairesnę informaciją
apie pasaulio įvykius", — kalbėjo Z.
Balandis.
Arabų žinių kanalas „Al Jaze
era" tapo žinomas po karinių opera
cijų Afganistane ir Irake.
Siame kanale buvo pasirodę
ekstremistinės organizacijos „ a i
Qaeda" vadovo Osama b i n Laden
vaizdo įrašai.

Pilotas liks Baltarusijos areštinėje
Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — \
Baltarusiją nuklydusio ir šioje šalyje
priverstinai nutupdyto Lietuvos lėk
tuvo pilotas Tadas Blaževičius kol
kas lieka areštinėje, o kartu skridusi
jo sesuo Indrė Blaževičiūtė bus de
portuota iš Baltarusijos
Tai penktadienį sakė Lietuvos
URM Konsulinio departamento di
rektorius Vaidotas Verba.
Jo teigimu, lėktuvo kompaso
ekspertizė incidentą tiriančiai ko
misijai neatsakė į klausimą, ar kom
paso gedimas galėjo lemti tai, kad
pilotas pasiklydo ir įskrido į Bal
tarusijos oro erdvę. Todėl šis inciden
tas, pasak V. Verbos, traktuojamas
kaip neteisėtas sienos kirtimas.
Pasak V. Verbos, Blaževičių tė

vams parūpintos Baltarusijos vizos,
ir tikimasi, kad d a r penktadienį jie
atvyks į Lydą pasimatyti su dukra.
30-mečio T. Blaževičiaus valdo
mas dvivietis vienmotoris lėktuvas
CS-TW, kuriuo skrido ir 22-ejų I.
Blaževičiūtė, nukrypo nuo mokomojo
maršruto Kaunas-Trakai-KernavėKaunas ir įskrido į Baltarusijos oro
erdvę. Lydos oro uoste jį priverstinai
nutupdė Baltarusijos priešlėktuvi
nės gynybos naikintuvai „Su-25".
Lėktuvo savininkų — Kauno D.
Liekio pilotų klubo — atstovų tei
gimu, pilotas pasiklydo dėl kompaso
gedimo. L ė k t u v a s skrido m a ž a m e
aukštyje, vadinamoje nevaldomoje
erdvėje, todėl jo Lietuvoje nefiksavo
nei civiliniai, nei kariniai radarai.

siekia išlaikyti vos keliolika mokinių
turinčias lenkiškas mokyklas, o ana
logiškas lietuviškas mokymo įstai
gas naikina ir prijungia prie kitų.
Masiniu reiškiniu t a m p a n t i s
lietuviškų mokyklų naikinimas jau
privertė sunerimti ir Seimo narius.
Nuolatinių Vilniaus krašto lietuviš
kų draugijų ir mokinių tėvų skundų
sulaukiantis Seimo Švietimo, moks
lo ir kultūros komitetas kreipėsi į ly
gių galimybių kontrolierę Aušrinę
Burneikienę.
Nukelta į 6 psl.

•Iš ateitininkų veiklos.
•Gedulo ir vilties dienos
proga.
•Važiuosime be benzino.
•Krikštas — atgimimas
Sv. Dvasioje.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Kanados lietuviai
„atsiliepė daina".
•Mūsų šeimose.
•Medicare informacija.
•Tobuliausio miestelio
įkūrėjas palaidotas
švininiame karste.
V a l i u t ų santykis
1 USD — 2.730 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Pasirašytos .Mažeikių naftos" sutartys

Kęstutis Daukšys
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) —
Penktadienį, po daugiau nei viene
rius metus trukusių derybų dėl
„Mažeikių naftos", ūkio ministras
Kęstutis Daukšys pasirašė sutartis,
pagal kurias Lietuvos naftos susivie
nijimo savininku taps Lenkijos naf-
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tos bendrovė „PKN Orlen".
Pasirašytos 30.66 proc. „Mažei
kių naftos" akcijų pirkimo ir parda
vimo, akcininkų, pardavėjo opciono
sutartys bei j ų priedai ir 1999 bei
2002 metų sutarčių nutraukimo ak
tas.
Pastarąjį dokumentą taip p a t
pasirašė „Mažeikių naftos" valdybos
pirmininkas Nerijus Eidukevičius.
Lenkijos susivienijimo vadovai
visus šiuos d o k u m e n t u s pasirašė
dar gegužės 19 dieną.
Oficialus Vyriausybės ir „PKN
Orlen" pasikeitimas sutartimis pla
nuojamas kitą pirmadienį, kai į Vil
nių atvyks „ P K N Orlen" valdybos
pirmininkas Igor Chalupec bei visa
susivienijimo vadovybė.
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„ A l Jazeera"
kuriasi
Baltijos šalyse

sių Teismą Strasbourg.
Sostinės rajono savivaldybė pa
tvirtino tokį bendrojo lavinimo mo
kyklų 2006-2012 metų pertvarkos
planą, kuriame pirmenybė teikiama
lenkiškoms, dvikalbėms ir trikal
bėms mokykloms, o lietuviškos mo
kymo įstaigos masiškai uždaromos.
Vilniaus k r a š t o lietuviai dėl to
kios situacijos j a u daugelį k a r t ų
kreipėsi į Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetą, bet Lenkų rin
kimų akcijos kontroliuojama Vil
niaus rajono savivaldybė neketina
keisti politikos.
Dienraščio „Respublika" žinio
mis, lietuviškos Glitiškių pradinė
mokykla (28 mokiniai), P a r u d a m i nio pagrindinė mokykla (46 moki
niai), Nemėžio mokykla-darželis
(116 mokinių), Rukainių mokykla
(31 mokinys) j a u y r a prijungtos prie
lenkiškų ar trikalbių mokymo įstai
gų arba k e t i n a m a tai padaryti. Lie
tuviškos Mostiškių ir Buivydžių mo
kyklos buvo iš viso uždarytos.
Pažymėtina, k a d rajono valdžia
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Iš Ateitininkų g y v e n i m o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

XV ATEITININKŲ
FEDERACIJOS
KONGRESO
PROGRAMA
RUGPJŪČIO 18 D. (PENKTADIENIS)
11:00

Registracijos pradžia (PBR)

14:00

Kongreso atidarymas (PBR)—
AF pirmininko sveikinimo žodis;
Organizacinio komiteto sveikini
mo žodis; invokacija; prezidiumo
rinkimai; sveikinimai.

15:30

ATEITININKŲ %
FEDERACIJOS 1*
XV KONGRESAS %
PANEVĖŽYS 2006 I k

I posėdis (PBR)
Pagrindinis pranešimas tema: „Šuolaikinės krikščioniškosios
kultūros aktualumas Lietuvai ir pasauliui" - dr. Paulius
Subačius.

16:45

Iškilminga eisena iš Panevėžio bendruomenės rūmų į
Kristaus Karaliaus katedrą.

18:00

Iškilmingos šv. Mišios Kristaus Karaliaus katedroje.

19:30

Išvykimas į Berčiūnus

20.00

Vakarienė (BS)

22:00

Linksmavakaris (BS)

RUGPJŪČIO 19 D. (ŠEŠTADIENIS)
8:00

Šv. Mišios Lietuvos Kankinių bažnyčioje Berčiūnuose.

9:00

Pusryčiai (BS)

10:30

II posėdis (PBR)
Pranešimas tema: „Reliatyvistinės pasaulėžiūros problema".
Pranešimas tema: „Ateitininkų sąjūdis — krikščioniškosios
kultūros puoselėtojas".

13:00

Pietūs (mieste)

14:30

III posėdis (PBR)
Simpoziumas tema: „Kokius bruožus turėtų įgyti šiuolaikinis
ateitininkų sąjūdis, kad taptų efektyviu krikščoniškosios
kultūros skleidėju Lietuvoje ir pasaulyje" (dalyvauja 4 prelegen
tai ir moderatorius)

15:30

Posėdžiai sąjungose
Simpoziumai atskirose sąjungose, aptariantys III posėdžio
pranešimo ir simpoziumo mintis.

17:00

Pertrauka

17:30

IV posėdis (PBR)
AF įstatų pakeitimų priėmimas; AF
pirmininko, AF tarybos pirmininko ir kon
trolės komisijos ataskaitos.
Kandidatų į AF pirmininkus pristatymas.

Panevėžio bendruomenių rūmai, kur vyks Ateitininkų kongreso posėdžiai.

Dėmesio vykstantiems į Ateitininkų
kongresą iš JAV ir Kanados
rašome, kad visi Šiaurės Ame
rikos ateitininkai, žadantys
šią vasarą dalyvauti Ateiti
ninkų federacijos kongrese, praneštų
apie savo dalyvavimą ŠAAT pirmi
ninkei Danguolei Kuolienei el-paštu:
danguole@kuolas.com arba tele
fonu: 781-383-6081. Norima sudary
ti išeivijos atstovų sąrašą.

P

Taip pat raginame kuo greičiau
registruotis kongresui per tinklalapį: www.lietuvosateitis.org. Kon
greso ruošos komitetui svarbu žinoti
kiek bus kongrese dalyvaujančiųjų,
kad galėtų užsakyti maistą, auto
busus ir pan.
Kas galės kongrese balsuoti?
Ateitininkų federacijos taryba
praneša, kad XV Ateitininkų kon
grese balso teisę turės kiekvienas į jį
atvykęs, užsiregistravęs, ateitininko
(JAS, MAS, SAS ir/ar ASS) įžodį
davęs ir 14 metų amžiaus sulaukęs
asmuo.
Nors pagal AF įstatus kongrese
balso teisę turi tik valdymo organų
nariai bei sąjungų atstovai, kurių
skaičių nustato AF valdyba, tačiau
pagal įstatymus (Civilinio kodekso,
Asociacijų įstatymo) visuotiniame
narių susirinkime sprendžiamąjį
balsą turi kiekvienas asociacijos

Ateitininkų kalendorius

19:00

Vakarienė (mieste)

liepos 3-12 d. Dainavoje

20:30

Talentų vakaras (PBR)

22:00

Išvykimas į Berčiūnus

jaunųjų ateitininkų sąjungos stovyk
la. Kreipkitės į Laimą Aleksienę, laleksa@ameritech.net

RUGPJŪČIO 20 D. (SEKMADIENIS)
8:00

Pusryčiai (BS)

10:00

Šv. Mišios Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

11:30

V Posėdis (PBR)
Pranešimas tema: „Ateitininkų sąjūdžio veikimo kryptys kuriant
krikščioniškąją kultūrą Lietuvoje"
Koreferentų pasisakymai, reflektuojantys pranešime išsakytas
idėjas (4 koreferentai).

13:00

Pietūs (mieste)

14:30

Rinkimai: AF pirmininko, valdybos, tarybos, kontrolės komisi
jos Naujojo AF pirmininko žodis. Sveikinimai.

16:30

Kongreso uždarymas
* Programa gali keistis. Prelegentai dar yra kviečiami *

Sutrumpinimai:

PBR = Panevėžio bendruomenės rūmai, Kranto 28.
BS = Berčiūnų ateitininkų stovyklavietė

XV Ateitininkų kongresas • Panevėžys

liepos 12-23 d. Dainavoje
Moksleivių ateitininkų sąjungos sto
vykla. Kreiptis į registratorę Lionę Kaz
lauskienę, tel. 781-721-0535 arba elpaštu lione_namie@yahoo.com

liepos 23-30 Dainavoje
Sendraugių sąjungos stovykla. Jau
visa stovykla užpildyta. Jei norite būti
įvesti į laukiančiųjų sąrašą, skambinkite
Rūtai Kulbienei tel. 708-447-7121.

rugpjūčio 5-12
Kennebunkporte, Maine
Ateitininkų sendraugių Rytinio pa
kraščio poilsio savaitė, tėvų pranciš
konų patalpose. Registruokitės (užsisa
kant kambarį) rašydami pranciškonų
raštinės vedėjams: Franciscan Guest
House, P.O. Box 980, Kennebunkport,
ME 04046, arba skambindami tel:
(207) 967-4865, arba rašydami:
franciscanguesthouse@yahoo.com

narys. Ši nuostata bus siūloma tvir
tinti numatomuose keisti AF įsta
tuose.
Apie galinčiųjų balsuoti pakeiti
mą pranešė Ateitininkų federacijos
tarybos sekretorius Darius Mickevi
čius ateitininkų elektroninėje kon
ferencijoje. Jis pridūrė, kad reikia
manyti, jog ši naujiena paskatins
kiekvieną ateitininką dalyvauti AF
kongrese, nes jo balsas turės reikš
mės priimant organizacijai svarbius
sprendimus, renkant naujus valdy
mo organus.

DRAUGAS
(USPS-161000)
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Užsakant į Lietuvą:
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Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4 3 0 , šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8 3 0 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimg kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas
rast ine@d raugas.org
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VAŽIUOSIME BE BENZINO
VIKTORAS IAUTOKAS
Anksčiau buvau rašęs apie van
denilio gaminimą ir panaudojimą,
kaip ekologiškai švarų, neišsen
kamą kurą automobiliams. Kai ku
rie automobilių gamintojai tęsia
a n k s č i a u p r a d ė t u s t y r i m u s , kad
būtų patobulintas automobilio va
riklio veikimas ir sumažinta jo ga
mybos kaina.
Be vandenilio y r a k i t a s eko
logiškai švarus kuras — etanolis,
gaminamas iš cukrinių nendrių bei
kukurūzų. Abu kurai gali pakeisti
ekologijai kenksmingą kurą — ben
ziną. Žinome, kad benzinas gauna
mas iš naftos (vis dar be paliovos
ieškoma naujų naftos šaltinių), ak
mens anglies, nafta prisotinto smė
lio, k u r i o n e p a p r a s t a i daug yra
Kanadoje, ir skalūno (shale). Degi
n a n t benziną, į orą išmetamas ang
lies dvideginis, sukeliantis šiltnamio
reiškinį, ir sieros dvideginis, suke
liantis rūgštųjį lietų. Šiltnamio reiš
kinys tirpdo ašigalių ir kalnų ledy
nus, o rūgštusis lietus kenkia aug
menijai. Ledynų tirpimas pakelia van
denynų vandens lygi, rūgštus lietus
n a i k i n a miškus. Prie šių kenks
mingų medžiagų gausinimo ore ir
benzino kainų pakėlimo daug prisi
dėjo didieji automobiliai (SUVs).
Pvz., didysis automobilis Hummer
H l su vienu galonu benzino nuva
žiuoja vos ne vos dešimt mylių. Teko
girdėti, kad Hummer H l daugiau
n e b u s g a m i n a m i . Tokie milžinai
kenkia ir gamtai, ir mūsų kišenei.
Šio straipsnio pradžioje minė
jau, kad anksčiau esu j a u rašęs apie
vandenilio panaudojimą automobi
liams. Dabar susipažinkime su eta
noliu.
Apie e t a n o l į
Chemiškai žiūrint, etanolis yra
tolygus j a v ų gamybos alkoholiui.
Etanolis gaminamas iš kukurūzų ir
cukrinių nendrių. Kai kurie žmonės
būgštauja, sakydami, kad, jeigu iš
kukurūzų ir cukraus nendrių ga
mins etanolį, tada jų nebeliks mais
tui. Pastaruoju metu švaresnio degi
mo išgavimui 10 procentų etanolio
įmaišoma į benziną. Bet rinkoje
atsirado kitas kuras, susidedantis iš
85 proc. etanlio ir tik 15 proc. benzi
no (E85). Etanolis 80 proc. švaresnis
negu benzinas. Žinoma, etanolis
nepakeis benzino per vieną ar dvi
dienas. JAV veikia 170 tūkstančių
degalinių, o tik 587 parduoda mi
nėtą E85 kurą. Norint pakankamai
pagaminti etanolio, reikėtų pasta
tyti tūkstančius biorafmerijų. Tam
reikia laiko ir pinigų, ir tai visa
įmanoma įgyvendinti ne iš karto, bet
e i n a n t palaipsniui. Vienintelė pa
saulyje valstybė, pažengusi dešimt
m e t ų šioje srityje, y r a Brazilija.
Pažvelkime, kaip ji tą pasiekė.
Brazilija v e r t a d ė m e s i o
Ploto atžvilgiu Brazilija truputį
mažesnė negu JAV, gyventojų turi
apie 180 milijonų. Klimatas labai
palankus cukrinių nendrių augini
mui, todėl iš jų gamina ir cukrų, ir
etanolį. Prie cukrinių nendrių plan
tacijų brazilai pristatė perdirbimo
fabrikus — biorafinerijas, todėl ne
reikia toli gabenti nendrių, sutaupo
mi pinigai. Toliausias atstumas nuo
plantacijų iki biorafinerijų yra 25
mylios.

Nuo 1979 m. Brazilija naudoja
etanolį. Tuo metu automobilių va
rikliai buvo pritaikyti tik etanoliui.
2002 metais Ford bendrovė Brazi
lijoje pagamino pavyzdinį variklį,
galintį naudoti ir etanolį, ir benziną.
Volkswagen bendrovė, taip pat įsi
kūrusi Brazilijoje, pasekė Ford pė
domis, pagamino panašų variklį.
Nuo 2002 metų tokie varikliai vadi
nami „lankstaus kuro" varikliais
(Flex-Fuel engine). Žmonėms taip
patiko automobiliai su naujais va
rikliais, kad jų paklausa per dvejus
metus pasiekė 73 procentus. Brazi
las, atvažiavęs į degalinę, gali įsipil
ti benziną ar etanolį. Dažniausiai
pasirenka pigesnį kurą.
Brazilijoje pristatyta apie 34
tūkstančiai degalinių; beveik visos
parduoda etanolį ir benziną. Mat,
valdžia įsakė, kad kiekviena dega
linė privalo parduoti ne vien tik ben
ziną, bet ir etanolį. Apie 40 proc.
visų automobilių naudoja etanolį,
kas sumažino benzino sunaudojimą
tiek, kad Brazilijai pakanka savo
naftos išteklių, nereikia importuoti.
Manoma, kad ateityje visi automo
biliai Brazilijoje naudos švarų, atsi
naujinantį kurą — etanolį.
Gaila, kad JAV šioje srityje atsi
likusi dešimt metų.
O k a s toliau?
Iš ko gamins etanolį valstybės,
neturinčios palankaus klimato cuk
rinėms nendrėms augti? Čia joms
atėjo į pagalbą celiuliozinis etanolis,
kurį galima gaminti iš kukurūzų
stiebų, palieknt grūdus maistui.
Taip pat galima gaminti iš šiaudų,
medienos, soros žolės (switchgrass).
Celiuliozė yra angliavandenis, kuris
yra augalų ląstelių sienelių sudėtinė
dalis. Mokslininkai, naudodami spe
cialiai tam tikslui pagamintą fer
mentą (enzyme), celiuliozę pavertė į
cukrų, o cukrų — į etanolį. Todėl,
panaudojus etanolio gamybai šiau
dus, kukurūzų stiebus, medžio ap
dirbimo liekanas, nebus pakenkta
maisto ištekliams, nusiramins dėl to
būgštaujantys žmonės.
Atrodo, kad viskas sekasi labai
gerai. Bet taip nėra. Liko viena prob
lema, kaip pagaminti dideliais kie
kiais iš šiaudų, kukurūzų stiebų ir
medienos etanolį, kad būtų įma
noma bent dalį benzino pakeisti
etanoliu. Tam tikslui prie Ottawa
miesto Kanadoje pastatyta bando
moji biorafinerija, jau veikianti dve
jus metus. Čia gamina etanolį iš
šiaudų. T ū k s t a n t i s svarų supre
suotų (suspaustų) šiaudų išduoda 40
galonų etanolio, mat, šiauduose yra
apie 75 proc. celiuliozės. Perdirbtų
šiaudų liekanos panašios į medieną.
Jos išdžiovinamos, suspaudžiamos į
plytas ir užuot medžio naudojamos
kurui. | pagamintą etanolį įmaišo
mas vienas procentas benzino, kad
pakeistų kvapą ir mėgstantieji iš
gerti pajustų, jog tai ne alkoholis.
Kanados bandomoji biorafinerija
nėra didelė. Kol kas dirba tik 10
proc. savo galingumu. Jei veiktų visa
savo jėga, per metus pagamintų vie
ną milijoną galonų etanolio. Aps
kaičiuota, kad, norint ekonomiškai
gaminti celiuliozinį etanolį, biora
finerija per dieną turėtų sunaudoti
1,500 tonų biomedžiagų (šiaudų,
kukurūzų stiebų, medienos), kad per
metus pagamintų 45 milijonus ga
lonų etanolio. Atrodo, kad pirmoji
tokio dydžio biorafinerija bus pas-
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Gedulo ir vilties dienos
proga
Broli, kurs šiandien esi
Lietuvoj
konservą torius
krikščionis
demokratas
centristas
kurs šiandien tėvynėj esi
žurnalistas
mokytojas
kunigas — ak, mano broli,
kunigas —
ir kuriam ant kaktos,
pašalinių akims
neįskaitomos,
dega raidės trys — „KGB",
aš nesakau,
kad geresnis esu už tave;
kad kenčiau, o tu siekei
ramaus ir patogaus gyvenimo;
kad gėrei kavutę su jais,
mano tautą ir sielą
suspardžiusiais
naktį.
Mano broli,
aš to nesakau,
ir ne man tave teisti.
nes tik Vienas yra,
kuris regi ir pasveria sąžines.
Jisai teis ir mane, ir tave,
tavo lemtį ir manąją kančią,
kurią laikau pačia didžiąja
Dievo dovana.
Broli, aš tik prašau, —
nusiplauk nuo kaktos
piktą anspaudą,
nusiplauk tris raides ,,KGB",
štai vanduo, — atsivėrė
šaltiniai,
smiltys štai —
nuskalaus,
apvalys;
šiandien, šiandien
yra galimybė,
nieks nekliudo, —
tiktai panorėk,
nusiplauk, brolau, nuo kaktos
tris raides...
Šiuos žodžius parašė poetas
Rasūnas (slapyvardis) 1994 m.,
tačiau jie taip pat tinka šiandien,
ypač prisimenant skaudžiuosius
1940 m. birželio vidurio įvykius,
paženklinusius lietuvių tautą kru
vinos kančios ženklu. Deja, ir šian
dien matome, kad to ženklo pėd
sakas toli gražu neišnykęs, kad jis
ir, praėjus 16 metų nuo atkurtos
nepriklausomybės, juodu nepasi
tikėjimo, nesutarimo, praeities
vaiduoklių šešėliu nuolat brauko

tatyta Vokietijoje, nes Volksvvagen ir
Royal Dutch Shell bendrovės susi
domėjo šiuo projektu. Įdomu žinoti,
kad naftos perdirbimo Shell ben
drovė investavo 45 mln. dolerių į ban
domąją biorafinerija Kanadoje. Tai
menki pinigai, palyginus su 20 mili
jardų dolerių suma, kurią Shell ben
drovė numato investuoti naftos ir du
jų gamybai Rusijos Sachalin saloje.
Nebus lengva pakeisti benziną
etanoliu — užtruks ilgai. Šiuo metu
JAV sunaudoja 140 milijardų galonų
benzino per metus. Dėl tokio didelio
pareikalavimo reikėtų pristatyti
daug biorafmerijų. išleisti milijardus
dolerių. Bet reikia paminėti, kad ir
JAV jau gaminami automobiliai su
„lankstaus kuro" varikliais, bet
kažin kodėl jie mažai garsinami.
Žengiant atsargiai žingsni po žings

per senąsias žaizdas, neleisdamas
joms užgyti.
Ar Lietuva prisimena tas siau
bingas birželio dienas, kurios buvo
tarsi šiurpus įvadas į pusšimtį
metų trukusias okupanto pastan
gas paversti lietuvių tautą beveide
sovietine respublika, „didžiosios
tėvynės" maža dalele? Tiesa, švęs
tinų valstybės dienų kalendoriuje
įrašyta Vilties ir gedulo diena,
skirta būtent šių įvykių paminė
jimui. Tiesa, jie prisimenami pra
kalbomis, vainikų padėjimu, pa
maldomis bažnyčiose, bet ar tikrai
tas prisiminimas pasiekia pačias
giliausias tautos širdies kerteles?
Ar visa tai yra tik dirbtinis „apei
gų atlikimas" — kiek galima ofi
cialiau, kiek galima trumpiau?
Mes Lietuvos žmonių nekalti
name, nes ir čia, tarp užsienio lie
tuvių, pusšimtį metų aimanavu
sių dėl savo tautos kančių, ašaro
jusių, giedant Lietuvos himną ir
maldavusių Vašingtono biurokra
tų bent rezoliucija paliudyti, kad
Amerika nepripažįsta Lietuvos
okupacijos, smerkia jos okupantus,
Baisiojo birželio (kaip buvo vadina
ma) prisiminimas tik vienur kitur
pasireiškia. (Joninės tai visur
švenčiamos!) Praeis dar dešimt
metis ir mūsų vyresnieji, kurie
patys patyrė pirmosios bolševikų
okupacijos baisumus ir dėl to buvo
priversti palikti tėvynę, iškeliaus
amžinybėn. Ar jaunesnės kartos
suruoš gedulingą birželio tragedi
jos prisiminimą, ar į tuos renginius
įsijungs naujieji lietuviai imi
grantai? Manome, kad atsakymo
nereikia — jis visiems labai aiš
kus.
Rusija ne tik nepripažįsta oku
pavusi Lietuvą, bet deda daug pas
tangų, kad būtų pakeista istorija,
kad Maskva, užuot vadinta oku
pante, būtų tituluojama gelbėtoja.
Šios pastangos pavyks, jei tauta
neatsibus, jei į ją neprabils kan
kinių kaulai, kurių balsą išgirs
jaunesnės kartos ir neleis sunie
kinti brangaus jų atminimo, neleis
suklastoti Lietuvos istorijos. O tai
daug greičiau įvyktų, jeigu tie,
kurių kaktos pažymėtos trimis
raidėmis „KGB", jas išdrįstų nusi
plauti...

nio, galima toli nueiti. Jei Brazilija
tiek daug pasiekė, tai ir JAV, bū
dama galingiausia valstybė pasauly
je, gali tai padaryti — tam tik reikia
sumanaus, stipraus vadovo.
Gaila, kad šiuo metu JAV įtakin
gieji žmonės bei politikai visa jėga
prisirišę prie benzino ir vengia žvelgti
į ateityje numatomą benzino krizę.

Prie Lena miesto, Illinois valstijoje,
biorafinerija per metus iš kukurūzų
pagamina 40 mln. galonų etanolio.
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Krikštas — Atgimimas Šv. Dvasioje
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS, MIC
J a u Senajame testamente yra
minimas apiplovimo kultas. Žydų
tautoje buvo praktikuojamas pro
zelitų krikštas, kuriuo simboliškai
buvo išreiškiamas žydų išvedimas iš
Egipto nelaisvės ir Raudonosios jū
ros perėjimas. Šią mintį šv. Paulius
perduoda korintiečiams, rašydamas
jiems pirmajame laiške: „Noriu, kad
žinotumėt, broliai, jog visi mūsų pro
tėviai sekė paskui debesį ir visi
perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze,
krikštydamiesi debesyje ir jūroje" (1
Kor. 10, 1-2). Kad galėtų gauti iš
Dievo sandoros įstatymą ir pasiekti
pažadėtąją žemę, žydai turėjo būti
pakrikštyti debesyje ir jūroje. Evan
gelijoje yra žinomas Jono krikštas,
kurio paskirtis buvo parengti tautą
Mesijo atėjimui, pažadinant joje vi
dinį pasikeitimą. Tai buvo atgailos
krikštas, kaip Jonas sakė: „Aš jus
krikštiju vandeniu, kad atsivers
tumėte" (Mt. 3, 11). Bažnyčia Jono
krikšte mato pirmavaizdį Kristaus
įsteigtojo krikšto, kuriame žmogus
turi atgimti naujam gyvenimui van
deniu ir Šv. Dvasia. Šv. Petras Sek
minių dieną pirmąjį savo kvietimą
Jeruzalės minioms paskelbė panašų
Jono Krikštytojo raginimą: „Atsi
verskite. Ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų
atleistos jums nuodėmės, t a d a gau
site Šventosios Dvasios dovaną"
(Apd. 2, 38).
Kristus savo misiją pradėjo pri
imdamas Jono krikštą, kad įvyktų
visas teisingumas. Šiuo būdu Jis
prisiėmė visas pareigas, kaip Jahvės
(Dievo) tarnas, ant kurio pečių tu
rėjo būti sudėtos visos tautos nuo
dėmės. Šia prasme Kristaus krikštas
turi ryšį su Jo kančia ir mirtimi ant
kryžiaus, kaip Jis pats apie tai viešo
jo gyvenimo pabaigoje kalbėjo: „Aš
turiu būti pakrikštytas krikštu ir

taip nerimstu, kol tai išsipildys" (Lk.
12, 50). Teologai kelia klausimą,
kokios prasmės ir vertės buvo paties
Kristaus ir apaštalų krikštas dar
viešojo gyvenimo metu, nes jie
krikštijo kaip ir Jonas. Ketvirtoje
Evangelijoje sakoma, kad „Jėzus su
mokiniais atėjo į Judėjos kraštą ir su
jais būdamas, krikštydino. Taip pat
ir J o n a s krikštijo Enone, netoli
Salimo, nes ten buvo daug vandens
ir žmonės ten rinkdavosi krikštytis"
(Jn. 3, 22-23).
Iš Apaštalų darbų matome, kad
apaštalai mokė ir krikštijo, kaip
jiems buvo pasakyta paties Kristaus.
Ir šv. Paulius pradėjo skelbti Jėzų,
kai pats pirma buvo pakrikštytas.
Bet kada ir kuriuo laiku Kristus
krikštą įsteigė, sunku būtų tiksliai
nusakyti Bažnyčios tėvai kalba apie
vandens pašventinimą ir suteikimą
jam ypatingos galios paties Kristaus
krikštu, kai Jis įžengė į Jordano upę
pakrikštijimui. Apie krikštą kalba
Jėzus su Nikodemu, kad reikia žmo
gui atgimti iš vandens ir Šv. Dva
sios. Bet visa tai atsitiko dar prieš
atpirkimo įvykį. O po prisikėlimo iš
numirusių Jėzus aiškiai duoda įsa
kymą mokiniams, kaip kalba Matas
savo Evangelijos pabaigoje: „Man
duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Tad eikite ir padarykite mano mo
kiniais visų tautų žmones, krikšty
dami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir
Šv. Dvasios, mokydami laikytis vis
ko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš
esu su jumis per visas dienas iki
pasaulio pabaigos" (Mt. 28, 18-20).
Iš čia aiškėja, kad apaštalams buvo
patikėta misija eiti į visą pasaulį ir
kad krikštas yra jau dalyvavimas su
Kristumi pergalės triumfe prieš
nuodėmę. Todėl galutinis įsteigimas
ir paliepimas krikštyti atėjo po pri
sikėlimo iš numirusiųjų.
Naujojo testamento santvarkoje
paties Kristaus patvarkymu krikš
tas yra neatšaukiamai būtinas žmo

KORP! GAJOS
Po beveik dvejų metų pertraukos
Korp! Gajos valdyba š.m. gegužės 28
d. (sekmadienį) sukvietė narius į
susirinkimą Ateitininkų namuose,
Lemont, Illinois.
11 vai. ryto korporacijos nariai
dalyvavo šv. Mišiose Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje. Vėliau
susirinko Ateitininkų namuose, kur
po kavutės ir užkandžių vyko susi
rinkimas, vadovaujamas ilgamečio
Korp! Gajos pirmininko dr. Antano
Razmos.
Pasveikinęs susirinkusius, jis

pranešė džiugią žinią, kad pagaliau
šių metų pradžioje pasirodė Korp!
Gajos istorijos knyga. Jis taip pat
paminėjo, kad balandžio 22 d.
„Draugo" dienraštyje knygą palan
kiai pirmoji įvertino red. Danutė
Bindokienė, pažymėdama, kad ši
istorija vertinga ne vien korporacijos
n a r i a m s , kurie skaitydami prisi
mins nueitą garbingą korporacijos
kelią, bet kiekvienam, besidomin
čiam katalikų medikų veikla nepri
klausomoje Lietuvoje, Vokietijoje ir
JAV. Korporacijos ilgametis iždi-

Korp 1 Gajos susirinkimo dalyviai. Iš kairės sėdi: Joana Danilevičienė, Birutė Kasakaitienė, prof Juozas Meškauskas, viešnia iš Lietuvos,fPetras Kisielius ir Kazys
Ambrozaitis, stovi Antanas Razma, Kazys Rimkus, Elena Deckienė, Domas Lap
kus, jonas Šalna, Janina Šalnienė, Ona Daugirdienė, Regina Padleckienė, Augus
ta Šaulienė, Petras Rasutis, Vacys Šaulys.

gaus išganymui. Kristus Nikodemui
aiškiai sako: „Iš tiesų, iš tiesų sakau
tau: kas negims iš vandens ir Dva
sios, neįeis į Dievo karalystę" (Jn. 3,
5). Nors krikštas ateina iš Viešpaties
įsakymo per žmogų, bet tai yra pa
ties Dievo darbas, nes ir teikiamas
visos Švenčiausios Trejybės vardu.
P a u l i u s korintiečiams pirmajame
laiške rašo: „Mes visi buvome pa
krikštyti vienoje Dvasioje, kad suda
rytume vieną kūną, visi — žydai ir
graikai, vergai ir laisvieji; visi bu
vome pagirdyti viena Dvasia" (1 Kor.
12, 13), o Dievo Dvasia negali būti
suderinta su nuodėme. Todėl krikš
tas panaikina visas nuodėmes, pa
naikina gimtosios nuodėmės kaltę.
Tai jau yra atpirkimo pritaikymas
žmogaus sielos išganymui. Suaugu
sių krikšte n ė r a tai koks simbolinis
magiškų ženklų pritaikymas. Krikš
t a s turi eiti su žmogaus vidiniu
pasikeitimu, nes ir šv. Paulius tikė
jimui ir krikštui priskiria panašias
pasekmes.
Žmonijos atpirkimas, kaip ma
tome iš Evangelijos, įvyko Kristaus
kentėjimų, Jo mirties ir prisikėlimo
iš numirusiųjų dramoje. Toje dramo
je turi dalyvauti kiekvienas žmogus,
kad atpirkimo vaisiai pasiektų jo
sielą. Žmogus gyvena ženklų pasau
lyje, nes visa, k a s yra laikina, turi
tik praeinančių ženklų prasmę. To
dėl nieko nuostabaus, kad žmogus
gali Kristaus dramoje dalyvauti sim
bolišku būdu. Vanduo yra nuvalymo
simbolis, o Dievo vardu tarti žodžiai
irgi yra tik ženklai. Tad per krikštą
mes dalyvaujame Kristaus mirtyje ir
Jo prisikėlime iš numirusiųjų, nes
gauname naują gyvenimą. Šv. Pau
lius romiečiams rašo: „Argi nežinote,
jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje
Jėzuje, esame pakrikštyti Jo mirty
je? Taigi krikštu mes esame kartu su
J u o palaidoti mirtyje, kad k a i p
Jėzus buvo prikeltas iš numirusiųjų
Tėvo šlovinga galia, taip ir mes

pradėtume gyventi atnaujintą gy
venimą" (Rom. 6, 3-4). Šis dalyvavi
mas Kristaus atpirkimo dramoje ir
išlaisvinimas iš nuodėmės vergijos
veda krikščionį į kūnų prikėlimą
paskutinę pasaulio dieną, kaip rašo
šv. Paulius: „Jei jumyse gyvena Dva
sia to, kuris Jėzų prikėlė iš numi
rusiųjų, tai Jis — prikėlęs iš numi
rusių Kristų Jėzų — atgaivins ir jū
sų mirtinguosius kūnus savo Dvasia,
gyvenančia jumyse" (Rom. 8-11).
Pagal šv. Paulių, krikštu paženklin
tas žmogus inkorporuojamas Kristu
je ir jis įjungiamas per krikštą, tarsi
apsivelka Kristumi, tampa nauju
žmogumi. Po krikšto žmogus prik
lauso Kristui taip, kad jo gyvenimas
yra pašvęstas ir vystosi pagal Kris
taus, mirusio ir prisikėlusio, gyve
nimą. Ir tai yra daugiau, negu legalinis Bažnyčiai priklausomumas, nes,
pagal Kristaus žodžius, yra tai nau
jas atgimimas. Jeigu naujas atgimi
mas, tai ir naujas gyvenimas Švento
joje Dvasioje. Tas naujas gyvenimas
yra dalyvavimas paties Dievo gyvy
bėje ir čia žemėje reiškiasi krikš
čionyje visų pirma tikėjimu, kuris
savo turiniu yra paties Dievo ap
reikštas pažinimas. O krikščionis
turi kiti atpažinti iš jų meilės. Apie
priešų meilę neatpirktas pasaulis
nebuvo girdėjęs. O krikščionis turi
mylėti kiekvieną žmogų, nes kiek
vienas yra skirtas ir pašauktas ma
tyti amžinybėje Viešpaties veidą.
Per krikštą žmogus gyvena dievišku
gyvenimu, bet vis dar kaip mįslėje
jis vaikščioja visą laiką ženklų pa
saulyje ir vaizduoja kenčiantį Kris
tų, bet tai Dievo akivaizdoje yra
trumpa mūsų gyvenimo valandėlė.
Kaip šv. P e t r a s pirmajame laiške
rašo: „Jėzaus Kristaus prisikėlimas
iš numirusių yra atgimdęs j u s gyvai
vilčiai, kad gausite nenykstantį pa
likimą, skirtą j u m s danguje" (1 Petr.
1, 3-4).

SUSIRINKIMAS
ninkas dr. P e t r a s Rasutis, kitiems
valdybos n a r i a m s talkininkaujant,
rūpinasi knygos platinimu.
,,Gajos" korporacijos istorija
prasideda su jos įkūrimu 1928 me
tais. Prieš tai ateitininkai, studijuo
jantys bendrosios medicinos, odon
tologijos, veterinarijos, farmakologi
jos, ir vėliau — biologijos — moks
lus, neturėjo savo organizacijos, k u r
galėtų spręsti savas problemas,
diskutuoti įvairiais klausimais, tad
teko glaustis prie kitų katalikiškų
organizacijų. Ilgainiui gimė mintis
įkurti savą korporaciją, kuri pava
dinta ,,Gajos" vardu.
Knygą ruošiant, p a n a u d o t a
daug istorinės medžiagos ne tik iš
ankstyviausio korporacijos veiklos
laikotarpio, bet taip pat apie Lietu
vos universiteto kūrimąsi Kaune,
ateitininkų ir kitų tuometinių orga
nizacijų veiklą.
Palyginti plačiai aprašyta kor
poracijos veikla išeivijoje — JAV ir iš
dalies didesniuose Kanados mies
tuose, kur gyveno ir medicinos prak
tika vertėsi korporacijos nariai.
Knyga yra beveik 400 psl., gausi
individualiomis ir grupinėmis nuo
t r a u k o m i s . Leidimo paruosimas
truko beveik penkerius metus, nes
numatytasis redaktorius dr. Kazys
P e m k u s n e l a u k t a i anksti išvyko

amžinybėn. J i s planavo ,,Gajos"
istoriją išleisti nuotraukų albumo
forma. Buvo t a m surinkęs daug me
džiagos ir nuotraukų. Mes to ne
galėjome padaryti, nes daugelis na
rių pageidavo ir rašytos istorijos.
Knyga išleista korporantų aukomis.
Trumpai kalbėjo knygos redak
cinė kolegija: dr. Vaclovas Šaulys,
prof. Juozas Meškauskas, dr. Petras
Kisielius ir dr. Kazys G. Ambrozai
tis. Jie taip pat yra įsitikinę, kad šis
leidinys b u s reikšmingas tolesnei
korporacijos veiklai išeivijoje ir Lie
tuvoje.
Prieš keletą mėnesių Korp! Gaja
pirm. dr. A n t a n a s Razma buvo su
daręs nominacinį komitetą iš dr.
Petro Kisieliaus, dr. Kazio Ambrozaičio ir dr. Vaclovo Šaulio. Komi
teto paskirtis — surasti žmones,
sutinkančius įeiti į korporacijos
valdybą. Darbas buvo sėkmingas ir
susirinkime pristatyta nauja valdy
ba, kurią sudaro: Ona Daugirdienė,
MD, Loreta Grybauskienė, DDS, ir
Aras Žlioba, MD.
Visi susirinkimo dalyviai naujai
valdybai palinkėjo sėkmės.
Buvo malonu po ilgesnes per
traukos vėl susirinkti, pabendrauti,
pasidalinti mintimis ir pasiryžti
ateities veiklai.

V.Š.
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NEIŠLEISTA KNYGA
Vladislovas Telksnys, vienas iš
paskutiniųjų dar gyvų Lietuvos lais
vės kovotojų, kentėjęs ir nuo sovie
tinės, ir nuo hitlerinės okupacijos.
Daugelis „Draugo" skaitytojų
turbūt atsimena, kai po nepriklau
somybės atkūrimo viena po kitos
pasirodė trys Telksnio knygos: „Ka
mino šešėlyje", „Trisdešimt treji
metai po svetima pavarde", „Nuo
Kėgžlio ligi Aluntos". Šiuo metu
spaudai paruošta jau ir ketvirtoji,
pavadinta „Prašiau sušaudyti". Tai
daugiau kaip 400 puslapių rankraš
tis, išspausdintas senoviška rašomą
j a mašinėle, įrištas į kietus viršelius,
knygos formato. Tenka stebėtis, kiek
pasišventimo, kiek pasiryžimo šitam
devyniasdešimtmečiui žmogui rei
kėjo ją parašyti ir pačiam per dvi
„kalkes" atbaksnoti: xerox kopijavi
mas Lietuvoje brangus...
„Prašiau sušaudyti" yra auto
biografinė apysaka apie autoriaus
jaunystę prieškarinėje, nepriklauso
moje Lietuvoje, tęsianti atsimini
mus, anksčiau paviešintus knygoje
„Nuo Kėgžlio ligi Aluntos". Su pro
gimnazijos baigimo diplomu tėviškė
je jis leidžiasi kelionėn į Kauną, kur,
brolio kunigo padedamas, tikisi tęsti
mokslą suaugusių gimnazijoje, kar
tu dirbdamas įvairų darbą, dalyvau
damas jaunų katalikų organizaci
jose. Jaunuolis pilnas idealizmo,
viskas jam įdomu, visur jis dalyvau
ja, kalba, rašo, vaidina, dirba ir džiau-

Vladislovas Telksnys su žmona Danu
te prieš 10 metų.

giasi jaunyste, laisve — iki jo ir visos
Lietuvos gyvenimas a p v e r č i a m a s
aukštyn kojom klastingo istorinio
priešo iš rytų... J i s su keletu iš
tikimų draugų eina į pogrindį,
spausdina, platina lietuvišką laik
raštį, lipdo ant sienų plakatus, skel
bia teisybės žodį apie y p a t i n g a i
rafinuotą ir žiaurų okupantą. Neil
gai trukus, patenka į kalėjimą, ten
sovietinių tardytojų k a n k i n a m a s ,
daužomas, išsilaisvina, tiktai prasi
dėjus Antrajam pasauliniam karui,
rusams nesuspėjus kalinių išvežti.
Tuojau prisideda prie ginkluoto su
kilimo, „palydi" raudonuosius oku
pantus atgal, iš kur jie atėję...
Karo ir vokiečių okupacijos me
tu Telksnys grįžta prie pogrindžio
spaudos: dabar veikia prieš vokiš

S

iek tiek užvalgę ir išgėrę šviežio pieno, pa
siėmę karves ir avis važiavome toliau į Va
karus. Pagaliau baigėsi Romintos giria ir atsivėrė
laukai, tai vienur, tai kitur matėsi raudoni sodybų
pastatų stogai, keliai apsodinti medžiais iš abiejų
pusių. Pavažiavus keliolika kilometrų link Gal
dapės (Goldap) artinosi pavakarys ir reikėjo ieškoti
nakvynės. Vokiečių žandaro pastangų dėka prie
kelio esančio dvaro šeimininkas priėmė nakvynei
kluone ant šieno. Išėmę iš vežimų nuosavus daik
tus, vokiečių karišką amuniciją Tėvelis ir Kur
tinaitis kartu su žandaru nuvežė į Galdapės karei
vinių sandėlį. Kartu su jais važiavau ir aš. Netoli
miesto, ant kelio griovio kranto, sėdėjo būrys jaunų
vyrų, saugomų dviejų ginkluotų vokiečių sargy
binių. Privažiavus arčiau iš jų pažinome pusbrolį
Joną Lukoševičių ir giminaičius brolius Juozą ir
Joną Kalvaičius iš Pajavonio. Juos vokiečiai žan
darai atskyrė nuo šeimų pravažiavus LietuvosVokietijos sieną prie Vištyčio. Jie sakė, kad vokie
čiai juos paėmė prie apkasų kasimo. Tėvelis susi
tarė, kad juos pasiims, kai grįš atgal iškrovęs vo
kiškus daiktus. Tačiau grįžtant jų ten jau nebuvo.
Vokiečių žandaras, palinkėjęs nepatekti į bolševikų
rankas, pasiliko kareivinėse. Mes ir Kurtinaitis į
nakvynės dvarą grįžome sutemus, vos neprava
žiavome pro šalį. Tik aš buvau gerai įsižiūrėjęs ke
lią, kuris vedė į dvarą. Kelias įdomus man pasirodė
tuo, kad buvo apsodintas obelimis, ant kurių šakų
dar gausiai kabojo obuoliai. Vos prašvitus dvaro
ponas su didžiausiu triukšmu mus išvarė, išvadin
damas „Litauesche Schweine". Neprisimenu, už ką
jis taip supykęs buvo. Gal už tai, kad Kurtinaičių
sūnūs Vytautas ir Jonas paėmė šiek tiek arkliams
pašaro — dobilų. Kurtinaičių Teresėlė, gerai mo
kėjusi vokiečių kalbą, jam pasakė: „Liks ir tavo
dvaras, ir tie dobilai, kai ateis rusai, kaip ir mūsų
viskas liko". Savaime suprantama, kad vokietis
dvarininkas negalėjo suprasti ir įsivaizduoti, kad
jis netrukus turės palikti savo dvarą, kurį gali
užimti rusų armijos kareiviai. O tai ir įvyko, nes tą
patį rytą mums įvažiavus į Galdapės miestą, pasi
girdo sirena, kuri skelbė, kad miesto gyventojai yra
evakuojami. Sovietų armija ir jos tankai artinosi
prie Galdapės. Mieste kilo didžiulė panika. Mote
rys, pagyvenę vyrai, vaikai bėgo tai pirmyn, tai
atgal. Matyt, kad jiems tai buvo staigmena, nes jie
nesitikėjo, kad rusų armija gali įsiveržti į Rytprū
sius ir sujaukti ramu ju gyvenimą. Galdapės
miesto mes nesustojome :r važiavome, paskui ves-

kąjį okupantą, kol išduotas patenka į
Stutthofo koncentracijos lagerį (tie
kančios mėnesiai pavaizduoti knygo
je „Kamino šešėlyje").
Visi šie įvykiai aprašyti apysa
kos forma, autoriui būdingu stiliumi,
stebėtinai gyva, jaunatviška dvasia,
nepaisant, kad autorius, ją atkur
damas, j a u linko į devyniasdešim
tuosius! Čia jo gimnazija ir jos baigi
mas, darbas kepykloje, kur kepami
dieviški pyragėliai; draugai, kasdie
niniai reikalai, šventės, rūpesčiai ir
džiaugsmai, meilės ir vestuvės.
Šią apysaką galima būtų pava
dinti istoriniu romanu, kur herojus
y r a lietuvių t a u t a , jos Dievą mylin
tis, idealistiškas, patriotiškas jauni
mas. Tai bene paskutinis šios rūšies
jaunimas... Knygoje netrūksta hu
moro, niekad neužgęstančios vilties.
Prieš keletą metų autoriui Lie
tuvos prezidentas Valdas Adamkus
suteikė Vyčio Kryžiaus ordiną. Lais
vės kovotojams buvo n u t a r t a dova
noti žemės, deja, atrodo, kad iki šiol
šita dovana jų nepasiekė.
Nepaliaujančių buvusio okupan
to melų ir šmeižtų akivaizdoje pa
našios knygos, kaip „Prašiau sušau
dyti", liudijančios mūsų tautos rezis
tenciją, turėtų būti leidžiamos vals
tybės lėšomis — nedelsiant, kol dar
gyvas nors vienas jos istorijos liudy
tojas. Deja, neseniai sužinojom, kad
valdžia ne tik neranda lėšų jos išlei
dimui, bet anksčiau pažadėta žemės

RYTŲ PRŪSIJOS
KELIAIS
ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS
Nr.6
darni karves Unguros (Angerburgo) miesto krypti
mi. Pavažiavę apie 20 km už Galdapės pasivijome
didžiulę karvių bandą, kurią varovai ginė iš
evakuotų Rytų Prūsijos pasienio rajonų. Karves
ginė plentu, todėl buvo labai sunku su vežimais
pravažiuoti pro jas. Reikėjo lėtai slinkti paskui šią
galvijų bandą. Visa mūsų laimė, kad iš Galdapės
prisivijo kariška mašina, iš kurios iššokęs vokiečių
armijos karininkas bandos varovams įsakė galvijus
varyti pakele ir netrukdyti eismo plentu, kuriuo
pradėjo važiuoti atsitraukiantys vokiečių karo
daliniai. Nuvarytos nuo plento karvės pasklido po
laukus, kai kurios tekinos ir baubdamos leidosi
bėgti. Galvijai buvo neramūs, nes, matyt, karvės
keletą dienų nebuvo melžtos. Dar pavažiavę apie
keletą kilometrų, pradėjome galvoti apie nakvynę.
Nakvynės ieškoti eidavo Teresė Kurtinaitytė ir
sesuo Marytė. Privažiavome kaimo gyvenvietę, iš
jos žmonės buvo ką tik iševakuoti. Namuose ant
stalų stovėjo lėkštės, puodeliai ir ąsočiai su dar ne
visiškai ataušusia kava. Kadangi kaime gyventojų
nebuvo, nakvynei apsistojome labiausiai mums pa
tikusiuose namuose. Pavakariop varovai atvarė tą
pačią karvių bandą, kuri mums trukdė pravažiuoti
plentu. Karves suvarė į tuščius tvartus ir kluonus.
Varovai kreipėsi į Kurtinaičių ir Lukoševičių
moteris, prašydami pamelžti karves. Karves melžė
tą vakarą ir kitą dieną nuo ankstyvo ryto. Pri
melžtą pieną pylė į vonias. Vyrai kažkurioje sody
boje surado centrifugą ir sviesto muštuvą. Sumušė
nemažą kiekį sviesto, kuris labai pravertė tolimes
nėje kelionėje. Gal tame kaime būtume užsilikę
ilgiau, bet antros dienos rytą pradėjo važiuoti vo
kiečių kariniai daliniai. Žandarai įspėjo karvių
varovus ir mus, kad nedelsiant išvyktume iš šio
kaimo, nes rusų tankai įsiveržė į Galdapės miestą.
Varovai iš kaimo išvarė karvių bandą. Nedelsdami
ir mes išvažiavome. Paskui vežimus išsivedeme ;r
savas lietuviškas karve.-, tik avor.u sumažėjo, ne
viena apšlubo ;r r( ikeje pnpjau*: Be *o. reikę'

dovana, kuri būtų įgalinusi patį
rašytoją knygą išleisti, tapo atšauk
ta — paskelba „nekonstitucine".
Tarp mano tėvo senų dokumen
tų yra parodymai, kaip po Pirmojo
pasaulinio karo laisvę iškovojusi val
stybė parodė tautos, dėkingumą jos
nepriklausomybės kūrėjams-savanoriams. Mano tėvas buvo apdova
notas ne tik ordinu, bet ir keturiais
hektarais pirmos rūšies dirbamos že
mės Suvalkijoje. To negana, valdžia
savanorių-kūrėjų vaikams suteikė
galimybę laisvai, be jokio užmokes
čio, mokytis valstybinėse gimnazi
jose. Aš žinau, nes ta privilegija nau
dojausi.
Naujoji Lietuva V. Telksniui da
vė medalį ir žemės pažadą, kurio
neištesėjo.
Rašytojo darbas lieka trijose, per
kalkę išspausdintose rankraščio ko
pijose. Užklaustas, kaip galvoja
knygą išleisti, autorius tik atsidūsta:
„Tai jau turbūt man neteks pama
tyti..."
Laimutė M. Tornau
P.S. Jeigu atsirastų patriotiškai
nusiteikusių tautiečių, kurie sutiktų
paremti „Prašiau sušaudyti" knygos
išleidimą, su autoriumi susisiekti
galima šiuo adresu: Vladislovas
Telksnys, Vidurinė gatvė 13, Kaunas
48339 LT Lithuania. Besidomintys
taip pat gali paskambinti straipsnio
autorei tel. 773-778-0066.

papildyti negausias maisto atsargas. Po pietų pri
važiavome Unguros (Angerburg) miestą, kuriame
taip pat buvo jaučiama įtampa. Moterys su vaikais
ir pagyvenę žmonės, nešini ryšuliais bei lagami
nais, skubėjo į traukinių stotį. Mieste sutikome
keletą lietuvių šeimų, kurios ruošėsi palikti arklius
su vežimais ir važiuoti traukiniu tolyn į Vokietiją.
Jurgis Lukoševičius ir Jonas Kurtinaitis apie tai
net galvoti nenorėjo. Jie jokiu būdu nenorėjo atsi
sakyti arklių, vežimų, karvių bei avių. Prie Un
guros kelias ėjo didžiulio ežero pakrante. Man
atrodė, kad tai didžiulė jūra, o tai buvo tik vienas iš
didesnių Mozūrų ežerų. Pravažiavus Ungurą, pa
kelėje prie nedidelio ežerėlio, pušyne pastebėjome
vasarnamį, kuriame apsistojome nakvynei. Vasar
namyje buvo virtuvė su puodais ir indais, buvo ga
lima pasiruošti pietus. Malkų taip pat buvo priga
minta ir sudėta į pastogę. 1944 m. paskutinės spa
lio mėn. dienos buvo palyginti šiltos ir saulėtos.
Ežere moterys išplovė apatinius drabužius, kurie
saulėtą dieną greitai išdžiūvo. Mums, vaikams, va
sarnamyje gyventi patiko, nes čia pat buvo ežeYas
ir miškas. Be to, gyvuliams buvo nebloga ganykla.
Pagyvenę porą dienų vasarnamyje, išsiruošėme į
kelionę. Pakeliui į Rastenburgą, dešinėje kelio pu
sėje, pastebėjome aukštą spygliuotos vielos tvorą.
Tolumoje matėsi juodai apsirengę kareiviai su gin
klais. Vėliau sužinojome, kad ten Hitlerio bunkeris,
kuriame prieš jį 1944 m. liepos 20 dieną vyko pa
sikėsinimas, kurį organizavo aukšti vermachto
generolai. Kol pasiekėme Rastenburgą, dar keletą
naktų reikėjo nakvoti kaimuose pas gyventojus.
Ten vokiečiai nebuvo evakuoti ir ne visi norėjo pri
imti nakvynėn. Jei kurie priėmė nakvoti, tai tik į
tvartą ar kluoną. Labai gailėjo duoti pašaro ark
liams ir karvėms. Avių buvo likusi tik viena, kitos
buvo papjautos ir beveik suvalgytos. Pagaliau po
keleto dienų kelionės pasiekėme Rastenburgą
(Rastenburg). Tai buvo lapkričio pradžioje. Pro šį
miestą pravažiuojantiems pabėgėliams buvo duo
damos maisto kortelės. Norint gauti korteles,
užteko pasakyti, kiek šeimoje narių ir kiek mažų
vaikų. Be to, vienoje valgykloje karo pabėgėliams
buvo dalinama sriuba su mėsos gabaliukais. Mes
visi džiaugėmės, kad beveik po 20 dienų kelionės
galėjome sočiai pavalgyti žirnių sriubos. Rastenburge gavome nusipirkti pagal korteles duonos,
margarino ir kitų maisto produktų. Sesuo Marytė
ir Kurtinaičių merginos nusipirko dailias kurpai
tes, tik su mediniais padais.
Bus daugiau
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Lietuviai verčiami lankyti lenkiškas mokyklas
A t k e l t a i š 1 psl.
Kreipimesi prašoma ištirti, ar
Vilniaus rajono savivaldybės institu
cijų vykdoma švietimo politika ra
jono mokyklose nepažeidžia konsti
tucinio lygių galimybių principo, su
teikdama privilegijų švietimo įstai
goms, kuriose vaikai ugdomi lenkų
kalba. Kreipimąsi pasirašė 10 Seimo
narių.
Vilniaus krašto lietuvių draugi
jos „Vilnija" pirmininkas Kazimie
ras Garšva pasakojo, kad lietuvių
vaikai raginami lankyti lenkiškas
mokyklas, o lietuviškose mokyklose
panorusiems mokytis lenkams net
grasinama.
„Buvo toks atvejis, kai Milkūnų
kaime (Šalčininkų r.) gyvenančiai
šešių vaikų motinai buvo pagrasinta
atimti motinystės teises, jei ji savo
atžalų neleis į lenkišką mokyklą, —
prisiminė K. Garšva. — Aš jau ne
kalbu apie seniūnų žadamą paramą,
vasaros stovyklas Lenkijoje, kurios
siūlomos už lenkiškų mokyklų pa
sirinkimą".
P a s a k jo, lenkiškų mokyklų yra
visose Vilniaus rajono savivaldybės
seniūnijose, o lietuviškų — tik apie
70 proc. seniūnijų, bet šį skaičių sie
k i a m a sistemiškai mažinti.
K. Garšva teigė, kad lietuviškas
mokyklas stengiamasi „marinti" ir
ekonomiškai. Jo skaičiavimais, per
m e t u s suremontuojama apie 20 len
kiškų ugdymo įstaigų (tiesa, prie to
prisideda Lenkijos valdžia ir pa
saulio lenkų bendruomenės), o lietu
viškos mokyklos jau seniai neregėjo
statybininkų.
D a r vieną pavyzdį pateikė Sei
mo Švietimo, mokslo ir kultūros ko
miteto patarėjas Kęstutis Kamins

kas. „Biudžeto įstatymas leidžia per
skirstyti 5 proc. sutaupytų mokinio
krepšelio lėšų kitoms švietimo reik
mėms. Situacija tokia, kad tos lėšos
nuolat perskirstomos į vieną pusę",
— teigė pašnekovas.
Jis prisiminė, kad tarp skundų
komitetui buvo pateiktas 1995 metų
Vilniaus rajono savivaldybės spren
dimas dėl papildomų lėšų paskirsty
mo. „Tarp 15 dotacijas gavusių švie
timo įstaigų tik viena buvo lietuviš
ka. Netolygų lėšų paskirstymą buvo
patvirtinusi ir Valstybės kontrolė.
Tokios tendencijos verčia sunerimti,
ar čia paisoma lygių galimybių", —
pabrėžė K. Kaminskas.
Tuo tarpu Vilniaus rajono savi
valdybės Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos (LLRA) frakcija kaltina K.
Garšvą ciniška dvigubų standartų
taikymo pozicija.
„LLRA frakcija, norinti užkirsti
kelią nepagrįstiems kaltinimams ir
politinėms spekuliacijoms, kurstan
čioms tautinę nesantaiką, š. m. bir
želio 8 dieną susidariusią situaciją
apsvarstė frakcijos posėdyje. Frak
cija laikosi LLRA principinių pozici
jų — nė viena lenkiška, lietuviška ar
rusiška mokykla negali būti reorga
nizuojama a r likviduojama, jei toje
mokykloje yra norintis mokytis nors
vienas mokinys", — rašoma pareiš
kime.
Tuo tarpu Vilniaus rajono savi
valdybės Švietimo skyrius Tarybai
parengė sprendimo projektą dėl pen
kių pradinių mokyklų reorganizavi
mo — dviejų lenkų mokomąja kalba
(Beržytės ir Putiniškių) ir trijų lietu
vių mokomąja kalba (Buivydžių,
Mostiškių, Rukainių) pertvarkymo
ir galimo uždarymo.

Apklausta laikinoji Darbo partijos vadovė
Vilnius, birželio 9 d. (BNS) —
Laikinoji Darbo partijos (DP) vadovė
ir „darbiečių" frakcijos Seime seniū
nė Loreta Graužinienė penktadienio
rytą apklausta Specialiųjų tyrimų
tarnyboje (STT).
Po maždaug pusantros valandos
trukusios apklausos L. Graužinienė
ž u r n a l i s t a m s teigė negalinti išsa
miai atskleisti, kokius parodymus
davė STT pareigūnams byloje dėl
Darbo partijos finansinės veiklos.
„Klausė, ar žiniasklaidoje pa
teikti faktai atitinka tikrovę", — sa
kė L. Graužinienė. Ką į tai ji atsakė
STT, politikė teigė negalinti pasa
kyti, nes to neleidžia pasižadėjimas
neviešinti tyrimo duomenų.
J i patikino, kad apklausiama

buvo kaip liudytoja ir juokdamasi
kalbėjo, kad tapti įtariamąja byloje
nėra pagrindo.
„Natūralu, kad ilgiau negu ki
t u s apklausinėjo, kadangi mano pa
reigos dabar aukštesnės", — pak
lausta apie apklausos trukmę sakė
„darbietė".
Šioje byloje trečiadienį liudytoju
Generalinė prokuratūra apklausė
vieną buvusių Darbo partijos vado
vų, Seimo pirmininką Viktorą Muntianą, dabar vadovaujantį atskilu
siai nuo „darbiečių" Pilietinės de
mokratijos partijai.
Ketvirtadienį liudytojais a p 
klausti dar trys parlamentarai, D P
nariai — Vytautas Draugelis, Man
fredas Žymantas ir Jonas Jagminas.

* Penktadieni
M u e n c h e n pirmajame etape 64-as finišavo
r u n g t y n ė m i s tarp Vokietijos ir „Amore & Vita-McDonald's" ko
K o s t a R i k o s r i n k t i n i ų prasidėju mandos narys Drąsutis Stundžia, o
s i a m e p a s a u l i o futbolo čempio jo komandos draugas Dainius Kain a t e tikėtinais nugalėtojais laikomi relis buvo 85-as. Abu Lietuvos dvira
brazilai. Londone įsikūrusi lažybų tininkai finišavo kartu su pagrin
bendrovė „William Hill" už tai, kad dine grupe, o 214 km etapo nugalė
Brazilijos rinktinė apgins pasaulio toju tapo slovėnas Borut Božič — 5
čempionės titulą, siūlo lažintis san vai. 30 min. ir 20 sek.
tykiu 9 prie 4, tai yra už 40 pastaty
* P i r m o s i o s e NBA f i n a l o
tų svarų sėkmės atveju j ū s gautumė rungtynėse Dalias „Mavericks"
te 90 svarų. Tarp realių kandidatų komanda ketvirtadienį n a m u o s e
laimėti planetos pirmenybes mini 90:80 nugalėjo taip pat pirmą kartą
mos ir Anglijos, Vokietijos bei Argen finale žaidžiančius Miami ,,Heat"
tinos rinktinės, o absoliučia pralai krepšininkus. Antrąsias finalo seri
mėtoja laikoma Trinidado ir Tobago jos iki keturių pergalių rungtynes
komanda, už kurią net nesiūloma la komandos sekmadienį vėl žais Dal
žintis.
ias. 32 taškus nugalėtojams pelnė, 4
* D a u g i a d i e n i ų „ T o u r of Slo- kamuolius atkovojo ir 3 pereme Jav e n i a " d v i r a t i n i n k u l e n k t y n i ų son Terry.

Konservatoriai ir Socialdemokratai
nusiteikę derėtis

Socialdemokratų vadovai: Juozas Bernatonis (k) ir Gediminas Kirkilas.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) —
Konservatoriai ir socialdemokratai
po penktadienį pustrečios valandos
užtrukusių derybų paskelbė esą nu
siteikę toliau derėtis ir sekmadienį
rinksis į antrąjį derybų dėl galimos
plačios koalicijos ratą.
Socialdemokratai penktadienį
įteikė savo Vyriausybės programos
projektą, parengtą buvusios Vyriau
sybės programos pagrindu.
Konservatoriai, anot jų derybininkės Irenos Degutienės, savo ruož
tu pirmiausia tikisi sulaukti pasiū
lymų dėl svarbiausių prioritetinių
būsimos Vyriausybės n u o s t a t ų ir
darbų.
„Nuomonės šiek tiek išsiskyrė,
nes, mūsų manymu, derybinės gru
pės turi susitarti ne dėl pačios pro
gramos turinio, o dėl svarbiausių
prioritetinių nuostatų ir darbų, ir tie
darbai turėtų būti suderinti tarpusa
vyje, tačiau socialdemokratai j a u
šiandien pateikė mums Vyriausybės
programą", — sakė I. Degutienė.
Pasak konservatorės, abiejų par
tijų derybininkai sutarė, jog iki sek
madienio socialdemokratai pateiks
minėtus siūlymus dėl prioritetų, o
konservatoriai pateiks savą Vyriau
sybės programos projektą.
I. Degutienė užsiminė, jog kal
bama apie galimą ateities koaliciją,
kurią sudarytų 7 partijos, t.y. susi
jungtų du j a u dabar susiformavę su
sivienijimai Seime — vadinamasis
Proveržio susivienijimas (konserva
toriai, liberalų sąjūdis ir sociallibe

ralai) ir centro kairės susivienijimas
(socialdemokratai, valstiečiai liaudi
ninkai, „pilietininkai" ir liberalcentristai).
Tokia koalicija turėtų 103 parla
mentarus iš 141.
I. Degutienė taip pat užsiminė,
jog svarstomas ir galimas kitas koa
licijos variantas iš 4 partijų — so
cialdemokratų, valstiečių liaudinin
kų, konservatorių ir liberalų sąjū
džio. Tokioje būtų 70 parlamentarų.
„Siūloma ateities koalicija iš
dviejų susivienijimų, kurią sudaro
keturios arba septynios partijos be
susikompromitavusių žmonių", —
sakė I. Degutienė.
Derybų su socialdemokratais iš
vakarėse konservatorė kategoriškai
teigė, jog konservatoriai neis į dery
bas su sostinės mero Artūro Zuoko
vadovaujamais liberalcentristais.
Tačiau penktadienį kelis kartus
klausiama apie tokią galimybę, I.
Degutienė vengė konkretaus atsaky
mo.
Socialdemokratų ir konservato
rių derybininkai taip pat sutarė de
rėtis paritetiniais pagrindais, tačiau
nei socialdemokratas Juozas Olekas,
nei L Degutienė nepaaiškino, ką tai
reiškia.
I. Degutienė tikino, jog apie gali
mą pasiskirstymą įtakomis ir pos
tais kalbos dar nebuvo.
Pasak derybininkų, jei sekma
dienį pavyks sutarti dėl programos,
jau pirmadienį ji gali būti pateikta
prezidentui Valdui Adamkui.

Rusija neįsileido etnografinės ekspedicijos
Vilnius, birželio 9 d. (BNS) — šių marių pakrante Kaliningrado
Rusijos Kaliningrado srities valdžia srityje nuo Polesk iki Zelenogradsk.
nesutinka į savąją Kuršių marių dalį Minėtuose miesteliuose jau buvo nu
įsileisti lietuviškos etnografinės eks matyti Lietuvos etnografinių kolek
pedicijos, kuri plauks istorine kuršių tyvų koncertai, ta proga net supla
nuotos miesto šventės. Anot muzie
burvalte — kurėnu.
Kaip pranešė Klaipėdoje įsikū jaus, sienos kirtimas ir maršrutas
ręs Lietuvos j ū r ų muziejus, sekma buvo derinamas iš anksto su Lietu
dienį Juodkrantėje prasidės ekspedi vos generaliniu konsulu Kaliningra
cija kurėnu, kuri yra Europos Sąjun de, Rusijos generaliniu konsulu
gos programos TNTERRG III B pro Klaipėdoje, Kaliningrado srities pa
jekto „Lagomar" dalis. Minėtasis et sienio valdyba.
nokultūrinis gyvosios istorijos pro
„Labai gaila, kad tarp Lietuvos
jektas „Kurėno sugrįžimas" prasi ir Rusijos vis dar kyla problemų dėl
dėjo 2001 metais. „Lagomar" projek sienų režimo su Kaliningrado sriti
to tikslas — tirti gamtos ir kultūros mi. Kurėno ekspedicija po Kalinin
paveldą pietinėje Baltijos jūros pa grado srities pakrantes galėjo tapti
krantėje (Kuršių, Aistmarių), ieš geriausiu įrodymu, kad kultūrine
kant perspektyvų regiono plėtrai.
prasme Kuršių marių teritorija nėra
Šiemet k ū r e n a s į ekspediciją iš . daloma — ji yra suvokiama, kaip
vientisas regionas, turėjęs, turintis
plauks jau penktąjį kartą.
J ū r ų muziejaus direktorės Olgos ir turėsiantis bendrą kultūros ir
Žalienės teigimu, šiemet kūrenas tu gamtos paveldą, kurį privalu išsau
rėjo iš anksto suderintą ir suplanuo goti", — pranešime cituojama O. Ža
ta maršrutą - plaukt; pietine Kur lienė.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

;y MM

Al Z a r q a w i pašalinimą Irakas
vadina naujos eros pradžia
Baghdad,
birželio
9
d.
(„ReutersTBNS) — Tai, kad Irake
buvo nukautas Abu Musab ai Zarąawi, šaliai reiškia „naują pradžią",
penktadieni sakė irakiečių vidaus
reikalų ministras, o Baghdad ir Baąouba buvo uždraustas eismas, sie
kiant užkirsti kelią galimiems at
sakomiesiems ,,al Qaeda" išpuo
liams.
Per operaciją, kurios metu žuvo
A. M. ai Zarqawi ir kuri, kaip sakė
JAV prezidentas George W. Bush,
gali padėti pakeisti įvykių kryptį
Irake, amerikiečiai numetė dvi 227
kg bombas.
Pabrėždamas amerikiečių ir ira
kiečių tarpusavio pasitikėjimo su
stiprėjimą po A. M. ai Zarqawi žū
ties, vidaus reikalų ministras Jawad
ai Bolani valstybinei televizijai „Iraqiya" sakė: „Al Zarqawi pašalinimas
— tai nauja pastangų užtikrinti Ira
ko saugumą ir įtvirtinti taiką pra
džia".
JAV kariškiai paskelbė atvaiz
dus, kuriuose matyti žuvęs A. M. ai
Zarqawi. Ant jo barzdoto veido ma
tyti įbrėžimų, jo akys užmerktos.
Antskrydyje dalyvavo du lėktu
vai F-16; iš vieno jų ant A. M. ai Zarqawi slėptuvės — nedidelio namo
palmių giraitėje — buvo numestos
dvi valdomos bombos.
Siekdamos nustatyti A. M. ai
Zarqawi buvimo vietą JAV specialio
sios pajėgos sekė jo dvasinį patarėją
šeichą Abdul Rahman, kuris taip pat
žuvo per minimą operaciją.
JAV gynybos sekretorius Donald
Rumsfeld sakė, kad per reidą iš viso
žuvo 10 žmonių. Anksčiau pareigū
nai buvo nurodę, kad žuvo šeši žmo
nės, tarp jų — moteris ir vaikas.
A. M. ai Zarqawi tapatybė buvo
patvirtinta pagal pirštų atspaudus ir
tatuiruotes.
JAV administracija kol kas ne
nusprendė išmokėti k a m nors pa
žadėtus 25 mln. dolerių už pagalbą
surasti ir nukauti islamistinės kovo
tojų grupės „ai Qaeda" Irake vadovą,
praneša JAV valstybės departamen

tas.
„Kol kas nė viena Amerikos ži
nyba neatsiuntė tokio prašymo", :—
sakė spaudos konferencijoje JAV val
stybės departamento atstovas spau
dai Sean McCormack. Būtent Vals
tybės departamentas tvarko tokių
premijų išmokėjimo programą.
Jis paaiškino, kokia tvarka pri
imamas toks sprendimas.
Pirmiausia viena suinteresuotų
žinybų atlieka savo tyrimą ir, rem
damasi jos rezultatais, kreipiasi į
Valstybės departamento vadovybę,
prašydama išnagrinėti klausimą dėl
premijos išmokėjimo. Po to sudaro
ma tarpžinybinė grupė, kuri tikrina
šios teikimo pagrįstumą. Jeigu pri
imamas teigiamas sprendimas, pasi
baigus visiems būtiniems suderini
mams, premija išmokama.
S. McCormack nepatvirtino pa
sirodžiusio pranešimo, kad kažkoks
jordanietis ar grupė kaimynų, gyve
nančių šalia subombarduotos A M.
ai Zarqawi slėptuvės, suteikė lemia
mos informacijos.
Aukšti Valstybės departamento
darbuotojai, prašydami neskelbti jų
pavardžių, sako, kad tikriausiai ši
premija niekada nebus išmokėta,
nes nėra jos nusipelniusių konkrečių
žmonių.
Iki šiol JAV dar niekada ne
išmokėjo tokios didelės premijos už
vieną žmogų. Tiek pat pažadėta už
pagalbą sučiupti „ai Qaeda" vadovą
Osama bin Laden.
Anksčiau buvo išmokėta 30 mln.
dolerių premija už informaciją, kur
slepiasi Irake nuversto šios šalies
prezidento Saddam Hussein sūnūs
Qusay ir Uday
Tuo tarpu Talibano vadovas mu
la Mohammad Omar pažadėjo, kad
„ai Qaeda" vadovo Irake A. M. ai
Zarqawi mirtis nesusilpnins musul
monų priešinimosi.
„Perduodu musulmonams visa
me pasaulyje geras naujienas — pa
sipriešinimas kryžininkų pajėgoms
Afganistane ir kitose islamo pasau
lio dalyse nesusilpnės", — sakė jis.

Tailandiečiai švenčia monarcho jubiliejų
Bankok, birželio 9 d. („Reut e r s 7 B N S ) — Milijonai geltonais
drabužiais apsirengusių ir skėčiais
nuo saulės besiginančių tailandiečių
penktadienį pradėjo linksmybes ka
raliaus Bhumibol Adulyadej valdy
mo 60 metų jubiliejui paminėti, dėl
kurių trumpam buvo pamiršta šalį
ištikusi politinė krizė.
Dešimtys tūkstančių žmonių su
plūdo į Bankok Karališkąją aikštę
pamatyti visų mylimo monarcho, ku
ris yra ilgiausiai valdantis karalius
visame pasaulyje. J ų susirinko daug
daugiau nei protestuotojų, kurie čia
prieš tris mėnesius reikalavo prem
jero Thaksin Shinawatra atsistaty
dinimo.
„Iš tikrųjų, jis toks svarbus tai
landiečių gyvenime, — sakė Ameri
koje gimęs ir Bankok gyvenantis
k o n s u l t a n t a s J o h n C r a n e , kuris
šventės proga pasipuošė geltona
apyranke. — Dėl savo asmeninio pa

vyzdžio karalius nepaprastai gerbia
mas visuose visuomenės sluoksniuose .
Penkias dienas truksiančią
šventę Bhumibol Adulyadej pradėjo
Karališkojoje aikštėje pasakydamas
kalbą, kurią visai šaliai transliavo
televizija.
Monarcho valdymo jubiliejui pa
minėti surengta iškilminga vakarie
nė, kurioje dalyvavo karališkieji as
menys iš 25 valstybių, taip pat įvyks
įspūdingas karališkųjų laivų pa
radas ir bus paleista 25,000 kalinių,
atliekančių bausmę už smulkius nu
sikaltimus.
Tailandiečiai nepraleidžia pro
gos pasilinksminti. Prognozuojama
kad šventinį fejerverką stebės de
šimtys tūkstančių žmonių.
Beveik visi šventėje dalyvaujan
tys žmonės vilki geltonus mar.-kin;u?. k ū n e buvo .-luojarn: .5 parduo
tuvių lentynų

EUROPA
VARŠUVA
Lenkijos švietimo ministras Ro
man Giertych ketvirtadienį pareiš
kė, kad liustracija turi būti taikoma
ir mokyklų direktoriams. „Tai labai
svarbios funkcijos ir jei liustniojami
teisininkai, nematau priežasties, ko
dėl neturėtų būti liustniojami švieti
mo pareigūnai", — sakė radikalio
sios ultranacionalistinės Lenkijos
šeimų lygos vadovas. Jo idėją parė
mė „Solidarumo" švietimo skyrius,
bet Lenkijos mokytojų profesinės są
jungos pirmininkas Slawomir Broniarz ją kritikavo ir sakė, kad švieti
mo darbuotojų liustracija „po 16 ar
17 metų yra pavėluota".

Lenkijos karo policija kovoja su
narkotikų platintojais, kurie ver
žiasi į kareivines, — per tris mėne
sius pavyko sulaikyti net 36 civilius
narkotikų prekeivius ir 12 kariškių,
remdamasis karo policijos praneši
mais rašo dienraštis „Dziennik".
Pas tris sulaikytuosius surasta mi
nų, priešlėktuvinių sviedinių ir gra
natų. „Tai ženklas, jog nusikalsta
mas pasaulis siekia savo tinklu ap
raizgyti kariuomenę", — laikraščiui
sakė narkomanijos problemas ka
riuomenėje tiriantis Lenkijos Aukš
tosios humanitarinės mokyklos so
ciologas Mariusz Jedrzejka. Narko
tikų pardavėjai savo „aukų" daž
niausiai lūkuriuoja gatvėse — kvaišalų jie siūlo vykstantiems atosto
gauti ar gavusiems leidimą išeiti į
miestą kariams.
KIJEVAS
Ukrainos
socialistų
partija
(USP) — viena kandidačių dalyvau
ti „oranžinėje koalicijoje", vadina
trečią mėnesį vykstančias konsul
tacijas dėl vyriausybės sudarymo
„užkulisinių politinių žaidimų" išda
va ir mano, kad vienas būdų rasti iš
eitį iš politinės krizės — surengti
naujus parlamento rinkimus. Po rin
kimų 2006 metų kovą sąjungininkai
iš 2004 metų „oranžinės revoliuci-

ATLANTIC

jos" — Julija Tymošenko susivieniji
mas, prezidentą remiantis susivieni
jimas „Mūsų Ukraina" ir Socialistų
partija — paskelbė kad ketina su
daryti koaliciją, kuriai gali priklau
syti 243 deputatai iš 450. Per dau
giau kaip du mėnesius vykstančias
derybas sąjungininkams nepavyko
išspręsti klausimo, kam atiteks mi
nistro pirmininko ir parlamento pir
mininko postai.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV federalinė priežiūros insti
tucija patvirtino pirmąją vakciną
nuo gimdos kaklelio vėžio, kuris pa
saulyje k a s m e t n u s i n e š a
apie
233,000 moterų gyvybes. Federalinė
maisto ir vaistų administracija
(FDA) leido prekiauti JAV farmaci
jos bendrovės „Merck" vakcina
„Gardasil" pasibaigus šešių mėnesių
klinikinių tyrimų programai, kurios
metu buvo įrodyta, kad naujasis pre
paratas yra saugus. Vakcina saugo
nuo žmogaus papilomos viruso
(HPV), dėl kurio lyties organuose at
siranda karpų ir vėliau gali išsivys
tyti vėžys.

RUSIJA
MASKVA
Ingušijoje nužudytas respubli
kos ypatingosios paskirties milicijos
būrio (OMON) vadas, trys jo vaikai
ir dar du žmonės. Penktadienio rytą
Karabulak mieste nežinomiems as
menims apšaudžius respublikos
OMON vado automobilį iš automati
nio ginklo, be vado Muša Nalgijevo
ir trijų jo vaikų, dar žuvo jo brolis ir
vairuotojas.

AFRIKA
JOHANNESBURG
Frederik Willem de Klerk, pas
kutinio baltųjų valdytos Pietų Afri
kos Respublikos (PAR) prezidento,
būklė po žarnyno vėžio operacijos
pablogėjo, bet penktadienį buvo sta
bili. F. W. de Klerk 1993 metais už
pastangas dėl apartheido panaikini
mo kartu su Nelson Mandela gavo
Nobelio taikos premiją. F. W. de
Klerk smarkiai rūkė ir nevengė al
koholinių gėrimų.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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Krovini u gabenimas
laivu : visas pasaulio šalis.
Krovmig gabenimas
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Automobiliu pirkimas bei
siunimas i visas pasaulio šalis
Kroviniu pervežimas
/tscje Amerikoje.
Trucking
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Smulk:u siuntiniu siuntimas oei
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tei. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
ww^x»«srfor8urgeryandbf8aslheelrL0Qni

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical-Center
10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6990
Chiropraktika ir
manualinė terapija
Amber
Telefonas (708)
Health • Manualinė terapija
Center
•
•
•
•

239 0909

Chiropraktika
Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
Kraujo tyrimai
Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kereiytė
Chiropraktikos gydytoja
6420 West 127th Street, Palos Heightt, IL 60463

S

Dr. Vida (.Puodžiūnienė
Heaithy Connection
CNropradic & Rehab One

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių
gydymas, galvos skausmai ir migrenos,
artritas, dietos ir vitaminų patarimai.

16547 W. 159 Street
Lrxkport.IL 60441
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerklės
ligos
VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON. M.D.
Ausų, Nosies, Gerklės Ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Kteights, IL 60463
Tel. 708-361 9199

Širdies ir kraujagyslių
ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-233-5630
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

JAV LB KV Socialiniu reikalų taryba

Tel. 708-460-2500
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūsles, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

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

Akių ligų specialistai
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge
Tel. (708) 636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. (773) 884-7960

Dr. ELICIJUS LEUS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VVatter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel.

815-723-1854

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

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

EDMUNDAS VENAS, H E , 5 C

Midwest Heart Specialists
15900 W. 1271h St. Ste 200

Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage.
Edward ir Elmhurst ligoninėms.

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners G rovė, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

MEDICARE" INFORMACIJA
ASMENIMS SU MAŽOMIS
PAJAMOMIS

Valandos pagal susitarimą

KARO0U0GAS-ŠIRDIES UGOS

KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS

Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-476-2655; fax. 7 7 3 ^ 3 6 6 9 0 6

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD.

2 7 1 1 W e $ t 71 Street,

10811 W. 143"^ SL Orland Park, IL 60467

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tei. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą

7722 S. Kedzie Ave.
Chlcago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Ruošia: A l d o n a Šmulkitienė

D r . VILIUS M I K A 1 T I S
Dr. ANDRIUS K U D I R K A
D r . JUSTYNA STENGELE
Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ĮVAIRŪS
* Reikalingi darbuotojai automobilių plo
vyklai Napervile. Skambinti nuo 8 v.r iki 6
v.v. Kviesti Ramūną tel. 630-579-4210.
* 56 m. vyras, be žalingų jpročių, ieško
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų šei
mose su gyvenimu kartu. Legalūs doku
mentai. Gali pakeisti bet kurią savaitės
dieną ar išleisti atostogų. Tel. 312-622-1593.
* Moteris ieško darbo su grjžimu namo
Siūlyti jvairius variantus. Tel.708-691-8650.
* Reikalingi statybininkai su darbo patirti
mi. Tel. 708-715-4454 . Albertas.

Illinois valstijos gyventojai gali
gauti pagalbą JMedicare" išlaidoms
padengti. Jie gali pasinaudoti „The
Medicare Savings Program". Tai
programa, kuri teikia pagalbą asme
nims su ribotomis pajamomis ir iš
tekliais. Su šia pagalba galima su
taupyti daugiau nei 1000 dol. per
metus (panaši pagalba teikiama ir
kitose valstijose).
Jei reikia mokėti už „Medicare
P a r t A", „The Medicare Savings
Program" gali užmokėti už jus, jei
atitinkate nustatytus reikalavimus:
1. Turite „Medicare Part A" (li
goninės apdraudą).
2. Jeigu sąskaitos (accounts)
banke, akcijos ir obligacijos (stoeks
and bonds) sudaro ne didesnę kaip
4000 dol. sumą (vedusiems ir gyve
nantiems kartu - 6000 dol.). Į tą su
mą neįskaičiuojamas namas, kuria
me gyvenate, baldai, automobilis,
laidojimo vieta kapinėse ir 1,500 dol.
laidotuvių išlaidos.
3. Jūsų mėnesinės pajamos yra
mažesnės, negu 1,123 dol. (vedusių
jų, gyvenančių kartu - 1,505 dol.)
2007 m. ši riba gali kiek pasikeisti.
Aliaskoje, Havajuose ir kai kuriose
kitose valstijose nustatytos ribos yra
aukštesnės.
Norėdami gauti daugiau infor
macijos, skambinkite valstijos „Medicaid" įstaigai arba 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Pagalbą galite gauti ir dėl „Me
dicare Part D" (receptinių vaistų),

bet reikia įsirašyti į tą programą.
Būtina atitikti tokius reikala
vimus:
1. Mėnesinės pajamos yra ne di
desnės kaip 1,245 dol. (vedusiems 1,670 dol.). Aliaskoje ir Havajuose
tos pajamos gali būti didesnės. Jos
gali būti didesnės jei turite išlaikyti
šeimos narį, gyvenantį kartu su
jumis, arba jei dirbate (have earnings from work).
2. Jūsų pinigai banke, akcijos ir
obligacijos (stock and bonds) yra ne
didesnės kaip 10,000 dol. vertės (ve
dusiems - 20,000 dol). Ši suma gali
būti 1,500 dol. didesnė, jei pastarieji
pinigai skiriami laidotuvėms.
Jei norite gauti tokią pagalbą,
užpildykite „Application for Help
with Medicare Prescription Drug
Plan Costs".
Daugiau informacijos galite gau
ti skambindami 1-800-772-1213,
arba tinklalapyje:
www.socialsecurity.gov
Pagalbos galite prašyti ir savo
valstijos „Medicaid" įstaigoje.
Norint daugiau sužinoti apie
„Medicare" receptinius vaistus („Me
dicare Part D") arba norint į tą pro
gramą įsirašyti, reikia skambinti:
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Informacija internete www.medicare.gov

(pasinaudota „Sočiai
, Medicare" informacija).

Security",

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė veikia
I-IV, 9:00 vai. ryto - 4:00 vai. po pietų.
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VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
Web site: www.vytistours.com

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280
E-mall: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tai. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com

BtfBlBIBIBI^^^^^^^lTLrL^^
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MŪSŲ ŠEIMOSE
th

Happy 90
Teta Stase

• ' •

fttf

Birthday
Semėnas

Thanks for all your love and kindness.
Wishing %pu health & happiness
today and everyday!
All Our Love,,
Tom & Laurle Lapas

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. UNA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S 640 a Kingery H/vy, VVfcM/brock
Tel. 630-323-5050

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA Ė CEPEL£, DD.S.
Dantų gydytoja
10745 VVintersetDr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127thStr.
Suite 101, Lemont, IL

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL

Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Tel. 630-243-1010

Stasio Sližio muzikinės
veiklos 55 metai
Praeitais metais Vilija Alksninienė išleido trumpą monografiją
apie Stasio Sližio muzikinės veiklos
55 metus. Ji pasinaudojo medžiaga,
spausdinta Jono Gražulio leidinyje
„Muzikinės veiklos trisdešimtmetis"
1986 m., žurnale „Muzikos žinios" ir
dienraštyje „Draugas". Svarbiausia
leidinio dalis yra 19 Stasio Sližio
kompozicijų gaidos.

Stasys Sližys
Stasys Sližys gimė 1918 m. lap
kričio 20 d. Traupio miestelyje, Pa
nevėžio apskrityje, vargonininko ir
chorvedžio Petro Sližio šeimoje. Jo
vyresnis brolis Pranas (1915.12.16
— 2004.02.15), irgi vargonininkas,
chorvedys, kompozitorius liko gyven
ti Lietuvoje. Stasys Sližys baigė
Panevėžio valstybinę gimnaziją, bai
gė pedagoginius kursus, muziką
studijavo pas tėvą ir garsius muzi
kus, pasitraukė Vokietijon, o 1950
metais atvyko į Detroit.
Detroit universitete 1956 metais
jis baigė sąskaitybos kursą; 1958
metais įstojo į Detroit konservatori
ją, kurią baigė 1964 m. muzikologi
jos diplomu, o 1967 m. — vokalinės
muzikos pedagogo diplomu. Vėliau
studijavo Michigan universitete
chorvedybą. Jis taip pat tapo Mi
chigan Operos choro profesionaliu
solistu.
1948 m. Stasys Sližys sukūrė
šeimą su Natalija Petrusevičiūte, ir
jie užaugino dukterį Reginą.
Leidinyje iškelta Stasio Sližio
veikla steigiant ir vadovaujant cho
rams bei vokaliniams vienetams
Detroite, ypač Šv. Antano parapijo
je, kur jis nuo 1980 metų yra var

gonininkas, solistas, chorvedys.
1971 m. Stasys Sližys dirigavo Dai
nų šventėje Čikagoje. Labai sėkmin
gas buvo jo jaunimo choras ir moterų
vokalinis vienetas. Iškelta jo visuo
meninė veikla šeštadieninėje mo
kykloje, radijo programose, žurna
listikoje.
Tačiau visa tai yra apie kiekybę,
o ne kokybę. Stasys Sližys yra žino
mas ne vien kaip chorvedys ir moky
tojas, bet, svarbiausia, kaip muzi
kologas ir kompozitorius.
Leidinyje trūksta pagrindinių
Stasio Sližio muzikologinių straip
snių, dalykiškai aptariančių muzi
kinius įvykius ir jų kultūrinę vertę.
Per savo studijas jis susidūrė su
įvairiomis muzikos teorijomis ir kri
tikos kriterijais. Vertindamas liau
dies muzikos įtaką ypač Centrinės ir
Rytų Europos kompozitoriams, jis
reikalavo iš jų originalumo ir di
desnės išraiškos. Vien tik tų straips
nių paminėjimas ar bibliografija
padėtų susidaryti Stasio Sližio tiks
lesnį vaizdą. Jo straipsniai sukelda
vo rimtas diskusijas tuometinėje
spaudoje, o čia mes to nesurasime.
Dažniausiai Stasys Sližys buvo tiks
lus ir teisingas tose diskusijose. Tai
gi ši monografija šaukiasi praplėti
mo ir papildymo.
Gerai, kad yra sudėtos Stasio
Sližio kompozicijos. „Motinos žen
klai" (Balio Gaidžiūno žodžiai) 1987
metais ir „Senolio kryžius" (Balio
Gaidžiūno žodžiai) 1985 metais yra
kompozicijos moterų chorui. Tai yra
įvairiaspalvės įvairių nuotaikų „lieder", priartėjančios prie operos žan
ro. Stasio Sližio kompozicijos yra
dramatiškos ir paliekančios įspūd;
Jis yra sukūręs Mišių muziką ir
daug dainų bei giesmių. Čia vėl rei
kia daugiau gaidų ir įvairių pasi
sakymų apie Stasio Sližio muziką.
Leidinyje daug nuotraukų. Gai
la, kad daug žmonių lieka neišvar
dinti. Tačiau vienoje nuotraukoje
visi išvardinti: moterų kvartetas —
Česlovą Pliūrienė, Birutė J a n u š 
kienė, Natalija Slijienė, Aldona
Tamulionienė, akompanuoja Stasys
Sližys. Tik nepamynėtas fotografas.
Kaip apie žodynus sakė Samuel
Johnson — jie yra kaip laikrodžiai,
kurie niekuomet tiksliai neparodys
laiko, tačiau bet koks laikrodis ge
riau negu nieko. Tegul ši monografi
ja tampa paskatinimu parašyti pla
tesnę ir išsamesnę monografiją apie
nuostabų muziką ir žmogų Stasį
Sližį.
Saulius Šimoliūnas

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia įvakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Valandos susitarus
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

EUGBYE C. DECKER, DDS, P.C.
DANUI GYDYTOJAS

Dr. DANA M. SALIKUS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kartą.
Susitarimui kabėti angliškai arta lietuviškai.

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E VVashington. Ste 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido a tj a įminimas

T

RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571 2630

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.

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

ĮVAIRUS

PARDUODA

• Moteris gali pakeisti bet kurią savaitės
dieną. Kalba angliškai, turi automobilj. Tel.
847-722-7212.

K LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo
slogos Ir negerovių Medaus galima
gauti lietuviškose krautuvėse ir po
pamaldų PL centre, Lemonte.

* Reikalinga moteris, kalbanti tik lietu
viškai ir nevairuojanti, prižiūrėti Floridoje
lietuvę moterj. Tel. 561-951-5503.

Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6
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K A N A D O S LIETUVIAI
ATSILIEPĖ D A I N A
/ /

/ /

tume, tai maždaug 646 mylios arba
1,040 km būtų, - nesijaudinanti dėl
Kelionei į dainų šventę Atsi atstumų juokauja choro „Arija"
liepk daina" entuziastingai ruošiasi atstovė Rūta Kličienė. - Iš sostinės
visi Kanados chorai. Ši šventė su keliausime įvairiai - vieni važiuo
judino visas lietuviškas bendruo sime mašinomis (kai kurie didelėmis
menes, ir kiekviename telkinyje, SUV), kiti skrisime lėktuvu. Tikimės
nors ir mažomis grupelėmis, žmonės 'Windy City' parūpins gerus orus,
būrėsi į chorelius arba atgaivino kad lėktuvai galėtų laiku ir saugiai
anksčiau veikusius dainos vienetus. atskristi".
Laiko nebedaug beliko, o darbų
numatyta nemažai. Gegužės 27 d.
„Arija" dalyvavo „Great Glebe Garage Sale", norėdama sutelkti lėšas
kelionei į šventę. „Tai metinis ren
ginys, - aiškina Rūta, - kuris vyksta
jau 20 metų ar daugiau Glebe miesto
rajone. Visi gyventojai prie namų
išdėlioja savo nereikalingus turtus ir
parduoda kitiems. Kadangi 'Arijos'
vadovė Loretta Cassidy su vyru
gyvena šiame rajone, pasinaudojome
London (Canada) choras „Pašvaistė".
jos žolės sklypu ir išdėjome 'Arijos'
„Kelionė į Čikagos dainų šventę sukauptus turtus pardavimui".
Į klausimą, kokios nuotaikos
iš Montreal ilga: 1,370 kilometrų
„Arijos"
dainininkų tarpe, atsaky
arba 810 mylių", - sako vaikų choro
vadovė, Živilė Jurkutė-Blayney, - mas buvo: „Norėjau suplonėti, kad
todėl Montreal vaikų choras nutarė į būčiau gražesnė, pamačius savo seČikagą skristi lėktuvu.
Vaikai visi labai entu
ziastingai laukia kelio
nės drauge". Atsisvei
kinimui su sava ben
druomene birželio 8-tą
dieną Montreal vaikų
choras kartu su Mont
real lietuvių choru su
ruošė koncertą Aušros
Vartų salėje. Šiame kon
certe buvo atliekami
dainų šventės kūriniai.
„Tuo pačiu laiku turė
jome progą širdingai
padėkoti visiems vaikų
choro rėmėjams ir drau
gams", - sako choro va
dovė Ž. Jurkutė-Blay
ney, kuri vaikų choro Mississauga (Canada) „Gintarėliai".
vardu nori palinkėti vi
siems dalyviams ir žiūrovams - niai matytus pažįstamus, bet, atro
dainomis supintų draugysčių ir labai do, kad nepasiseks... - juokiasi
linksmų bei įspūdingų prisiminimų Rūta. - Artėjant finišui, pasimiršta
iš Čikagos Dainų šventės!
bėgimas ristele į repeticijas ir iš jų,
Montreal lietuvių choro atsto dainų šlifavimas, nuovargis ir orga
vė Andrea Celtoriūtė-Beniušienė nizaciniai rūpesčiai rūpestėliai.
dar primena, kad „nuotaika visų Beliko džiaugsmingas laukimas tos
montrealiečių labai gera - visi lau dienos, liepos 2-osios, kai visi susi
kiame kelionės į Čikagą. Iki šiol dar jungsime širdimis, balsais ir bega
sunkiai dirbame. Dabar su vaikais line meile lietuviškai dainai, ir mūsų
pradėjome repetuoti, tai didžiausias tėvynei, kai brauksime jaudulio
ašarą, kylant mūsų balsams į dangų,
malonumas!"
Tolima kelionė laukia ir Ka kai visi jausimės lyg viena didelė
nados sostinėje Ottawa gyvenančių šeima - suprantanti, mylinti ir
lietuvių, Jeigu kartu su varna skris- laiminga".
NIJOLE BENOT1ENĖ
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Toronto jaunimo choras
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Toronto Prisikėlimo lietuvių parapijos choras.

„Per aspera ad astrą", t.y. „Per Toronto chorų dainininkams. Vyrų
kančias į žvaigždes!" - savo jausmais choras „Aras" į dainų šventę vyks
dalinasi choro atstovė R. Kličienė. O samdytu autobusu. „Atskirai 'Aras'
visiems šventės dalyviams, drau neruošia koncerto, tačiau vykstan
gams ir žiūrovams - klausytojams, tieji į dainų šventę choristai dalyva
Kanados sostinės lietuviai linki: vo bendrame visų chorų koncerte
dainuokim, dainuokim, dainuokim birželio 4 dieną, kurį organizavo
su entuziazmu ir meile lietuviškai Dalia Viskontienė", - sako choro
dainai! Kaip sakoma, statėme, „Aras" pirmininkas Vytautas Pe
statėme ir pastatėme. Taip ir čia - čiulis, kuris visiems dainų šventės
dainavome, dainuojame ir sudai dalyviams, tiek dainininkams, tiek
nuosime! Visiems mums - ir šventės žiūrovams, nori palinkėti: „kad šven
dalyviams, ir organizatoriams, ir tė išliktų jų atmintyje, kad apie ją
klausytojams - geros nuotaikos, gra būtų ilgai kalbama ir pasakojama,
žių dainų, ugneles širdyse ir f V ~~
tikėjimo, kad
galime kalnus
nuversti,
t.y.
suorganizuoti
tokią fantastiš
ką šventę! - vi
sų Ottawa lie
tuvių vardu lin
kėjimus siunčia
Rūta Kličienė.
Trumpesnį
atstumą
iki
šventės
salės
ruošiasi įveikti
ir maža grupelė
narsuolių, ne
leidžiančių už
gesti „Pašvais
tei" iš London, Mississauga (Canada) „Angeliukai'.
Ontario, kurie
praneša, kad: „4 narsuoliai, pui juk 'Atsiliepk daina' tikrai atsiliepė
kiomis nuotaikomis ir dainomis ir buvo verta ją surengti".
minty ir širdy, turėsim savu automo
Iš Toronto į šventę ruošiasi:
biliu ir Toronto autobusu įveikti 400 Prisikėlimo parapijos vaikų ir jauni
mylių, ir atstovauti lietuvių chorui mo choras, Toronto jaunimo choras,
„Pašvaistė", - rašo choro atstovas vaikų choras „Gintarėliai", Anapilio
Edmundas Petrauskas.
jaunimo choras „Angeliukai", dainos
Šiek tiek didesnį atstumą (542 grupė „Daina", vyrų choras „Aras",
mylias), negu „Pašvaistės" daini Lietuvos kankinių parapijos choras
ninkams, reikės įveikti ir visiems ir mišrus choras „Volungė".
•—'"'WĘ
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Toronto choras „Daina".
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Čikagos pašonėje įsikūrusio tobuliausio pasaulio miesto
įkūrėją teko palaidoti švininiame karste
MONIKA BONCKUTE
Dažnas europietis n e t r u n k a
pastebėti, kad istorija Amerikoje yra
tarsi koncentruotas Europos istori
jos variantas - j u k JAV „viduram
žius" ir „moderniuosius laikus" ski
ria gal koks 150-200 metų. Tai pa
sakytina ir apie miestų istoriją: iš
mažų kaimelių upių, ežerų ar van
denyno pakrantėje jie nepaprastai
sparčiai tapo dangoraižiais apsta
tytais megapoliais, greitai ir skaus
mingai pergyvendami visas augan
čios populiacijos negandas bei kitus
drastiškus socialinius pasikeitimus.
Iš Europos atvykusiam užsienie
čiui neabejotinai užima nemažai
laiko perprasti šiuos ir galybę kitų
skirtumų, susivokti vietinių ir na
cionalinių įžymybių galerijoje. Taip
p a m a ž u susipažįstant su vietine
istorija tampa aišku, kad Marshall
Field yra ne šiaip parduotuvė, o
Field Museum - n e koks nors „lauko
muziejus", bet kad visa tai susiję su
iš esmės miesto gyvenimą lėmusio ir
įdomių pėdsakų j a m e palikusio vers
lininko vardu.
Daugeliui šiaurinėje Čikagos
miesto dalyje ar priemiesčiuose gy
venančių nesenų atvykėlių, uoliai
aplankiusių miesto centre įsikū
rusius muziejus bei kitas turistines
įžymybes, lieka nežinomas George
Pullman vardas. Čikagos pietinėje
dalyje įsikūręs Pullman priemiestis,
kurį kai kas laiko neatsiejama Čika
gos miesto dalimi (iš tiesų keliaujant
automobiliu ar Metrą traukiniu ne
sijaučia, kad būtum palikęs Čikagą),
šiuo metu toli gražu nėra turistų
traukos centras a r dažnai lankoma
vieta. Vis dėlto pastaruoju metu
miestelio gyventojai pastebi šiokį
tokį susidomėjimą Pullman dabarti
mi - ir tai tik dėl keistos, savaip
romantiškos * ir neabejotinai tragiš
kos jo praeities.
Pullman - dar viena gyvenvietė
pavadinta jos įkūrėjo vardu. Tačiau
šio miestelio įkūrėjas nebuvo šiaip
sau eilinis didelio žemės ploto sa
vininkas, kaip kad dažnai būta dau

geliu kitų panašių atvejų. George
Pullman ir jo įsteigta gyvenvietė
1896 m. Tarptautinėje Prahos higie
nos bei farmacijos parodoje buvo
apdovanota kaip tobuliausias pa
saulio miestas. Taip, tai absoliuti is
torinė tiesa, kurios materialūs įrody
mai šiuo m e t u demonstruojami
Pullman vardo muziejuje, 11141
South Cottage Grove.
Kaip atsitiko, kad tobuliausias
pasaulio miestas tapo užmirštas ne
tik juo besižavėjusio pasaulio, bet ir
jo pašonėje įsikūrusio ir jį „prariju
sio" pramonės milžino - Čikagos?
Viskas prasidėjo nuo naujų idėjų
bei vizijos, tačiau baigėsi, deja, sak
mes bei siaubo pasakas primenančiu
scenarijumi. XDC a. pabaigoje į Čika
gos priemiestį atsikraustė iš New
York valstijos kilęs verslininkas G.
Pullman. Iki tol vertęsis įvairiais
verslais, jis netruko suvokti, kad
pramonės bei prekybos ateitis pri
klauso palyginti naujam technikos
išradimui - traukiniams. Geležinke
lis ėmė populiarėti kaip patogus bū
das pervežti sunkiems kroviniams,
tačiau vis didėjo susidomėjimas ge
ležinkeliu kaip keleivinio transporto
priemone.
Didžiausias nepatogumas tuo
metiniam geležinkelio keleiviui buvo
ne palyginti su šiandienine technika
ilga kelionės trukmė, bet nepatogūs,
griozdiški ir žmonėms a p s k r i t a i
menkai pritaikyti vagonai. Kadangi
traukiniais keliauti galėjo sau leisti
tik aukštuomenė ir turtingieji, ku
riuos kelionė ant kietų sėdynių bei
kretančių gultų nelabai viliojo, tai
keleivių pervežimas geležinkeliais
vystėsi ne taip sparčiai, kaip tikė
tasi.
G. Pullman laikomas žmogumi,
sukonstravusiu tuometinio pasitu
rinčio piliečio gyvenamąjį kambarį
primenantį vagoną su minkštomis
sėdynėmis, puikiu apšvietimu bei
reguliariai tiekiamu maistu. Iš pra
džių parduoti šiuos vagonus G.
Pullman nesisekė, nes jie buvo per
nelyg dideli, tačiau po to, kai vienas
iš išradėjo vagonų buvo įtrauktas į

MARIJA GIMBUTIENĖ
...2 laiškų ir prisiminirruį

MARIJA GIMBUTIENĖ... iš laiškų ir prisiminimų. Vilnius 2005.
M. Alseikaitės-Gimbutienės gyvenimo retrospektyva: Lietuvos
mokslininkų bei menininkų prisiminimai; JAV kolegų bei bičiulių
pasisakymai; artimųjų liudijimai ir Jurgio Gimbuto dienoraštinės
autobiografijos dalis; Marijos Gimbutienės laiškai.
Knygą įsigyti paštu: (paprastu) — 40 JAV dol. ; oro — 50 dol.
Leidykla „Žaltvykslė",
A. Vivulskio g. 7-208, LT-03321, Vilnius, Lithuania.

George Pullman kapas Graceland kapinėse Čikagoje.
Graveyards.com nuotrauka.
prezidento Abraham Lincoln kūną
skersai Ameriką gabenusią vilks
tinę, naujųjų vagonų pirkėjai ėmė
rikiuotis vienas po kito.
G. Pullman Čikagos pašonėje
įkūrė naujoviškų patogių keleivinių
vagonų gamyklą. S u m a n u s vers
lininkas netruko pastebėti, kad dar
bo našumui trukdo prastos sąlygos,
kuriomis priversti gyventi jo gamyk
los darbininkai, taip pat to meto
verslo savininkų rykštė - nuolatiniai
streikai bei nesutarimai su darbi
ninkų profsąjungomis.
Remiantis tokia patirtimi, G.
Pullman n u t a r ė savo darbininkams
pastatyti atskirą miestelį, kuriame
jie būtų aprūpinti visais esminiais
patogumais ir galėtų netrikdomi
atsidėti darbui. Kaip rodo dokumen
tai, G. Pullman mėgino įgyvendinti
utopinės visuomenės projektą vieną nedaugelio realių tokių ban
dymų amžių sandūroje.
Visų pirma G. Pullman finansa
vo to meto standartais erdvių namų
statybą iš visiškai šiuolaikiškai atro
dančių plytų. Kiekvieno darbuotojo
šeimai buvo suteiktas adekvatus gy
venamasis plotas. Kambariuose bu
vo įrengta elektra bei vandentiekis.
Miestelis buvo pavydėtinai švarus,
gatvės patogiai išplanuotos. Čia pat
rikiavosi bankas, paštas, kelios ka
vinės.
Kurį laiką G. Pullman gyven
vietės darbinkai jautėsi gyveną tarsi
rojuje, palyginti su kitiems miesto
verslininkams dirbančiais žmonė
mis. Jie buvo viskuo aprūpinti, jiems
nereikėjo kovoti su skurdu bei neš
vara. Tačiau G. Pullman įvedė keletą
taisyklių, kurios patiko toli gražu ne
visiems. Visų pirma, būstai, kuriuos
darbininkams suteikė jų šeiminin
kas, privalėjo likti pastarojo nuosa
vybe, t.y. darbininkai negalėjo namų
privatizuoti. Dėl to G. Pullman sau
leido nustatyti šių namų tokias tai
sykles, tokios jam patiko. Nepaten
kintieji turėjo bematant kraustytis
kur tik jie nori ir palikti darbą ga
mykloje.
Be įvairiausių smulkių suvar
žymų, G. Pullman kategoriškai
draudė vartoti alkoholį, kas, iš jo
taško žiūrint, buvo tėviškas rūpestis
„paprastais" žmonėmis, tačiau pla
čiau žvelgiant, tai šiaip ar taip buvo

laisvų žmonių teisių suvaržymas.
Po kelių s ė k m i n g ų metų, G.
Pullman imerija ėmė byrėti. Užklup
tas skolų, verslininkas ėmė mažinti
anksčiau dosnius atlyginimus. Šiuo
metu Pullman miestelio muziejuje
demonstruojami darbuotojų čekiai,
kuriuose puikuojasi kelių centų
suma, kai kuriuose įrašytas sunkiai
suvokiamas ,,0 dolerių". „Tuščius"
čekius G. Pullman ė m ė išrašinėti po
to, kai eilinį kartą sumažinęs atly
ginimus, jis iš darbuotojų išskaičiuo
davo tokią pat k a i p ir anksčiau
nuomą.
Be abejo, G. P u l l m a n gamyklos
darbininkai netruko pradėti strei
kus. Per vieną iš jų tuometinis JAV
prezidentas Grover Cleveland at
siuntė federalinės k a r i n e s pajėgas,
kurios numalšino P u l l m a n miestely
je bręstantį sukilimą. Tačiau po jo
darbininkų tėvu vadinto verslininko
bei jo pavaldinių santykiai nepatai
somai pašlijo.
Išradėjas bei u t o p i n ė s visuo
menės inžinierius gyvenimo pabai
goje garsėjo kaip sveiko proto nete
kęs visų nekenčiamas senas bam
beklis. Jam mirus, giminės turėjo su
rengti slaptas laidotuves. Baiminda
miesi darbininkų keršto ir galimo kū
no išniekinimo, giminaičiai pasirū
pino, kad G. P u l l m a n būtų palaido
tas švinu sutvirtintame įbetonuotame karste, o jo kapas užlietas keliais be
tono ir cemento sluoksniais bei „pa
puoštas" sunkiasvoriu paminklu.
G. Pullman kapą galima rasti
Čikagos Graceland kapinėse šiau
rinėje miesto dalyje. Apsilankius šių
kapinių informaciniame kioske, gali
ma gauti žemėlapį, k u r i a m e pažy
mėtos ir kitų vietinių garsenybių
poilsio vietos. Vienos didžiausių Či
kagoje medžiais apsodintos Grace
land kapinės gali tapti įdomia pa
žintine ekskursija. Žinoma, lygiai
kaip ir Pullman miestelis su savo
laikrodžio bokštu, e r d v i a miesto
rotuše, buvusiais svečių namais ir G.
Pullman menančiais dokumentais.
Vasarą muziejus dirba nuo 11 vai.
ryto iki 3 valandos kasdien, išskyrus
pirmadieniais. Jį galima lengvai pa
siekti automobiliu a r b a Metrą trau
kiniu. Daugiau informacijos galima
rasti interneto adresu:
http://www.pullmanil.org.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
DrakeRealtor

5 S.Prospect. Clarer.don
Hills. Illinois 60514

m
Office

630-325-2800
Mobile

630-745-7593
p2LX

630-325-7010

-

SIŪLO DARBĄ

630-205-9262
amikulis@usa.com

Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
r
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

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

SyU

SIŪLOME DARBUS!
i
I
i
l
I
I
I
l
l
I
I
I
i

1st Choice Real Propertys

Te/.;
E-mail:

P)
Lufthansa
\_s

651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
wvw.vyfhm.com/weststpaulbraiKhi^ : ^ : ^

Audrius Mikulis

First Landmark Realty

KLM

rumnttt

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

HOjtfE

Mindaugas

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

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

•
•
•
•
•

v\r.:.;S

ASTA T. MIKUNAS

GREIT PARDUODA
rm

Accent
Homeflnders

9201 S. Cicero
Oak Lavra, Dlinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

Equa Nou*»*g Opporumty

DRAUDIMO PASLAUGOS

PASKOLOS

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
IN-HOME CARE FOR ELDERLY.
Come-go, live-in. Good pay. Mušt
speak English, have work permit,
drivers license and car.
CaU Comfort keepers
847-215-8103

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654
r — — «- — • • — — — — — — — — — — i

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL
708-423-5900

NAIVIŲ REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Šaldymas
6556 S. Kedzie Chcago, IL 60629
Prekyba, instaiavrnas, aptamavrnas
— Ucensed — Bondeo— Insured

išvežame
nereikalingus
daiktus, statybines
šiukšles, metalą.

24
vai. per p j r j

7 dienos
per savaite

Tel. 708.447.0812,
708.275.1306, Sigitas

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

b

u f f a s n

f. autotradeusa. c o m

PARDUODA

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Parduodu 2 kamb. 2 vonių butą
West Palm Beach, Florida.
Svetainėje marmuras, kambariuose
plytelės. Labai gera vieta. 5 min. iki
centro, 5 min iki vandenyno, per gatvę
prekybos centras. Kaina $162,900.

Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto 1
aboratorijos darbus.

Tel. 561-309-6708.
SIŪLO IŠNUOMOTI

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Tvarkingiems asmenims
išnuomojamas vieno miegamojo
butas Kedzie Ave. ir 66 str. rajone
Tel. 773-671-9919

an

Nauja paslauga — a t r i b u t i k o s n u o m a p o k y l i a m s
• Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuva
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
• Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas

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

www.alwayswithflowers.com

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.c.n.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

Always Wlth F l o w e r s

1120 S. State St., Lemont, IL, t e l . 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9
8015 W . 7 9 St., Justke, IL, t e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigraciįos,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės tel. 1-917-517-9296
arba ei. paštu: onapr9yahoo.com

^jMJJJ^AKi/". JĘL J^.

CONSTRUCTION

MIGLINAS TV

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

PIGIAUSI AV1A-BIUETA1 Į LIETUVA. IR EUROPĄ,

773 778 4007
773 531 1833

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", ,,decks", „gutters".plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

ĮVAIRUSJl,';»'Se{5®į'Jr>Į.%f'1-;..*;.0ffs

STASYS

fREE
ESTIMATE

•
•
•
•
•

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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Lietuvoje lankosi
„Sister City" delegacija
Birželio 7 d. į Lietuvą atvyko
delegacija iš Omaha miesto, JAV
Nebraska valstijos. Svečiai atvyko
paminėti „Sister City" programos
bendradarbiavimo tarp Šiaulių ir
Omaha miestų dešimties metų su
kakties. Delegacijoje, kuriai vadova
vo Omaha meras Mike Fahey, yra
daugiau nei 25 svečiai, tarp kurių
Amerikos indėnų folklorinis ansam
blis, kuris džiugins Lietuvos audi
toriją savo pasirodymais ir atliks
tradicinius šokius, gros tradiciniais
mušamaisiais instrumentais. Atli
kėjai atstovaus skirtingoms Ameri
kos indėnų tautoms: Omaha, Ponca,
Winnebago, Santee Sioux ir Yankton Sioux. Pasirodymai Vilniuje
vyks Savivaldybės aikštėje Gedimi
no prospekte, šeštadienį, birželio 10 d.
Delegacija pirmiausiai lankysis

Šiauliuose, kur susitiks su Šiaulių
m e r u V y t a u t u J u š k u m i ir linksmins
Šiaulių gyventojus Amerikos indėnų
šokių pasirodymu. Birželio 10 d. de
legacija atvyks į Vilnių, kur vyks
p a s k u t i n i a i pasirodymai.
K e l e t a s kitų Lietuvos miestų
taip p a t sėkmingai bendrauja poroje
su J A V miestais pagal programą
„Sister City". Šios programos dėka
miestai dažnai vysto bendras inici
atyvas ir siekia, k a d vietos ben
d r u o m e n ė s prisidėtų prie gerų
Lietuvos-JAV
santykių.
Kitos
panašios p a r t n e r y s t ė s vyksta t a r p
K a u n o ir Los Angeles (California
valstija), Klaipėdos ir Cleveland
(Ohio valstija), Vilniaus ir Madison
(Wisconsin valstija) ir kt.
JAV ambasados Vilniuje
pranešimas

Šiaulių universiteto studentai iškilminga eisena sutinka svečius. Pagal Sister
Cities" programa tarp Šiaulių ir Omaha. NE
Šiaulių universiteto studentams
sudaromos sąlygos stažuotis Nebraska valstijos universitetuose
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JAUNELIAI PAŽYMĖTI GENIJAUS ŽENKLU
Šeimų pirmagimiams lemta likti
tik vidutinybėmis, o jauniausi vaikai
turi galimybę būti genijais. Tokį sen
sacingą atradimą atskleidė Jungti
nių Amerikos Valstijų žymūs psicho
logai. Jie ištyrė septynių tūkstančių
žmonių biografijas.
Vyresnieji nepasižymėję
Psichologai iškėlė klausimą, ko
dėl vieni žmonės lengvai priima ir
skleidžia naujas idėjas, o kiti jas
atmeta. Mokslininkai pradėjo anali
zuoti šeimos vaidmenį, vystantis
asmenybei. Buvo sukaupti duome
nys apie tūkstančius istorinių asme
nybių - pasaulyje gerai žinomus
mokslininkus, politikus.
Remiantis šiais duomenimis, per
paskutiniuosius 500 metų įvairių
naujų mokslo idėjų kūrėjais, pasiro
do, buvo tie žmonės, kurie šeimoje
gimė paskutiniai.
Tarp jų Kopernikas - helio cen
tro teorijos autorius, Newton, išaiš
kinęs dangaus kūnų judėjimo me
chanikos paslaptis, Garvei, aprašęs
kraujo apytakos sistemą, šiandieni
nės chemijos pagrindų kūrėjas La
vuazjė, taip pat Einstein, Freud ir
dar daug kitų.
Visi vyresnieji tų šeimų vaikai
niekuo ypatingu nepasižymėjo.
Pirmagimiai - konservatoriai
Tokios pat tendencijos išryškėjo
ir politikoje, ekonomikoje, religijoje,
socialinėse disciplinose.
Pirmagimiai dažniausiai pasi
reiškia kaip konservatoriai, o iš jau
niausių išauga novatoriai, mąstyto
jai, filosofai, atradėjai, išradėjai, re
voliucionieriai.
Psichologai išanalizavo svar
biausius mokslinius išradimus bei

atradimus nuo 1500 metų. Tarp
mąstytojų, autorių novatorių aki
vaizdžiai pasitvirtino teiginys, jog
aktyviausiai reiškėsi jauniausi šei
mų vaikai.
Pavyzdžiui, politikoje profesio
nalių revoliucionierių tarp jauniau
sių šeimų vaikų net 18 kartų dau
giau nei t a r p pirmagimių. Prancūzų
revoliucijos metu, vykstant procesui
prieš Liudviką XVI, pirmagimiai
uoliai reiškė savo lojalumą naujai
valdžiai ir dauguma balsų pasiuntė
monarchą į giljotiną. Šeimų jau
niausių vaikų - politikų - balsavimo
rezultatai buvo priešingi: jų tris kar
tus daugiau pasisakė už karaliaus
gyvybės išsaugojimą, nors tai labai
aštriai kirtosi su tuometinės liaudies
masių nuomone. Tai atrodė lyg su
kilimas.
Jaunėlių gali nebebūti
Taigi jei psichologai yra teisūs,
jų išvados verčia rimtai susimąstyti.
Mūsų planetos ateitis būtų ne
pavydėtina, ypač tose šalyse, kur
labai mažai vaikų.
Dabar Europos šeimose vaikų
skaičiaus vidurkis 1,8 vaiko.
Tad nebetoli laikas, kai daugely
je šeimų iš viso nebus jaunesniojo maištingojo ir nepaklusnaus - vaiko,
kuris „atsvertų" pirmagimio konser
vatyvumą.
Negalima pamiršti ir to, kad
Europos šalyse seniai egzistuojanti
mažavaikystė jau sudarė sąlygas
susiformuoti konservatyvių vyresnių
žmonių kartai.
Ir ateityje, kai jų gretas nuolat
papildys konservatyvūs pirmagi
miai, smuks visuomenės intelektas.
„Klaipėda"

Bilietai jau parduodami:
dainusvente.org/bilietai
Ticketmaster 1-800-277-1700
teiraukitės apie "Lithuanian Song Festival"

ČIKAGA • 2006
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Nauji Kybartų bažnyčios
varpai
Š. Amerikoje gyvena nemažai
buvusių kybartiečių (1944-aisiais,
besitraukdama vokiečių kariuomenė
išvežė juos darbams į Vokietiją, iš
kur po karo jie pateko į užjūrio kraštus, daugiausia į Š. Ameriką).
Jiems, be abejo, bus įdomu su
žinoti apie artėjantį svarbų įvykį.
Kybartų Eucharistinio (anksčiau
— Dieviškojo) Išganytojo katalikų
parapijoje. Birželio 18-ją, Devintinių atlaidų dieną, bus pašventinti
trys nauji bažnyčios varpai (jų svoris
500—290—190 kilogramų), kurie
atkeliaus iš „Brolių Kraševskių var
pų liejyklos" Lenkijoje.

— laukiame, kad ši akcija sutelks
esamus ir po pasaulį pasklidusius
kybartiecius mūsų miesto, kuris
dabar išgyvena ne pačius lengviausius laikus, atgimimui ir suklestėjimui".
Toliau laiške rašoma: „Visus,
galinčius šią akciją pagal išgales
paremti, maloniai prašome Jūsų
auką pervesti į Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos sąskai
tą: 674010040100148960; Bankas:
NORD/LB Vilkaviškio skyrius;
Banko kodas: 40100".
Buvęs parapijos
klebonas kun. S. Tamkevičius

„Tegul suskamba Kybartai!"
Norisi priminti, jog tarybiniais
Iš Kybartų parapijos vadovybės laikais Kybartų parapijos klebonu
atėjo atsišaukimas šiuo reikalu, ku- buvo kun. Sigitas Tamkevičius, da
riame, šalia kitų dalykų, prašoma bartinis arkivyskupas, Kauno arkiaukų ne vien tik varpų įsigijimui, vyskupijos valdytojas. Šį dvasiškį
bet ir kitoms bažnyčios išlaidoms mums teko sutikti Kybartuose prieš
apmokėti.
jo suėmimą 1983 m. pavasarį. Jis
Neseniai gautame laiške (visas daug prisidėjo prie „Lietuvių katalaiškas svetainėje — www.kybar- likų Kronikos" leidimo, kuris patai.lt) rašoma: „Parapijos pastan- šauliui nušviesdavo sunkią Lietugomis surinkta ir sumokėta didesnė vos katalikų bažnyčios padėtį,
dalis varpų liejimo kainos. Toliau
Viliamės, kad Kybartų parapija
planuojame įgyvendinti bažnyčios bei jos istorinė bažnyčia ir toliau
pastato naktinio apšvietimo projek- gražiai gyvuos, o jos nauji varpai
tą, rekonstruoti presbiteriją, naujai dar labiau kvies tikinčiuosius malbetoninėmis šaligatvio trinkelėmis dai.
iškloti šventorių, pradėti šventoIš tiesų, tegul garsiai suskamba
riaus apželdinimo darbus. Parapijos Kybartų varpai, kad ir buvę kybarbei Kultūros paveldo lėšomis bus tiečiai Amerikoje juos girdėtų!
restauruojamas karo metais apgaŽinome, kad nemaža anksčiau
dintas vertingas senasis altorius su Kybartuose gyvenusių, o dabar JAV
Nukryžiuotojo skulptūrine grupe įsikūrusių tautiečių, visą laiką re(apie 1929 m. autorius Bronius Pun- mia to miesto religines ar visuodzius).
menines įstaigas. Čia norisi pamiVisa tai atnaujintų ir papuoštų nėti ilgą laiką Cicero gyvenusius
ne tik pačią bažnyčią, bet ir visą Aldoną ir Marių Prapuolenius, kurie
mūsų miesto centrą. Dar daugiau atsiimtą tėvų namą Kybartuose per
leido Eucharistinio Jė
zaus seserų kongregacijai,
kuri juose įkūrė Jaunimo
centrą. Jadvygos ir Jono
Prapuolenių
namuose,
juos gerokai atnaujinus
(čia irgi daug prisidėjo
Amerikoje gyvenanti Pr-apuolenių šeima), šiandien
gražiai vykdoma religinė
— kultūrinė veikla.
Bet apie t a i plačiau
parašysime kitą kartą.
Kybartų Eucharistinio Išganytojo katalikų bažny
čioje.

Edvardas Šulaitis

ALRKF Jaunimo stovyklos

„DAINAVA''
200o m. vasaros sezono
kalendorius

„MUZIKOS ŽINIOS"
APIE 8-ĄJĄ DAINŲ ŠVENTĘ
Neseniai pasirodžiusio naujo
„Muzikos žinių" numerio (2006 m.,
Nr. 257) viršelyje 8-osios JAV ir
Kanados lietuvių Dainų šventės
meno vadovės Ritos Kliorienės nuo
trauka. Pirmame puslapyje išspaus
dintas rašinys apie šventę, kuri
įvyks šią vasarą, liepos 2 dieną, University of Illinois Čikagoje ,,Pavilion" salėje.
Straipsnyje teigiama: „Ir kaip
malonu, kad nors ir po 15 metų, at
sirado vis dėlto jaunos kartos su
sipratusių lietuvių muzikų, kurie
apsiėmė ne tik pasukti apžėlusį
girnų akmenį, bet ir iškelti viltingas
vėliavas".
Ten rašoma, jog pasiekė džiugi
žinia, kad į šventę atvyks Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus, kuris
Lietuvos karaliaus Mindaugo karū
navimo šventės proga apdovanos
buvusį „Metropolitan" ir Čikagos
lietuvių operos solistą bei kitų mu
zikos renginių aktyvų dalyvį Algirdą
Brazį LDK Gedimino ordinu.
Šiame, 68 puslapius turinčiame,
leidinyje daug medžiagos apie mu
zikinių vienetų ar asmenų sukak
tis. Čia prisimenamas Čikagoje vei
kiančio lietuvių meno ansamblio
„Dainava" 60-metis, pažymimas Lie
tuvių operos Čikagoje 50 m. jubi
liejus ir „Pilėnų" operos pastatymas
(beje, paminima, kad Margirio rolę
atlieka Vladimiras Prudnikovas,
nors šią partiją dainavo Arvydas
Markauskas).
Rašoma apie Los Angeles vyrų
kvarteto 40 m. jubiliejų, pristatomas
Lietuvos Vyčių choras (sulaukę 90
metų). Trumpai paminimas Ge
nės Razumienės vadovaujamas an
samblis „Gabija".
Yra daug žinių apie pavienius
muzikus, lietuvių muzikinius lei
dinius, sveikinami sukaktuvininkai,
atsisveikiname su išėjusiais Anapilin. Numeris iliustruotas daugybe
nuotraukų, kurios pagyvina leidinį.
„Muzikos žinias" nuo 1934 m.
leidžia Š. Amerikos lietuvių Mu
zikos sąjunga, kurios valdybos pir
mininkas yra čikagietis Faustas
Strolia. Jis vienas sudarė paskutinį
šio leidinio numerį, surinko tekstą.
„Nei sekretorės, nei iždininko, nei
'Muzikos žinių' administratoriaus šį
kartą neturėta", — rašoma leidinio
puslapiuose. Be to, skundžiamasi,
kad nespėjus iš Lietuvos gauti
muzikinės kronikos, reikėjo apsieiti
be jos.
Yra skelbiama, kad kitą dieną
po Dainų šventės Čikagoje (2006 m.
liepos 3 d.) Jaunimo centro kavinėje
įvyks Š. Amerikos lietuvių Muzikos
sąjungos seimas ir naujos valdybos
rinkimai. Ten bus ieškomas ir „Mu-

tpinlios
2006 tmteh Nt. 25?

txrtw*į Baltą S.v«rr#»

zikos žinių" redaktorius.
Tikimės, kad jį pavyks surasti ir
šis, jau daugiau kaip 70 metų gy
vuojantis leidinys, galės gražiai
gyvuoti ir toliau.
„Muzikos žinių" paruošėjo ir
kartu Š. Amerikos lietuvių Muzikos
sąjungos pirm. Fausto Strolios ad
resas: 15325 Sequoia Ave. Oak Forest, IL 60452, tel. 708—687—1430.
Pabaigai d a r norisi pacituoti
kartu su žurnalu atėjusią ŠALMS
pirmininko rašto ištrauką, kuri
skamba taip:
„Kaip žinome, sąjunga leidžia
žurnalą 'Muzikos žinios'. Jis pras
mingai atspindi šio laikotarpio mūsų
muzikinę lituanistiką. Lietuvos mu
zikos institucijos pagarbiai atžy
mėjo mūsų žurnalo 70 metų sukak
tį, ir Klaipėdos universitetas su
rengė visų nuo 1934 m. išleistų žur
nalo numerių parodą. Jei kiek dau
giau prisidėtumėme savo straips
niais, žurnalas būtų įdomesnis ir
reikšmingesnis. Nuo 1934 m. žur
nalą leido vargonininkai — gal kai
kada ir menkesnio pasiruošimo
žmonės — tiek muzikoje, tiek lietu
vių kalboje. Jau daugelį metų Są
jungos revizorius Manigirdas Motekaitis kruopščiai patikrina Sąjungos
iždą. Paskutiniu
laiku dauguma
narių žurnalą dosniai remia, todėl
kaskart surenkame pakankamai
pinigų leisti vis naują numerį.
Mums užsidaryti būtų lengviausias
sprendimas, bet kažin ar gudrus?!
Tuo nelaimingu atveju, jei būtų siū
lymas žurnalo leidybą sustabdyti,
reikia balsavimo ir sutarimo, kam
perduoti iždą!"
Dabar, kai į JAV atvyko tūks
tančiai muzikuojančių mūsų tau
tiečių iš Lietuvos, „Muzikos žinios"
turėtų ne tik išsilaikyti, bet ir daž
niau pasirodyti, nes vieno numerio
per metus toli gražu nepakanka.
Edvardas Šulaitis

Birželio 17 d. - 24 d. Detroit ir Cleveland skautai
Birželio 25 d. - 29 d. Jaunimo krepšinio stovykla
Liepos 3 d. - 12 d. Jaunučių ateitininkų stovykla

Visus, norinčius vykti į
Pasaulio Lietuvių Dainų šventę a u t o b u s u ,
kviečiame Įsigyti bilietus:

Liepos 12 d. - 23 d. Moksleivių ateitininkų stovykla
Liepos 23 d. - 30 d. Sendraugių ateitininkų stovykla
Liepos 30 d. - rugpjūčio 6 d. „Heritage" stovykla
Rugpjūčio 6 d. - 13 d. Mokytojų tobulinimosi kursai
Rugpjūčio 13 d. - 20 d. Tautinių šokių mokytojų stovykla
Rugpjūčio 20 d. - 27 d. Lietuvių fronto bičiulių savaitė
Rugsėjo 1 d. - 3 d. Dainavos stovyklos 50-mečio jubiliejus

©JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinėje,
adresu: 2711 W. 71st Street, Chicago, IL. Tel. 773-4762655. Išvykstame prieš renginį, liepos 2 d. 12:30 vai. p.p. iš
Marquette Park parapijos kiemo (Nativity BVM Church,
6812 S. Washtenaw ave., Chicago, IL). Bilieto kaina 5 dol.
© JAV LB Lemonto apylinkės Socialiniame skyriuje
tel. 630-986-0184 (Romas Kronas), arba kiekvieną sekma
dienį PLC prieangyje. Išvykstame į Dainų šventę liepos
2 d. išPLC 12:15 vai. p.p.
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Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad

Af A
VYTAUTAS UOGINTAS
Mirė 2006 m. birželio 6 d., sulaukęs 87 metų.
Gyveno Corby, England.
Gimė Lietuvoje, Sintautų parapijoje, Iždagų kaime.
Nuliūdę liko: brolis Donatas su šeima, gyvenantis Ameri
koje ir brolis Titas su šeima, gyvenantis Kanadoje.
Liūdintys artimieji

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Af A
ALBERT CHARLES „ACE"
EVANS
Mirė 2006 m. birželio 8 d.
Gyveno Indian Head Park, anksčiau Riverside.
Nuliūdę liko: žmona Lucy P. Pumilia, vaikai Christopher C.
ir Kathleen F., anūkė Rebecca, daug dukterėčių ir sūnėnų.
Velionis pašarvotas sekmadienį, birželio 11 d. nuo 3 v. p.p.
iki 9 v.v. Hallovvell & James laidojimo namuose, 1025 W. 55 St.,
Countryside, IL.
Pirmadienį, birželio 12 d. iš laidojimo namų 10:45 vai. ryto
velionis bus atlydėtas į St. John of the Cross, Western Springs
bažnyčią, kurioje 11:15 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo
sielą. Laidotuvės privačios.
Vietoj gėlių prašom aukoti „The American Cancer Society"
arba „The American Parkinson's Desease Found".
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti atsisveikinime.

Funeral Home s
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Hallowell & James FH. Tel. 708-352-6500

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

Af A
Dr. ALBINUI GARUNUI
iškeliavusiam į amžinybę, žmonai ONUTEI, dukroms
RŪTAI ir DALEI bei jų šeimoms, nuoširdi užuojauta.
Birutė Kožicienė
Rimas ir Aidis su šeimomis

GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje tarp Čikagos
ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių

At A
GIEDRIUI MEILUI
iškeliavusiam anapus saulės, žmonai VIDAI, Flori
dos apygardos vicepirmininkei, jos šeimai, broliui
ROMUI, nuoširdi užuojauta.
Daytona Beach Lietuvių,

Bendruomenė

Margumynai
ŽAIDIMAI CHIRURGAMS NEKENKIA
Kompiuteriniai žaidimai užker žaidę vaizdo žaidimus, visas operaci
jas atliko greičiau, darė mažiau
ta kelią chirurgų klaidoms.
Medicinos centro „Beit Israel" klaidų. Tyrime dalyvavo daugiau nei
atliktas tyrimas įrodė, kad chirur 300 chirurgų.
Tyrimo rezultatai rodo, kad
gai, besižavintys kompiuteriniais
žaidimais, operuodami rečiau daro žaidimo metu smegenys išskiria
medžiagą, pavadintą „dopaminu",
klaidų.
Tyrimui vadovavęs daktaras kuri ugdo informacijos perteikimą
James Roser pareiškė, kad chirur nervų galūnėmis iš smegenų į
BNS
gai, 20 minučių prieš treniruotes rankas.
99

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)9744410

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 2 4 vai.

**
^^^ ^ " ^
— vienintelis
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
visuomenę.
„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau
-tus metus.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą".
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas,
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.
„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams,
giminėm?, draugam? ir pensininkams

/
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APYLINKĖSE
•Aukštaičių (panevėžiečių) klu
bo susirinkimas įvyks š. m. birželio
11 d. 12 vai. p.p. Jaunimo centre,
5600 S. Claremont Ave. Maloniai
kviečiame visus. Tel. pasiteiravi
mui: 708-296-1577.
•Suvalkiečių draugijos susirin
kimas įvyks birželio 15 d., ketvirta
dienį, 1 vai. p.p. Šaulių namuose,
2417 W. 43 gatvė. Kviečiame visus
narius gausiai dalyvauti.
• JAV LB L e m o n t o a p y l i n k ė s
valdyba maloniai kviečia visus birže
lio 11 d. į Palaimintojo J. Matulaičio
lietuvių katalikų misiją paminėti
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 vai. r.
padėsime vainikus prie Partizano
paminklo. Prisiminimais šią liūdną
visai tautai dieną pasidalins prof.
Vytautas Černius. 10:45 vai. r. baž
nyčioje misijos choras ir solistė P.
Ragienė atliks specialiai tai progai
skirtus kūrinius. 11 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie per
prievartą buvo išvežti a r turėjo
palikti savo gimtuosius namus, bėg
dami nuo raudonojo maro.
• B i r ž e l i o 11 d., s e k m a d i e n į , 9
vai. r.. Cicero Šv. Antano bažnyčioje
bus aukojamos šv. Mišios prisiminti
mūsų tautos kankinius, nukentėju
sius nuo komunistinių okupantų.
Tuoj po šv. Mišių parapijos kavinėje
įvyks Gedulo ir Vilties dienos, tra
giškojo birželio minėjimas. Kalbės
dr. Petras Kisielius ir adv. Saulius
Kuprys. Cicero LB valdyba maloniai
kviečia visus atvykti į šį renginį.
Pagerbsime savo tautos kankinius ir
tautiečius. Nepraradome vilties, Lie
tuva išsivadavo iš komunizmo pries
paudos.
• L i e t u v i ų c e n t r e „ S e k l y č i a " bir
želio 14 d., trečiadienį, 2 vai. p.p. tra
dicinio pabendravimo metu prisi
minsime trėmimų įvykius ir pami
nėsime Gedulo ir Vilties dieną.
Kiekvienas su žvakele rankose pa
dainuosime, pasiklausysime tai pro
gai skirtų eilių. Laukiame visų.
• V a i k ų darželis „Spindulėlis"
(Ziono lietuvių evangelikų liuteronų
bažnyčia, 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453) kviečia vaikus nuo
3 iki 12 metų į vasaros Biblijos
stovykla š. m. birželio 19 - 23 die
nomis nuo 9: vai. r. iki 12:30 vai. p.p.
Tai puiki galimybė supažindinti
vaikučius su krikščioniško tikėjimo
pagrindais bei smagiai praleisti
laiką! Tel. pasiteiravimui: 708-4221433 iki birželio 15 d.
• B i r ž e l i o 15-17 d i e n o m i s George
Washington universitete (Washington, DC) vyks 20-oji baltų studijų
konferencija (Association for Ad-

v a n c e m e n t of Baltic Studies, AABS).
Konferencija ,,Re-Imagining t h e
Baltic Region: Perspectives on the
P a s t , P r e s e n t , a n d F u t u r e " vyks
anglų kalba. Joje bus gvildenamos
Baltijos kraštų, įskaitant ir Skan
dinaviją, istorija, lingvistika, litera
t ū r a , politika, socialiniai mokslai.
Plačiau galite pasiskaityti tinklalapyje: www.aabsconference.org
• B i r ž e l i o 25 d., s e k m a d i e n į ,
12:30 vai. p.p. Vydūno fondas ruošia
J ū r a t ė s Rosales knygos „Goths and
B a l t s " pristatymą Lietuvių dailės
muziejuje, PLC, 14911 127th Street,
L e m o n t . Knyga kviečia lietuvius
susipažinti su iki šiolei dar nežino
mais, kruopščiai autorės išnagrinė
tais šaltiniais, o užsieniečius — pla
čiau pažvelgti į baltus pasaulio
t a u t ų ir kultūrų raidoje. Po trumpos
programos bus laiko pasisvečiuoti.
Kviečiame visus dalyvauti.
• A š t u n t o j o j e lietuvių Dainų
šventėje dalyvaus Klaipėdos choras
„Aukuras", vadovaujamas Alfonso
Vildžiūno. Liepos 1 d., penktadienį,
„ A u k u r a s " koncertuos gera akustika
pasižyminčioje Grace Episcopal
bažnyčioje, 924 Lake Street, Oak
P a r k . Bilietus į koncertą bus galima
- n u s i p i r k t i prie įėjimo. Kviečiame
visus pasiklausyti trylikos tarptau
tinių k o n k u r s ų laureato, g a r s a u s
choro „Aukuras" koncerto.
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• B i r ž e l i o 18 d. 12 vai. p.p. A m e 
rikos Lietuvių Tarybos Los Angeles
skyrius, dalyvaujant estams ir lat
viams, ruošia tragiškų trėmimų mi
nėjimą. Šv. Mišios už gyvus ir miru
sius tremtinius — 10:30 vai. r. Me
ninę programą atliks pianistas Rodolfas Budginas ir Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovaujamas muzi
ko Viktoro Ralio. Įėjimas nemoka
m a s . Po oficialios dalies — pietūs
(prašoma auka, kuri bus skiriama
paminklui nuo komunizmo nuken
t ė j u s i e m s , k u r i s bus p a s t a t y t a s
Washington, DC).
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Amerikos lietuvių tarybos
(ALTo)
Čikagos skyrius ruošia
Birželio trėmimų minėjimą,,
kuris |vyks sekmadienį,
birželio 11 d..
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje,
Marquette Park.
10:15 vai. r. Lietuvos šaulių
sąjungos Vytauto Didžiojo, kitų
šaulių b e i ramovėnų rinktinės
parapijos aikštėje pakeis vėiiavas.
10:30 vai. r. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje vyks
iškilmingos šv. Mišios.
Po šv. Mišių parapijos salėje
bus minėjimas ir meninė progra
ma, kurtą atiiks Povilas Strolia.
ALTo Čikagos skyrius nuošir
džiai kviečia visus pasimelsti,
pabendrauti ir gerai praleisti va
saros sekmadienio vidurdienį.

Jono Kuprio nuotr.

Dėmesio
išeivijos dailininkams!
Skelbiamas dailės kūrinių konkursas
Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (pirm. L. Maskaliūnas), Lietuvos
dailės muziejus, Lietuvoje (dir. R. Budrys) ir Lietuvių dailės muziejus,
PLC, Lemonte (dir. D. Šlenienė) rengia dailininkų Miko J. Šileikio
(1893-1987) ir Teofilio Petraičio (1896-1978) premijų už dailės
kūrinius k o n k u r s ą t e m a „Išeivijos kelias". Jame gali dalyvauti
viso pasaulio lietuviai dailininkai, ne mažiau kaip tris metus gyvenan
tys ir kuriantys užsienyje. Trys dail. M. Šileikio premijos skiriamos už
tapybos ir skulptūros darbus ir trys T. Petraičio premijos už akvarelės
ir grafikos darbus.
Parodos iškilmingas atidarymas ir premijų įteikimas v y k s 2006
m. l a p k r i č i o 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.
Darbus (1-3) ir jų nuotraukas būsimam katalogui siųsti iki
rugsėjo 25 d. adresu: Lietuvių dailės muziejus, PLC, 14911 127th
Street, Lemont, IL60439.
Tel. pasiteiravimui: 630-257-2034.
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SKELBIMAI
PAGUODOS TELEFONAS
1 866 438 7400

Skambinti
ketvirtadieniais
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v.

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6 2 4 7 S. Kedzie A v e n u e
C h i c a g o , IL 60629
T e l . 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. n u o 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS

Talka

Rima Kuprytė
paruošė akademine studiją
„Sibiro trėmimų pristatymas
Amerikos visuomenei".
Šia tema ji kalbės Birželio
trėmimų minėjime

Lemonte

Pasaulio lietuvių centro taryba dėkoja Džiugui Augiui ir jo sūnui
Povilui, paaukojusiems
1,100 maišų medžio pjuvenų (mulch), kurios
buvo panaudotos gražinant PLC aplinką, ir dr. Romualdui
Povilaičiui
bei Jurgiui Riškui, kurie suorganizavo pjuvenų atvežimą į PLC. Birželio
3 d., šeštadienį, PLC aplinką tvarkė šie savanoriai: Kęstutis
Jodwalis,
Algis Jonynas, Aleksas ir Loreta Jučai, Antanas ir Zita
Kušeliauskai,
Gintas ir Rita Kušeliauskai, Gintaras Lietuvninkas,
Loreta Lagunavičienė, Rasa McCarthy, Rimas Petraitis, dr. Romualdas
Povilaitis,
Algis Rugienius, Rimas Siliūnas, dr. Donatas Tijūnėlis, Artūras Žilys,
Stepas ir Renata Žiliai, Kęstutis Žilys.
Visiems nuoširdus ačiū!

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
GINTARAS P. Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0
Advokatas
D A R I U S R. D I R M A N T A S
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Galimos konsultacijos šeštadieniais

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

• „Saulutė*, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti vargingai gyvenantiems vai
kams ir studentams Lietuvoje.
Aukojo: dr. Austė ir dr. Mindaugas
Vygantai $200 a. a. Vytauto Janušo
nio atminimo pagerbimui. Labai
ačiū „ S a u l u t ė " (Sunlight O r p h a n
Aid), 414 F r e e h a u f St., I^emont,
IL 60439. t e l . (630) 243-7275.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West C e r m a k Road.
Tel. (773) 847-7747

