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Šiame 
numeryje: 
Staigios migrenos 
tvarkymas; Lietuvai 
reikia gimimų, ne 
abortų; s emina ra s 
mokytojams. 

2psl. 

Nenuver t ink ime savo 
tautos — vedamasis ; 
a r balsuoti JAV LB 
tarybos r ink imuose . 

3 psl. 

Tebūna pal. J u r g i s 
Matulai t is ž ibur iu ir 
mums ir mūsų tauta i ; 
Šv. Rašto skai t in ia i 
in terne te . 

4 psl. 

Estrados žvaigždė 
atvyksta i JAV-es. 

5 psl. • 

Mirė ev. l iu te ronų 
vysk. J o n a s V. 
Kalvanas; paminė t a 
rašyt. V. Alanto 100 m. 
gimimo sukakt i s ; 
opera j a u praei tyje — 
laukia pooper in i s 
koncer tas . 

6 psl. 

Sportas 
* Š ia i s m e t a i s L i e t u v o s 

or i en tav imos i s p o r t o kalen
doriuje gegužės mėnesį supla
nuotos 53 varžybos ir sporto vi
siems rengin ia i . 2002 metų 
gruodyje vykus iame Lietuvos 
orientavimosi sporto federaci
jos suvažiavime patvir t in toje 
programoje n u m a t y t a surengti 
akciją „Gegužė - orientavimosi 
sporto mėnuo". 

* K a r a l i a u č i u j e v y k o 
tarptaut in i s l a i s v ų j ų imty
n ių jaunių t u rny ra s , kur iame 
dalyvavo keturiol ika komandų 
iš Rusijos, Suomijos, Lenkijos, 
Latvijos, Estijos, Vokietijos ir 
Lietuvos. Puikiai varžybose pa
sirodė Edga r Voitechovskij . 
Svorio kategorijoje iki 63 kg, 
kurioje dalyvavo 24 sporti
ninkai, klaipėdietis užėmė pir
mąją vietą. 

* Š e š t a d i e n į p r a s i d ė j o 
41-as i s L i e t u v o s r e g b i o čem
pionatas , k u r i a m e šį sezoną 
dalyvauja aštuonios komandos 
iš šešių valstybės miestų. 

* Š e š t a d i e n i p r a s i d ė j o 
L ie tuvos l ygos m o t e r ų ran
k i n i o čempionato finalinės 
rungtynės dėl aukso ir bronzos 
medalių. 

Naujausios 
zimos 

* P r e z i d e n t a s R. Paksas 
p a s i r a š ė d e k r e t ą dė l VR 
minis tro a t l e i d i m o 

* J a u n i e j i L i e t u v o s 
skai tovai - v i e n i ger iaus ių 
pasaulyje . 

* Š i a u r ė s ir Bal t i jos vals
tybės - už bendrą kraš tą nau
joje Europos Sąjungoje. 

* Kadenci ją b a i g ę s prezi
d e n t a s V. Adamkus su JAV se
natoriais ap ta r s Lietuvos stoji
mo j NATO protokolų pasira
šymą. 

* Lenki jos m i n i s t r ė žada 
finansinę paramą Lenkijos lie
tuvių švietimui. 

* G e r i a u s i e m s Bal t i jos 
va l s tyb ių m a i s t o produktų , 
žemės ūkio technikos gaminto
j ams ir veislinių gyvulių augin
tojams -„AgroBal t" medaliai. 

Prie Trakų žurnalistai priėmė 
V. Adamkų 

Traka i , balandžio 27 d. 
(ELTA) - Sekmadienį laisva
laikio cen t re ir verslo klube 
„Akmeninė užeiga", esančiame 
netoli Trakų - hidrografiniame 
draustinyje t a rp Galvės, Akme
nos ir Ešerinio ežerų, didelis 
valstybės žurnalistų būrys en
tuziast ingai sutiko prezidentą 
Valdą Adamkų ir jo žmoną Al
mą. 

Kadenciją baigęs preziden
tas V. Adamkus šiuo susitikimu 
pratęsė neformalaus bendravi
mo su žurna l i s t a i s tradiciją, 

gimusią jam tapus valstybės 
vadovu. Vienas iš renginio da
lyvių, buvęs parlamentaras Sta
sys Kašauskas prisiminė, kad 
dar sovietmečiu į Lietuvą atvyk-
davęs V. Adamkus sakydavo: 
„Vien dėl cepelinų reikia va
žiuoti į Lietuvą". Į tai žurnalis
tai replikavo, kad V. Adamkui 
labiausiai rūpėjo gamtosauga. 

Pasveikinęs žurnalistus ir 
padėkojęs jiems už bendravimą, 
V. Adamkus prisipažino, kad ta
pus prezidentu santykių su 
spauda pradžia nebuvo lengva. 

tačiau „viskas baigėsi. Meilė -
abipusė". 

„Nepas idaviau ir nepasi
duosiu, dirbome ir dirbsime kar
tu Lietuvos vardan", sakė V. 
Adamkus. 

Žurnalistų iniciatyva orga
nizuotame susitikime su buvu
siu valstybės vadovu dalyvavo 
apie šimtą televizijos, radijo, 
dienraščių, naujienų agentūrų 
darbuotojų. Susitikime žurna
listus pasveikino ir kolega, bu
vęs Vilniaus miesto meras Artū
ras Zuokas. 

Laisvalaikio centre „Akmeninė užeiga", esančiame netoli Trakų, didelis žurnalistų būrys entuziastingai sutiko 
buvusį prezidentą V. Adamkų ir jo žmoną Almą. Renato Neverbieko (ELTA) nuotr. 

Prasidėjo balsavimas 
V i l n i u s , balandžio 28 d. 

(BNS) - Pirmadienį Lietuvos 
d ip lomat inėse atstovybėse ir 
konsula tuose užsienyje prasi
dėjo ba l sav imas referendume 
dėl narys tės Europos Sąjungoje 
(ES), o an t rad ien į Lietuvoje 
prasidėjo balsavimas paštu . 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) p i rmin inkas Zenonas 
Vaigauskas prognozuoja, jog iki 
balsavimo p a š t u pabaigos -
gegužės 8-osios - paštu balsuos 
apie 150,000 rinkėjų. Balsavi
mas taip pa t vyks specialiuose 
pašto skyr iuose ligoninėse, 
įkalinimo įstaigose bei namuo
se. Norą balsuoti namuose pa
reiškė daug iau kaip 65,000 
rinkėjų. Tai, pasak VRK pir
mininko, y ra pusantro kar to 

daugiau negu per praėjusius 
prezidento ir savivaldybių tary
bų rinkimus. 

Antradienį Seimo pirminin
ko Artūro Paulausko vadovau
jama taryba referendumo pa
sirengimui koordinuoti ketina 
svarstyti pasiūlymą atidaryti 
specialius pašto skyrius ir di
džiuosiuose prekybos centruose. 
„Mes tam nematome kliūčių. 
Vienintelis reikalavimas - turi 
būti sudarytos atitinkamos są
lygos rinkėjams balsuoti", sakė 
Z. Vaigauskas. J pašto skyrių 
atvykę balsuoti rinkėjai turi 
pateikti rinkėjų pažymėjimą ir 
asmens tapatvbę patvirtinantį 
dokumentą. 

Rinkėjų pažymėjimai turėjo 
būti baigti teikti iki balandžio 

20 dienos. Negalutiniais VRK 
duomenimis, buvo įteikti 95 
proc. a tspausdintų rinkėjų pa
žymėjimų, liko neįteikti 136,000 
pažymėjimų. 16,000 rinkėjų pa
žymėjimų liko neįteikti gavus 
informaciją, jog rinkėjai yra iš
vykę į užsienį. Tačiau manoma, 
jog nuo nepriklausomybės atkū
rimo į užsienį gyventi ir dirbti 
išvyko 150-200,000 asmenų, 
kurių dauguma šio fakto ne
deklaravo. 

Seimas praėjusią savaitę 
priėmė VRK įstatymo pataisą, 
kuria įpareigojo VRK išbraukti 
iš rinkėjų sąrašų į užsienį 
išvykusius asmerį5: Iš viso 
rinkėjų sąrašuose yra 2,6 mln. 
rinkėjų. 

Nukelta į 5 psl. 

Užsienio reikalų ministras konferencijoje 
Paryžiuje 

Paryžius , balandžio 28 d. 
(BNS) - Išsiplėtusioje Europos 
Sąjungoje Lietuva siekia tapti 
aktyvia ir atsakinga partnere, 
va idinančia svarbų vaidmenį 
regioniniame bendradarbiavime 
bei prisidedančia prie organiza
cijos gerovės, stabilumo, saugu
mo. 

Tai Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Antanas Valio
nis sakė pirmadienį Paryžiuje 
vykusioje konferencijoje „Lietu
va išsiplėtusioje ES". Šį forumą 
surengė Prancūzijos sostinėje 
įsikūręs Europos informacijos 
centras „Source d'Europe". Pa
sak URM pranešimo spaudai, 
savo kalboje A. Valionis pabrė

žė, jog šiuo metu neatidėliotina 
Lietuvos užduotis yra tapti 
visaverte ES nare, prisiimti jai 
tenkančią atsakomybę ir įsi
jungti į organizacijos sprendimų 
priėmimą. Tam. pasak A. Va
lionio. Lietuva turi tinkamai pa
sirengti, pasinaudodama dabar
tiniu valstybės stebėtojos sta
tusu ES institucijose, gerin
dama nacionalinę ES reikalų 
koordinavimo sistemą, sustip
rindama administracinius ge
bėjimus ir įgyvendindama per 
stojimo derybas prisiimtus įsi
pareigojimus. Lietuvos URM 
vadovas priminė valstybės siekį 
tapti Europos pinigų sąjungos 
nare ir Šengeno erdvės dalimi 

2005-2007 metais. 
Ministro teigimu, Lietuva 

supranta ir Lisabonos strategi
jos tikslų reikšmę: išsiplėtusioje 
Sąjungoje sukur t i konkuren
cingą ir dinamišką žiniomis 
grindžiamą ekonomiką, išlai
kyti augimą ir socialinę san
glaudą bei mažinti nedarbą. 
Vienas iš svarbiausių uždavinių 
sumažinti esamus skirtumus ir 
užtikrinti ekonomikos augimą 
Lietuvoje, A. Valionio nuomone, 
yra ES s t ruk tūr inė parama. 
Ministro įsitikinimu, vieningos 
rinkos išplėtimas naujas vals
tybes nares priėmusioje ES 
nebus užbaigtas 

N u k e l t a į 5 psl . 

Ž e m d i r b i a m s 
p i n i g ų b i u d ž e t e k o l 

k a s n ė r a 
V i l n i u s , balandžio 28 d. 

(BNS> - Premjeras Algirdas 
Brazauskas žadėjo ieškoti pa
pildomų lėšų valstybės žemės 
ūkiui remti , tačiau tvirtino, kad 
biudžete pinigų nėra. „Mes šį 
klausimą tik pradėjome nag
rinėti. Tur ime dar nemažai lai
ko, žiūrėsime, kaip bus vykdo
mas biudžetas gegužės mėnesį, 
kokios tendencijos bus birželį. 
Šiandien laisvų lėšų nėra, nes 
mes šiek t iek nevykdome šių 
metų biudžeto", sakė A. Bra
zauskas pirmadienį po susitiki
mo su prezidentu Rolandu Pak-
su. Susit ikime aptartos žemės 
ūkio problemos - praėjusią 
savaitę žemdirbių atstovai pra
šė Nukelta į 5 ps l . 

;w...r.* 
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Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas dviviečiu lėktuvu penktadienio pavakarę paskraidino Europos Komisijos 
komisarą plėtrai Guenter Verhaugen. Pasak paties R. Pakso, bendraujant su Europos valstybių vadovais, susi
tikimuose su ES pareigūnais jam tarsi netyčia vis užsimenama apie galimybę paskraidyti prezidento pilotuoja
mu lėktuvu. Džojos Barysaitės (ELTA> nuotr. 

V R M m i n i s t r ą 
p r e z i d e n t a s r i n k s 

p a g a l k o m p e t e n c i j ą 
Vilnius, balandžio 28 d. 

(ELTA) - Prezidentas Rolandas 
Paksas tik po susitikimo su 
kandidatu į vidaus reikalų mi
nistrus Virgilijumi Bulovu, su
sipažinęs su jo veiksmų prog
rama, apsispręs dėl paskyrimo. 
Pirmadienį ministras pirminin
kas Algirdas Brazauskas pa
teikė prezidentui R. Paksui Vi
daus reikalų ministerijos sekre
toriaus V. Bulovo kandidatūrą į 
ministro postą, taip pat įteikė 
valstybės vadovui teikimą dėl 
buvusio ministro Juozo Berna-
tonio atstatydinimo. 

Po susitikimo su preziden
tu ministras pirmininkas A. 
Brazauskas sakė. kad V. 
Bulovas Nukelta į 5 psl. 

M i r ė P r e l . d r . 
J u o z a s P r u n s k i s 

Prel. dr. -Juozas Prunskis mirė 
2003 m. balandžio 26 d. sulau
kęs 95 metų amžiaus. 
1940 m. atvyko į JAV. kur buvo 
priskirtas prie Čikagos liet. Šv. 
Jurgio bžn. Nuo 1948 m. „Draugo" 
red. Nuo 1959 m. deste žurnalisti
ką PLI. JAV lietuvių spaudoje 
paskelbė daugiau kaip 600 str. 

Pasaulio naujienos 
(RemiamiS AFP, f t o e r s , AP, ,nterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentOrų praneš^ is) 

RUSIJA 

EUROPA 
Ber lynas . Vokietijos kanc

leris Gerhard Schroeder pirma
dienį užsiminė galįs atsistaty
dint i , je i dal is valdančiosios 
Socialdemokratų partijos (SDP) 
narių blokuos jo vyriausybės 
siūlomą, bet visuomenės prieš
taringai vertinamą socialinių ir 
ekonominių reformų programą. 
„Norintieji ginti kitą požiūrį 
tur i žinoti, kad jie mane nutoli
na nuo to, ką aš laikau svar
biausiu savo darbo tikslu, ir aš 
būsiu priverstas prisiimti a tsa
komybę už pasekmes", s akė 
G.Schroeder per SDP vadovų 
susitikimą Berlyne. 

Varšuva. Jungtinės Valsti
jos norėtų, kad Lenkija nusiųs
tų į Iraką 4,000 taikdarių kont
roliuoti valstybės demokratinės 
vyriausybės «tkūrimo pokario 
laikotarpiu, pranešė pirmadie
nį popul iar iaus ias Lenkijoje 

laikraštis ,,Gazeta Wyborcza". 
Pati Lenkija, būdama ištikima 
JAV sąjungininkė kare su 
Saddam Hussein režimu, pa
reiškė pasiryžimą nusiųsti 
„kelis šimtus" taikdarių. norė
dama gauti pelno iš dalyvavimo 
po karo atstatant Iraką. 

ISPANIJA 

Saragosa. Per autobuso 
avariją, kuri pirmadienį apy
aušriu įvyko netoli Ispanijos 
šiaurės rytų Saragosos miesto, 
penki žmonės žuvo, o dar 33 
buvo sužeisti, septyni jų - sun
kiai. Iš Madrido į Barseloną 
greitkeliu vykęs autobusas, 
kur iame buvo 42 keleiviai, 
išvažiavo iš savo juostos ir 
rėžėsi į betoninę geležinkelio 
viaduko atramą. Ši greitojo 
traukinio linijos viaduką lai
kanti atrama yra šešių metrų 
pločio 

Maskva. Rusijos pilotuoja
masis kosminis laivas „So-
juz-TMA-2" pirmadienio rytą 
automatiniu režimu sėkmingai 
prisijungė prie Tarptaut inės 
kosmoso stoties. Rusijos skry
džių valdymo duomenimis, vi
sos orbitinės stoties ir kosminio 
laivo sistemos veikia gerai. 
„Sojuz-TMA-2" iš Baikonūro 
kosmodromo startavo šeštadie
nį ryte su 7-ąja ilgalaike įgula, 
kurią sudaro laivo vadas kos
monautas Jurij Malenčenka ir 
NASA astronautas inžinierius 
Edward Lu Kosmose jie išbus 
185 paras. 

Maskvoje prie pagrindinio 
įėjimo į valstybės Durną mėgino 
susideginti nežinomas viduti
nio amžiaus vyras. Incidentas 
įvyko vidudienį. Vyras apsipylė 
benzinu iš trilitrinio stiklainio, 
bet susideginti nespėjo - jį su
čiupo Federal inės apsaugos 
tarnybos darbuotojai. Doku
mentų pas vyrą nerasta, jis 
nuvežtas į miesto Tverės milici
jos skyrių išsiaiškinti tapaty
bės Apsaugos atstovas mano. 

kad mėginęs susideginti vyras 
yra nestabilios psichikos. 

! DIDŽIOJI BRITANIJA i 

lantinį aljansą ". 

Londonas Britų ministras 
pirmininkas Tony Blair pirma
dienį sakė nenorįs tokios Eu
ropos, kuri laikytų save Jung
tinių Valstijų oponente, nes tai 
būtų „pavojinga ir destabili
zuotų" pasaulį. „Tony Blair me
tė tiesiogini iššūkį Prancūzijos 
prezidentui Jacques Chirac del 
transatlantinių santykių atei
ties - jis perspėjo, kad prancū
zų prezidento Europos, kaip 
JAV varžoves, vizija yra pavo
j ingai destabilizuojanti", pir
majame puslapyje rašo laik
raštis . Kalbėdamas apie pas
tarojo meto įvykius del galimų 
JAV atsakomųjų veiksmų 
Prancūzijai , kuri priešinosi 
karui Irake, T Blair sake: „Iš 
tiesų manęs n'-domina kalbos 
apie bausmes valstybėms, ta
čiau aš manau, kad' egzistuoja 
Amerikos ir Europos klausi
mas, kurį turime išspręsti, ir 
k laus imas pačioje Europoje 
apie Europos požiūrį j transat-

ŠIAURĖS KORĖJA 
į - j 

Seulas . Šiaurės Korėja per 
derybas su JAV praėjusią sa
vaitę pareiškė pasiryžimą nu
traukti savo branduolinę pro
gramą, bet tik jeigu JAV žengs 
atsakomuosius veiksmus. Ki
nijos atstovai taip pat dalyvavo 
derybose, kuriose, šaltinių 
Jungtinėse Valstijose duome
nimis. Šiaurės Korėja pareiškė 
Washington turinti branduoli
nių bombų ir galinti dar dau
giau jų pasigaminti. 

atvyko daugiau kaip 230 gydy
tojų. Projektas parengtas spe
cialiai sergantiesiems šia infek
cine liga. Ligoninėje bus 508 
dvivietės palatos su individua
liais sanitarijos mazgais ir oro 
vėsintuvais Be to, šiame centre 
įrengtos specialios krosnys 
šiukšlėms ir atliekoms deginti. 
Naujausiais oficialiais duome
nimis, sostinėje šios ligos vi
rusu yra užsikrėtę 1,114 žmo
nių. 56 mirė. Iš viso Kinijoje 
šiuo netipišku plaučių už
degimu serga apie 3.000 žmo
nių. 131 mirė, praneša vietos 
spauda 

KINIJA IRAKAS 

Pekinas . Pekino munici
palinė valdžia sparčiai stato 
medicinos centrą susirgusiems 
netipišku ūmiu plaučių užde
gimu izoliuoti Jis bus pastaty
tas už 65 km nuo Pekino, šalia 
Didžiosios kinu sienos, pranešt 
pirmadieni sostinės spauda. 
Ligoninė, kurią visą parą stato 
7,000 darbininkų, turi būti 
užbaigta iki balandžio 30 
dienos Sekmadieni ten jau 

* Keli šimtai irakiečių. 
daugiausia šiitų. Bagdado cent
re protestavo prieš tai. kad pir
madienį vykstančiame poten
cialių Irako politinių vadovų 
susitikime esą nėra t inkamai 
atstovaujami šiitų dvasininkai 
iš šventojo Nodžefo miesto . 
Dauguma demonstrantų skun
dėsi, kad pirmadienio susi
tikime, j kurj laikinosios Irako 

Nukelta i 5 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LIETUVAI REIKIA GIMIMU NE ABORTU 

STAIGIOS MIGRENOS TVARKYMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Tikras dalykas, kad per 
paskutinį 25-metį didžiausią 
pagalbą migrenininkams su
teikė vaistų rūšies, vadinamos 
Triptans, pagaminimas. Daug 
metų praėjo, kol buvo paga
mintas migreną sutramdantis 
kombinuotas vaistas iš trijų 
medžiagų; 150 methetene, 
acetaminophen ir dichloral-
phenazone. 

Iki to laiko migrenininkai 
i r jų gydytojai mažai kuo 
galėjo pažaboti migreną, kai 
vaistas Ergotaminas net ir 
kombinacijoje su isomethep-
tenu nepadėdavo. Tada reik
davo malšinti migreną pakar
totiniu narkotikų priėmimu. 
Tas dažnai artindavo nepajė
gumą, atsirandantį dėl vaistų 
ir dėl pačios ligos. 

Tai skatino pagerinti da
bartinę padėtį, kai milijonams 
migrenininkų, kenčiantiems 
su staigia galvasope prieš 
10-15 metų buvo patariama 
„išmokti gyventi su savu 
galvos skausmu". 

Nelaimė, kad dar ir šian
dien tie geriausi išrasti mig
renai vaistai Triptanai, yra 
mažiausiai panaudojami. 

Dabar Amerikoje negaluo
ja migrena 22 milijonai žmo
nių. Iš tų 22 milijonų, tik 11 
milijonų yra diagnozuota mig
rena. Tas rodo, kad tik pusei 
tokių ligonių jų liga teisingai 
diagnozuojama. 

Iš tų diagnozuotų 11 mili
jonų, tik 4 milijonai turi ge
riausią jos gydymą. Išeina, 
kad tik vienas iš 5 migre
nininkų yra teisingai diagno
zuojamas ir yra patenkintas 
gydymu. 

Tyrinėtojai Richard Lipton 
ir Walter Stewaet dabar 
apklausė migrenininkus, kaip 
jie patenkinti jų gydymu. Tie 
tyrinėtojai tuojau pajuto, kad 
migrenininkai yra labai reik
lūs pacientai. Per 80 proc. jų 
sakė, kad pageidaują visiškos 
galvasopės panaikinimo, grei
to jos pranykimo ir nepa
sikartoj imo. 

Tyrinėtojas Lipton dar 
klausė, kaip jie supranta 
skausmo paliovimo greitį — 
100 proc. atsakė, kad vienos 
valandos laike. Aišku, gydyto
jai nejaučia pacientų lūkesčių. 

Galvojant apie pacientų iš 
vaistų migrenai lūkesčius, rei
kia išsiaiškinti, kokie vaistai 
dabar prirašomi migreninin
kams. 

1999 metais 34 proc. mig
renininkams vaistų buvo prieš 
skausmą, barbitūratai ir nar
kotikai; ir tik 36 proc. buvo 
Triptanai. Gerai, kad jų pri
rašoma 15 proc. daugiau, blo
gai, kad 22 proc. pagausėjo 
prašymas narkotikų. Aišku, 
kad migrenininkų lūkesčių 
nepatenkina narkotikai ir 
skausmą raminą barbitūratai. 

Pitsburge atlikti stebėji
mai, staigias migrenas gydant 
Triptanų, ir susekta, kad 85 
proc. mažiau jų lankėsi ligo- m 
ninės greitosios pagalbos pa
dalinyje; 32 proc. rečiau krei
pėsi pas savo gydytoją ir 21 
proc. rečiau šaukėsi specialis
to pagalbos. 

Tie stebėjimai išaiškino, 
kad ankstyvesnis, prieš mig
renininkų gydymą Triptanų, 
prieš skausmą gydymas nar
kotikais, barbitūratais pa
tenkino tik 10 proc., o šiek tiek 
patenkino 30 proc. 

Gydant Triptanų, 60 proc. 
buvo labai patenkinti, 20 proc. 
šiek tiek patenkino. 

Išeina, kad gydant Trip
tanų, ligonių pasitenkinimas 
padidėjo nuo 40 proc. iki 80 
proc. Nenuostabu, kad trip-
tanas šešeriopai padidino 
pasitenkinimą, skausmo pra
nykimą, jo pranykimo greitį ir 
vaistų kiekį. Vaistas Trip-
tanas jau septyneri metai yra 
vaistinėse ir tik 36 proc. 
migrenininkų jais gydomi. Ir 
tik 20 proc. tokių ligonių jau
čia, kad jie yra gerai gydomi. 

Aišku, kad Triptanas yra 
nepanaudojamas kaip turėtų 
būti, greičiausiai dėl jo bran
gumo — viena 25 mg tabletė 
kainuoja virš 10 dolerių (vais
tinėje vienas triptanų grupės 
vaistas vadinasi Imitrex, 
tabletės po 25 ir 50 mg). Už tai 
daug gydytojų jais negydo. 

Šitaip pats migrenininkas 
gali veikti laike aštrios 

migrenos 

1. Keisk kūno padėtį, arba 
gulkis. 

2. Būk vienišas, nejudėk 
ar ypatingą pozą priimk, mie
gok, rinkis pagalvių skaičių, 
spausk skaudamą vietą, ant 
jos dėk ledą (įvyniotą į me
džiagą, ar šilimą), giliai 
alsuok ir nosį atveriančius 
vaistus purškis (deconges-
tantsX kitiems sėdėti geriau 
— svarbu visiška ramybė. 
Svarbus yra arterijų susi
traukimas skausmo vietoje. 
Mėgink taikytis prie valgio 
(pasninkas, mažesnis valgy
mas ar pasirinkimas valgio), 
specialus maistas. Vemk sa
vaime ar sužadink vėmimą. 
Šalink jautimą šviesos, garso 
ar žmonių. Galvą masažuok. 
Vaistų paimk. 

Apsaugai nuo migrenos 
vartojami vaistai Sodium 
Valproate yra ir prieš nusi
minimą. Triptanų neigiamu
mas yra mažas; po dozės gali 
už 20-50 minučių pajusti pa-
rasthesias ar lengvą nepa
togumą krūtinėje ar gerklėje. 

Paskaityti: „Headache 
Quarterly" Vai. XI, 2000 
Number 2. 

Sėkmės. 

Pastaruoju metu Lietuvo
je vėl kyla diskusija dėl vais
tų, sukeliančių medikamen
tinį abortą — mifepristono. 
Praėjusių metų rudenį svei
katos apsaugos ministro 
sudaryta komisija nusprendė 
šio medikamento neregis
truoti Lietuvoje, tačiau Šei
mos planavimo ir seksualinės 
sveikatos susivienijimas ir 
toliau laikosi nuomonės, kad 
jis daugeliu atvejų galėtų būti 
tinkamas pasirinkimas vietoj 
chirurginio aborto. 

Vaistai, skirti medika
mentiniam abortui, kelia šur
mulį Lietuvoje. Vieni teigia, 
kad tai tinkama priemonė, 
turinti pranašumų prieš 
chirurginį abortą, kiti vadina 
žmonijos pesticidu. Balandžio 
17 d. Seimo rūmuose buvo 
planuojama surengti konfe
renciją apie medikamentinį 
abortą, tačiau, protestuojant 
vyskupams, konferencija nu
kelta į balandžio pabaigą. 
Pasak vyskupų, sumanymas 
rengti konferenciją abortų 
klausimu yra nedovanotinas 
neapdairumas arba provoka
cija. Pareiškimus apie tai pa
darė Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas ir konserva
torių partija, o grupė intelek
tualų dėl paties preparato 
žada kreiptis į šalies vadovus. 

Vaistą mifepristoną, arba 
R u ^ 8 6 , pagamino ir išplėtojo 
viena Prancūzijos bendrovė, 
dukterinė Vokietijos firmos 
Hoechst įmonė. Preparatas 
blokuoja hormoną progeste
roną, ir embrionas moters 
gimdoje žūsta. Kitas medika
mentas, prostaglandinas, nau
dojamas embrionui pašalinti 
iš gimdos. Medikamentinio 
aborto metodas veiksmingas 
nuo penktos iki septintos nėš
tumo savaitės. Šeimos plana
vimo ir seksualinės sveikatos 
susivienijimo vykdančioji di
rektorė Esmeralda Kuliešytė 
sako, kad šis metodas įteisin
tas Jungtinėse Valstijose ir 
bent dešimtyje Europos šalių, 
įskaitant Vokietiją ir Pran
cūziją. Pasak jos, medikamen

tiniai abortai sudaro apie 7 
proc. visų atliekamų abortų. 
Chirurginis abortas susijęs su 
didesne rizika infekcijai pa
tekti į lytinius takus, gimdą ir 
pilvo ertmę. Be to, „Šitas bū
das leidžia moteriai kaip gali
ma privačiau atlikti šitą ope
raciją. Tai yra, jinai susitinka 
su gydytoju, o tas nėštumo 
nutraukimas gali įvykti ir 
namuose. Ir tai daugeliui mo
terų yra priimtina— negulėti 
ligoninėje. Moterys nurodo, 
kad joms atrodo, kad tai yra 
viskas natūraliau, kaip persi
leidimas. Nereikia instrumen
tų, ir skausmas palyginus yra 
nedidelis, nors kai kurios nu
rodo, kad skausmas yra ne
mažas". 

Tačiau praėjusių metų 
spalio mėnesį sveikatos mi
nistro sudaryta komisija, iš
nagrinėjusi mifepristono re
gistravimo Lietuvoje klausi
mą, konstatavo, kad cheminis 
abortas yra mažiau saugus nei 
chirurginis. Šios komisijos na
rys medicinos habilituotas 
daktaras Donatas Stakišaitis 
Laisvosios Europos radijui tei
gė, kad medikamentas sukelia 
sunkių nepageidaujamų reak
cijų, kurios pasitaiko 4—6 kar
tus dažniau, nei darant chi
rurginį abortą. Moterys pati
ria ir psichinių traumų. „Mo
terys turi stebėti, ar visos da
lys išeina to kūdikio, ir tokiu 

atveju net į psichiatrą krei
pėmės dėl to raštu, ir nurody
ta buvo, kad tai būtų didesnė 
grėsmė depresijų ir savižudy
bių". 

Kitas minėtos komisijos 
narys, kunigas Andrius Nar
bekovas teigė, kad Lietuvoje, 
katal ikiškame krašte, tok-
medikamentas nepriimtinas. 
„Vėl noras šviesti žmones, ta 
prasme, kad būtų susidomėji
mas ir galbūt atsiras norinčių 
vėlgi jį įteisinti, o norinčių iš 
tiesų yra daug. rodo nepa
prastą, sakyčiau, ir įžūlumą". 

Kita vertus, viena iš minė
tos konferencijos, skirtos 
medikamentinio aborto prob
lemoms, organizatorių yra 
Visuomenės plėtros, repro
dukcinės sveikatos ir teisių 
parlamentinė grupė. Pasak jos 
pirmininko Jono Korenkos. 
diskusijos dėl medikamentinio 
aborto vyksta daugelyje šalių, 
tad Lietuva neturėtų būti 
išimtis. „Reikia kalbėt, aiškin
tis, gal tikrai gali kita pus; 
įrodyt, kad iš tikrųjų kažkas 
yra negerai arba reikia atsi-
žvelgt į vienus ar kitus mo
mentus". 

Taigi mifepristoną Lie
tuvoje registruoti atsisakyta. 
tačiau diskusijos dėl jo tik 
plečiasi. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui" iš Vilniaus 

Raseinių poliklinikoje gyd. Genovaitė Versockienė su pacientu Stasiu 
Rumšą. Gyd. Versockienė buvo su Konservatorių partijos gydytojų grupe 
atvykusi iš Vilniaus t ikrint i žmonių sveikatos. P ranės Šlutienės nuotr. 

„Buvau išalkęs, ir Jūs ma
ne pavalgydinote, buvau iš
troškęs ir mane pagirdėte, bu
vau nuogas — mane apren
gėte, ligonis — aplankėte" (Mt 
25, 35—36). 

Žmogui dovanotas gyveni
mas nenusakomas ir kiek
vienam asmeniškai savas. Ėji
mas per jį nėra atsietas nuo 
individualių asmens patirčių 
— netekties, skausmo, išban
dymų. Tai tarsi kiekvienam 
skirtinga upė, skirtinga savo 
ilgiu — gyvenimo matu. Tokį 
išbandymą šiuo metu Lietu
voje egzistencialiai išgyvena 
Kunigų seminarijos klierikas. 

KLIERIKUI REIKIA PAGALBOS 
ti. Klierikas Vytautas iš anks
to Jums širdingai dėkoja ir 
aukotojams asmeniškai mel
džia Viešpaties atlygio. Aukas 

Teologijos laipsnio Vytauto 
Didžiojo universiteto ir kuni
gystės aspirantas Vytautas 
Alminas (vardas ir pavardė 
kita). Jam diagnozuota ūminė 
leukemija. Gydytojų teigimu, 
vilties išgijimui teikia ope
racijos nereikalaujanti anks
tyva ligos stadija. Vytautui 
reikalingas intensyvus bran
gių vaistų gydymas. Šioje 
lemtingoje gyvybės ir mirties 
akistatoje, su viltimi kreipia
mės į visus geros valios tau
tiečius bei organizacijas, pra
šydami bet kokios finansavi
mo pagalbos būtiniems ilga
laikio gydymo vaistams pirk-

prašome siųsti: 
Lietuvos vaikų globos 

būreliui ..Saulutė" 
(Sunligh Orphan Aid — 

„Saulutė") 
419 Weidner Road 
Buffalo Grove. IL 60089 
Čekio apačioje būtinai pa

žymėkite: „Vytautas Almi
nas". Visos aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. 
Daugiau informacijos paskam
binus Nerijui Šmerauskui tel. 
773-875-8847. N.Š. 
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riui, Marijampolės Kolegijos istorijos vyr. dėstytojui Jonui 
Gustaičiui dėkoja Kazlų Rūdos Rudaminos Kazio Griniaus gimnazijos 
istorike Biruta Bujauskienė. 

Visa šeima iš Kaulukių kaimo atvyko Į Raseinių polikliniką pasitikrinti 
sveikatą Patikrinimus atliko Konservatorių partijos gydytojai, atvykę iš 
Vilniaus. Iš kairės: Danutė Braziene. Nerijus Brazas, močiute Jolita 
Raziekienė ir Jolita Brazaitė Pranės Šlutienės nuotr 

Jis buvo skirtas Rezisten
cijos istorijos dėstymo mokyk
loje problemoms aptarti. Se
minarą organizavo Marijam
polės apskrities Švietimo cent
ras, Marijampolės Tauro apy
gardos partizanų ir tremties 
muziejus ir Kazlų Rūdos savi
valdybės Švietimo skyrius (ve
dėja B. Zabeckienė). Jis vyko 
kovo 6 ir 21 dienomis Kazlų 
Rūdos Kazio Griniaus gimnazi
jos (direktorius A. Vaivada) 
istorijos kabinete (vedėja isto
rijos mokytoja B. Bujaus
kienė). Seminare dalyvavo 
Kazlų Rūdos savivaldybės mo
kyklų istorijos mokytojai (jie 
pirmieji Lietuvoje skiria Re
zistencijos istorijai dešimto
siose klasėse 18 pamokų, nors pro
grama numato tik vieną pamoką). 

Seminarą vedė Marijam
polės Kolegijos istorijos vyr. 
dėstytojas, Marijampolės Tau
ro apygardos partizanų ir 

tremties muziejaus darbuoto
jas Jonas Gustaitis. Buvo na
grinėjamos šios temos: 1. 
Teorinė Pasipriešinimo sam
prata ir klasifikacija. 2. Lie
tuvos aneksija 1940 m. Pasi
priešinimo organizacijų susi
būrimas. 3. Pasyvus lietuvių 
tautos pasipriešinimas hitle
riniam okupantui. 4. Gink
luotas pasipriešinimas sovie
tiniam okupantui Lietuvoje 
1944—1953 m. 5. Pasyvioji 
Rezistencija Lietuvoje 20 a. 
6-9 dešimtmečiuose. 

Kazlų Rūdos savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja B. 
Zaveckienė įteikė dalyvavu
siems seminare mokytojams 
Marijampolės apskrities Švie
timo centro pažymėjimus. 
Kazlų Rūdos politinių kalinių 
ir tremtinių vardu mokyto
jams padėkojo šių eilučių 
autorius. 

Algimantas Lelešius 

Rezistencijos istorijos seminaro dalyvės K.iziu Rūdos savivaldybės mokyklų istorikes su lektoriumi vyr. dėstyto
ju Jonu Gustaičiu Iš kaires Kazlų Rudos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus A. Vaivados pavaduotoja už
klas iniam darbui V. Juškiene, J ankų pagrindines mokyklos direktore J . Zarenskiene, gimnazijos istorikės L. 
Račkauskienė, F. Maciulaitiene. B Rujauskienė 
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AR BALSUOTI JAV LB 
TARYBOS RINKIMUOSE? 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

'. • '. 

: - • 

Rankose vartau seną ben
druomeninę bylą, pažymėtą 
1955 metais. Skaitau pavar
des: prel. Ignas Albavičius, dr. 
Jonas Bajerčius, Kazys Barz-
dukas, Stasys Barzdukas, 
Antanas Bendorius, VVilliam 
M. Chase, Stasys Dzikas, dr. 
Marija Gimbutienė, dr. Juozas 
Girnius, prel. Pranciškus 
Juras, Juozas Kapočius, prof. 
Jonas Kolupaila, Antanas Ku
lys, dr. Vincas Maciūnas, dr. 
Algirdas Nasvytis, prof. Jonas 
Puzinas, dr. Jonas Stikliorius, 
Jonas Šlepetys, Pranas Vai
nauskas, Jonas Valaitis, dr. 
Petras Vileišis, kun. Stasys 
Yla. Tai pavardės asmenų „ly
giu, tiesioginiu ir slaptu bal
savimu" 1955 m. išrinktų į 
JAV LB I tarybą. Šie asmenys, 
prie jų pridėjus šešis LB apy
gardų pirmininkus (dr. My
kolą Devenį, Vladą Dilį, Povilą 
Gaučį, Stasį Griežę-Jurgelevi-
čių, Kazimierą Lukšį ir dr. 
Praną Padalį), sudarė pirmąją 
JAV LB tarybą. Stebina, kad 
šie skirtingais laikais į JAV-es 
„atbangavę" asmenys, turin
tys skirtingus politinius 
atspalvius, ir dažnai išsiskirian
čias pažiūras į religiją, visa
pusiškai sutarė dėl Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
to (VLIKo) paskelbtoje Lietu
vių Chartoje išdėstytos tau
tinės bendruomenės esmės: 
„Tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė" ... „Pasaulyje 
pasklidę lietuviai sudaro vie
ningą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę". 

Statykime lietuvybei 
tvirtovę 

Paskelbęs Lietuvių Char-
tą, VLIKas priėmė ir laikinuo
sius Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės santvarkos nuosta
tus, „pamatą kiekvieno krašto 
lietuviams pasistatyti savo
sios bendruomenės pastatui". 
Tautą naikinant okupantui, o 
išeiviją — nutautimui. nuosto
lių būtų per didelių, kad į juos 
būtų galima ranka numoti. 
Tautai padėti ir nutautimui 
spirtis reikėjo lietuvius išeivi
joje vienijančios organizacijos. 
Gyvenimo patirtis liudijo, kad 
atskiromis mažomis oazėmis 
neišliksime. VLIKui pirminin
kavęs, prel. Mykolas Krupavi
čius apie kuriamą LB-nę štai 
kaip galvojo: „Atskira plyta 
yra nereikšmingas daiktas. 
Tačiau, tam tikra tvarka su
rikiuotos ir tvirtai cementu 
sujungtos, plytos sudaro pa
tvarų pastatą. Tas pats gali
ma pasakyti ir apie pasaulyje 
pasklidusius lietuvius. Kiek
vienas lietuvis yra lietuviškoji 

plyta. Tačiau, kol lietuvio su 
lietuviu nejungia lietuvių ben
druomenės organai, tol tokie 
lietuviai tėra ta plytų krūva, 
iš kurios kiekvienas praša
laitis gali naudotis. Tik tada, 
kai visų kraštų visi lietuviai 
bus surikiuoti atitinkama 
tvarka į savosios bendruome
nės patvarų pastatą, iš palai
dų lietuviškų plytų krūvos tu
rėsime pasistatę savajai lietu
vybei tvirtovę". 

Rinksime JAV LB XVII 
tarybą 

Šių metų gegužės 3-11 d. 
JAV-se trejų metų laikotar
piui JAV rinksime jau XVII 
JAV LB tarybą. Iš išstatytų 92 
kandidatų išrinksime 60 as
menų. Prie jų pridėjus, auto
matiškai (ex oficio) į tarybą 
įeinančius, dešimt LB apygar
dų pirmininkų, turėsime 70 
asmenų „valdžią" prižiūrėti 
daugiau kaip prieš pusšimtį 
metų iš sąmoningos lietuvybės 
plytų sumūrytą, tačiau vis pa
taisymų reikalaujantį, JAV 
LB pastatą. 

Stebint JAV LB rinkimi
nėse apygardose išstatytus 
kandidatus į XVII tarybą, 
maloniai nuteikia kandidatų 
tarpe ryški atstovaujamų kar
tų ir emigracinių bangų įvai
rovė, atstovaujamos pažiūros 
ir asmeniniai atspalviai, ku
rie, kaip akmenukai mozaiko
je, sudarys išeivijos lietuviško
sios visuomenės derinį JAV 
LB taryboje. Džiugina į LB 
tarybą dvi kandidatuojančios 
ankstyvosios į JAV-es emigra
cijos atžalos — Loreta Stukie-
nė, žymi „Lietuvos Vyčių" 
veikėja, ir Jonas Stundžia, 
Amerikos Lietuvių tarybos 
Lawrence, MA, pirmininkas. 
Išskėstomis rankomis pasitin
kame su trečiąja banga į mūsų 
tarpą atkeliavusius tautie
čius. Keturiolika jų kandi
datuoja į tarybą: Bronius 
Abrutis, adv. Tomas Bliz-
nikas, Vytautas Čereška, dr. 
Dalia Giedrimienė, Andrius 
Jurkūnas, kun. Jaunius Kelp
šas. Rūta Kuncienė, dr. Dau
mantas Matulis, Zita Masčins-
kienė, Laurynas Misevičius, 
Rita Šakenienė, Ričardas Šir-
vinskas, Ligija Tautkuvienė, 
Arvydas Urbanavičius. Gra
žus būrys jau Amerikoje gimu
sių ir brendusių kandidatų: 
Andrius ir Saulius Anužiai. 
Jūra tė Budrienė, Gintaras 
Buivys, adv. Rimas Domans-
kis. Algis Gudėnas, Dangutė 
Antanėlytė-Hanson, Margari
ta Sideravičiūtė-Hathaway. Kris
tina Jonyka, Vytas Maciūnas, 
Ramutis Pliūra, dr. Raimun

das Šilkaitis. Su džiaugsmu 
pasitinkame į Tarybą sie
kiančius ateiti „naujus vei
dus": ses. Margaritą Bareikai
tę, Danguolę Ilginytę, Vytau
tą Jonaitį, Joną Sverą, Ed
mundą Adomaitį, Rūtą Ge
čienę, Janiną B. Litvinienę, 
Rimvydą Tamošiūną, Horstą 
Žibą, Algį Kazlauską, Vaclovą 
Momkų, Nijolę Nausėdienę, 
Vidą Meiluvienę, Genovaitę 
Treinienę. Maloniai nuteikia 
ir paklydėliai, kurie, po trum
pesnio ar ilgesnio poilsio, vėl 
panorėjo grįžti į JAV LB tary
bą: Alfonsas Dzikas, dr. Kęs
tutis Keblys, dr. Stepas Ma
tas, Kęstutis Miklas, Audronė 
Pakštienė, Zigmas Viskanta, 
Kęstutis Bileris, Laima Šilei-
kytė-Hood, dr. Viktoras Stan
kus, Vaiva Vėbraitė. Pridėjus 
šiame straipsnyje nevardina
mus dabartinius JAV LB XVI 
tarybos narius, drąsiai galime 
teigti, kad šiais metais bal
savimui kandidatų tikrai ne
trūksta. 

Rinkimams ilgokai 
ruoštasi 

JAV LB krašto valdyba 
prieš šešetą mėnesių paskelbė 
rinkimų laiką, o prieš keturis 
mėnesius sudarė Vyriausiąją 
rinkimų komisiją, kuriai su
maniai vadovauja Dalia Ja-
kienė. Komisija dėjo pastan
gas rinkimų pravedimui pa
naudoti moderniąsias infor
matikos priemones. Balsuo
tojai galėjo registruotis inter
netu, įvairias formas „nusi
imti" nuo bendruomeninės 
svetainės, informavo apie rin
kimus radijo valandėlėms 
įkalbant disketę, paruošė rin
kiminį plakatą, teikė informa
ciją spaudai. Prie visų LB 
apygardų buvo sudarytos apy
gardų rinkiminės komisijos, o 
joms talkinti įkurtos rinki
minės komisijos prie LB apylin
kių. Uoliai raginta ieškoti tin
kamų asmenų išstatyti kandi
datais į JAV LB tarybą. 

O kaip su balsuotojais? 
Pagal Lietuvių Chartą. 

kiekvienas išeivijoje gyvenan
tis lietuvis yra Lietuvių Bend
ruomenės šeimos narys. Pa
našiai, kaip kiekvienas žmo
gus priklauso žmonijai, taip ir 
kiekvienas lietuvis — Lietu
vių Bendruomenei. Pagal JAV 
LB įstatus: „Balsuoti yra 
kiekvieno lygiateisio, ne jau
nesnio kaip 18 metų amžiaus, 
JAV gyvenančio lietuvio tau
tinė pareiga ir garbė". Balsa
vimas JAV LB tarybos rin
kimuose nėra saistomas už
simokėtu tautinio solidarumo 
įnašu. Ateik į rinkiminę būs
tinę, užsiregistruok ir bal
suok! 

Būtina paaiškinti, kad 
kiekvieno asmens dalyvavi
mas rinkimuose yra svarbus. 
Bendras balsuotojų skaičius 
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C Danutė Bindokienė 

Nenuvertinkime savo 
tautos 

Lietuvos ambasador ius JAV-se balandžio 25-27 d. lankėsi St. Louis. MO. 
kur ska i tė paskaitą apie Lietuvos vaidmenį Europoje po narystės ES ir 
NATO. Ta proga ambasadorius susipažino su JAV Atstovų rūmų nario 
John Sh imkus šeima ir visus jos nar ius apdovanojo „lietuviškais marški
nėliais". Priekyje atstovo John Shimkus sūnūs — Joshua (8 m ) , David (10 
m.), Daniel (4 m.); antroje eil.: žmona Karen Shimkus, amb. V. Ušackas ir 
a ts tovas John Shimkus . 

LB rinkiminėje apygardoje le
mia, kiek asmenų iš to rajono 
bus išrinkta į būsimą JAV LB 
tarybą. Pats faktas, kad Vy
riausia rinkimų komisija lei
džia New York apygardoje bal
suoti už tris kandidatus iš de
vynių išstatytų kandidatų, ne
garantuoja trijų, daugiausia 
gavusių balsų, į tarybą išrin
kimo. Jei rekordinis skaičius 
asmenų balsuos, gali būti iš
rinkti ir visi devyni. Jei tačiau 
du savaitgalius siaus liūtys ir 
New Yorko rinkėjai pabūgs 
balsuoti, net ir vieno kandida
to Xew Yorkas į tarybą gali 
nepravesti. Taigi būtina bal
suoti! 

Panašiai kaip Evangelijoje 
aprašytose vestuvėse buvo 
pasiruošta puotai, taip ir JAV 
LB pasiruošė rinkimams. Ji 
kviečia kiekvieną lietuvį (ir jo 

nelietuvį sutuoktinį) pasinau
doti priklausančia balsavimo 
teise. Nepaslaptis, kad esama 
nepatenkintų LB veikla, spe
cifiniais jos darbuotojais. To
kius nusiteikimus turintiems, 
tenka pareikšti, kad JAV LB 
nepretenduoja į tobulumą. 
Kaip ir kiekvienas žmogiška
sis kūrinys, ji yra padariusi 
klaidų, kartais saviškių nesu
pratusi, neteisingai atstūmu
si. Rinkimai yra geriausia 
priemonė įvykdyti pakeiti
mus, pakreipti organizaciją 
norima, kiek tiesesne krypti
mi. Kviesdama kiekvieną iš
eivijoje gyvenantį tautietį bal
suoti rinkimuose, JAV LB 
siekia vykdyti Lietuvių Char-
tos pavestą misiją: būti užuo
vėja tautiniam išlikimui iš
eivijoje ir atrama atkurtam 
Lietuvos valstybingumui. 

L R A M B A S A D O R I U S J A V L A N K Ė S I ST. L O U I S 

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas ba
landžio 25-27 d., JAV Atstovų 
rūmų nario John Shimkaus 
kvietimu, lankėsi St. Louis 
(Missouri valstijoje), kur skai
tė paskaitą apie Lietuvos 
vaidmenį Europoje po narys
tės ES ir NATO, aptarė ben
dradarbiavimo galimybes su 
vietos administracijos bei ver
slo atstovais, dalyvavo vietos 
lietuvių liuteronų bažnyčios 
100 metų minėjimo iškilmėse. 

Missouri universitete skaity
tame pranešime ambasado
rius pažymėjo, kad Lietuvos 
narystės ES ir NATO suteikia 
galimybes suaktyvinti šalies 
vaidmenį užsienio politikoje 
bei pradėti naują valstybės 

kūrimo tarpsnį. Ambasado
rius išreiškė viltį, kad Lietu
vos piliečiai gegužės 10-11 d. 
referendume dėl Lietuvos 
narystės ES pasakys „Taip". 
„Turime istorinę progą pasi
naudoti naujai atsiveriančio
mis galimybėmis. Kviečiu bal
suoti už saugią ir klestinčią 
Lietuvą, vieningoje ir laisvoje 
Europoje", — sakė ambasado
rius V. Ušackas. 

Ambasadoriaus kalbos 
klausėsi ir JAV Atstovų rūmų 
narys John Shimkus. Amba
sadorius padėkojo jam už ak
tyvias pastangas skatinant 
Lietuvos ir Amerikos ryšius, 
remiant Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių integraciją į 
Euro-Atlantines struktūras. 

Pastaruoju metu lietuviš
kos visuomenės susibūrimuo
se dažnai diskutuojamas refe
rendumas dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje. Balsavimo 
data sparčiai artėja. Ir Lietu
vos ambasada JAV-se, ir kon
sulatai ragina šiame krašte 
gyvenančius Lietuvos piliečius 
atlikti savo pareigą, atvykti į 
balsavimo būstinę arba bal
suoti paštu. Pabrėžiama, kad 
ypač svarbus asmenų skai
čius, pasisakęs referendume, 
nes nepakankamas susidomė
jimas šį kartą kaip tik bus už
skaitytas priešišku balsu. 

Girdime nuomonių, kad 
Lietuvos piliečiai, išvykę išjos 
teritorijos dažniausiai dėl to, 
kad tėvynėje buvo neįmanoma 
gauti darbo, tiesiog į savo gim
tojo krašto reikalus numoja 
ranka: Lietuva manimi nesi
rūpino, tai kam aš turiu dėl 
jos galvą sukti? Tokia galvose
na yra ne tik klaidinga, bet ir 
pavojinga: narystė ES gali 
būti ramstis, padėsiantis iš 
ekonorninių klampynių ištraukti 
valstybės vežimą. Priklau
sydama Vakarų Europos tau
tų bendruomenei, Lietuva ga
lės pasinaudoti ir tos bendruo
menės teikiama parama, 
rinkomis bei kitomis leng
vatomis. Ne visa lietuvių 
tauta gyvena užsieniuose, ne 
visi gali naudotis Amerikos ar 
kurio kito krašto uždarbiais — 
nejaugi nesvarbu padėti savo 
giminėms, šeimos nariams, 
pažįstamiems, draugams; ne
jaugi jiems netrokštame ge
resnio gyvenimo? 

Grįžkime prie argumentų, 
kurie kamuoja daug, ypač ant
rosios bangos lietuvių: taria
mą pavojų Lietuvos lietuviš
kumui. Kai kas tvirtina, kad 
mūsų tautiečiai, turėdami 
daugiau galimybių išvykti į 
užsienį, tiesiog nemunais 
plauks per visas sienas, kol 
tėvynėje pasiliks tik nedarbin
gi, seni, paliegę. O ir jie ilgai
niui pamirš savo kalbą, tradi
cijas, papročius, atsisakys 
tautinės tapatybės — nebran
gins savo tautos praeities, ne
sirūpins jos ateitimi... 

Be abejo, bus ir tokių. Juk 
jų ir dabar yra. Jų buvo visose 
imigracijų „bangose". Tačiau 
lietuvių tauta savo tapatybę 
išlaikė ir pačiomis nepalan
kiausiomis sąlygomis. Ar prisi
mename, kad šiemet švenčia
me karaliaus Mindaugo 
krikšto bei suvienytos Lietu
vos valstybės 750 metų sukak
tį? Mindaugas atsigręžė į 
Vakarus, ne į Rytus. Jis Lie

tuvos valstybę stengėsi inte
gruoti į Vakarų kultūrą, Va
karų krikščioniškąją bendruo
menę. Tai darė ir vėlesnieji 
Lietuvos valdovai — ypač Ge
diminas, Vytautas Didysis. 
Anuomet buvo lengva pasi
duoti vis tvirtėjančiai Rytų 
įtakai, bet Lietuvos valdovai 
žinojo, kad lietuvių tauta yra 
skirtinga, žinojo tai ir patys 
lietuviai — juo daugiau buvo 
spaudžiami atsisakyti savo 
tautinės tapatybės, tuo kie
čiau laikėsi savo kalbos, papro
čių, tikėjimo, savosios žemės. 

Lietuva negalėjo praeityje, 
negali ir dabar, atsiriboti nuo 
pasaulio, kad išlaikytų savo 
lietuviškumą. Prieš praside
dant emigracijai į užjūrius po 
II pas. karo, prof. K. Pakštas 
siūlė iš stovyklų Vokietijoje 
visus lietuvius išvežti į lietu
viškas „kolonijas" Hondūras 
valstybėje ar kur kitur. Taip 
izoliuoti, jie nenutaustų ir 
lauktų tėvynės išlaisvinimo, o 
paskui visi kartu grįžtų namo. 
Nieko iš tų planų neišėjo (ačiū 
Dievui), nes ne išviršinės sąly
gos, o dvasinis subrendimas 
nulemia tautos išlikimą. 

Sakoma, kad praeityje 
lietuvybę išsaugojo kaimas, o 
dabar jis pasikeitęs — skęsta 
neviltyje, skurde ir alkoholyje. 
Ar galime tuo aklai tikėti? Juk 
ir kaime, ir mieste yra daug 
šviesiai galvojančių, savo že
mę mylinčių žmonių. Visi jie 
sudaro vieną ir tą pačią lietu
vių tautą. Nenuvertinkime 
savo tautos, nemanykime, kad 
tai silpnavalių, be nusistaty
mo žmogelių masė. Tai ta pati 
tauta, kuri prieš 13 metų, 
atsiradus palankesnėms sąly
goms, išdrįso reikalauti 
laisvės. Reikalavo ir laimėjo! 

Per daugiau kaip 50 m. 
lietuvių tauta neištirpo sla
viškoje okupanto jūroje, bet iš
laikė savo tautinį sąmoningu
mą ir tapatybę. Neišnyks ji ir 
ES bendruomenėje. Galbūt 
kaip tik atvirkščiai: lietuviai 
mėgsta ir sugeba vadovauti. 
Kas žino, gal ateityje ne vie
nos valstybės gyventojai pavy
dės lietuvių tautai ir gailėsis, 
kad jai nepriklauso... Juk ES 
yra ir daugiau nedidelių val
stybių — jos nepranyko. Kodėl 
toks likimas nulemiamas Lie
tuvai? 

Nebijokime balsuoti refe
rendume, nebijokime narystės 
ES, NATO. Suteikime savo 
tėvynei galimybes, kurias 
siūlo Vakarų pasaulis. Ir 
pasitikėkime lietuvio ištiki
mybe savo tautai. 

NEĮKAINUOJAMAS LOBIS -
ATOSTOGOS LIETUVOJE 

INDRE TIJUNELIENE 

Su juo ir jo žmona 
išsikalbėjus, paaiškėjo, kad jie 
matė televizijos programą, 
kurioje motina Aušra dėkojo 
už aukas gautas per Čikagos 
laikraštį „Amerikos lietuvis" 
ir „Saulutę", kai buvo daroma 
jos sūnui Tadukui kaulų 
čiulpų persodinimas. Ope
racija pasisekė, bet įvyko 
keista reakcija — Taduko viso 
kūno odelė paraudo, išdžiūvo, 
lupasi. J akutes nuolat reikia 
varvinti lašus. Sužinojęs, kad 
esu „Saulutės" savanorė. 
Gintautas Žintelis, kaip 
padėką už „Saulutės" ne
abejingumą, didžiulę scenoje 
jam įteiktą puokštę padovano
jo man! Aptarėme galimybę 
bendradarbiauti. Kokia staig
mena! 

Kalėdinės nuotaikos įsi

siūbavo, kai Vilniuje buvo 
įžiebtos eglutės Katedros ir 
Rotušės aikštėse. Kai minioje 
su Arūnu ir Jūrate Navakais 
vingiavome į Katedros aikštę, 
skraidė stambios pūkinės 
snaigės. Aikštėje scenoje 
dainavo baltai aprėdyti 
vaikučiai, kai staigiai apšvie
timas mūsų žvilgsnius 
nukreipė į varpinės langą, 
kuriame pasirodė Kalėdų se
nelis. Mūsų nustebimui, visus 
pasveikinęs senelis įsisėdo į 
roges, ir laidais nusileido į 
sceną kitoje pusėje aikštės! 
Leidžiantis iš rogių žėrėjo 
ugnies salvės. Iš scenos visus 
sveikino ne tik Kalėdų senelis, 
bet ir meras A. Zuokas. 

Nespėjus atsipeikėti nuo 
tokios staigmenos, išgirdome 
ugnies salves apšviečiančias 

katedros stogą. Linksmybėms 
pasibaigus, jauni ir pagyvenę 
skirstėsi su šypsena širdyje, o 
daugelis net dėvėjo raudoną 
Kalėdų senelio kepurę. 

Daug kur matyti plakatai 
„Liaukitės smurtavę prieš 
vaikus", iliustruoti sudaužytu 
meškiuku. Tai priminimas, 
kad negalima pykčio, nusi
vylimo, įtampos ar baimės iš
lieti ant kitų. ypač vaikų. Kad 
švysteltų mažiesiems gimusio 
Jėzulio meilė, kad pajaustų ir 
labiausiai gyvenimo nu
skriausti mažyliai, jog atėjo 
didžioji šventė. Alma Adam
kienė kasmet praveda žaislų 
vajų. I iš anksto paskelbtas 
vietas, nustatytu laiku atva
žiuoja Coca-Cola sunkveži
miai ir žmonės suneša dova
nėlių, kad per Kalėdas vai
kučiams neskaudėtų širdelių. 

Kai sunkvežimiai su 
Kalėdų senoliais sustojo prie 
Prezidentūros, išėjo Alma ir 
LR prez. Valdas Adamkai, ne
šini pilną glėbį gražiai 
suvyniotų dovanų. O koks 

kalnas dovanėlių buvo iš 
anksto sukrautas ant Pre
zidentūros laiptų! Per Almą 
Adamkienę daug vaikučių 
pajuto Kalėdų džiaugsmą. 

Kalėdos neša viltį, kalė
diniai papuošalai džiugina, 
kaip džiugina eglutė 
„Akropolio" čiuožykloje, kur 
tarp vaikų šmaikščiai pa
čiūžas miklina Kalėdų senelis. 
Kalėdos reiškia meilę. Dievas 
dovanoja meilę mums, o mes 
ją dovanojame vieni kitiems. 

Ferrero primena — „Teks 
užmokėti už kiekvieną neiš
tartą žodį, už neįkūnytas gla
mones, už sutryptas svajas. 
Reikės atsiskaityti už jausmų 
šykštumą... Teks atsakyti už 
negimusius bučinius, už gerk
lėje užgniaužtas ašaras, už 
netesėtus pažadus, ir išš
vaistytą laiką". 

Monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas yra pasakęs: 
„Žmogui vienas iš didžiausių 
sopulių yra, kai į jo meilės, 
džiaugsmo, kančios pa

reiškimus nereaguoja, kai 
kalbi žmogui, o jis kaip stuob
rys stovi". 

Todėl „Saulutės" narės ir 
savanoriai negali likti 
nejautrūs ir abejingi vaikams. 

kurių ateitis priklauso nuo 
mūsų. 

Pabaiga 

Naujojoje Akmenėje Indre Tijuneiienė prel. dr. Juozo i'runskio skiriamą premiją Įteikė moteriai, gyvenančiai 
Lietuvoje ir skleidžiančiai krikščioniškuosius idealus Nuotraukoje Korp' Giedra skinamą prel. J Prunskio pre
miją gavusi dr. Aldona Užcinienc antroji iš dešines tarp savu koleg - ienes, Ono Giedžienės. 
Stasės Norkuvienes. Kartu — senumas Klemas Inta ir ..Saulutes". Lietuvos vaikų trlohos būrelio pirm Indrė 
Tijūnėlienė (trečioji iš dešines). Korp' Giedros vardu Įteikusi Į • 
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TEBŪNA JIS MŪSŲ 
GYVENIMO ŽIBURIU 

Vasario 9 d. kardinolo 
Sladkevičiaus muziejuje, Kau
ne, prasidėjo renginių ciklas, 
skirtas Nekaltai Pradėtosios 
Švč. M. Marijos seserų vie
nuolijos 85-sioms įkūrimo me
tinėms minėti. Pats jubiliejus 
bus švenčiamas spalio mėnesį, 
tačiau visus metus vyks 
renginiai, skirti šio vienuolyno 
ir jo įkūrėjo, palaimintojo 
Jurgio Matulaičio garbei. 
Renginių iniciatorė, vienuoly
no vyriausioji Motinėlė-seselė 
Igne. Jos rūpesčiu ir dėka įvy
ko pirmasis renginys Kaune, 
ta proga antrą kartą išleista 
Gintarės Adomaitytės knyga 
— „Baltos rožės, kelio dulkės". 

Kauno visuomenei ir 
miesto svečiams renginio me
tu buvo pristatyta ši knyga, 
atskleidžianti pal. Jurgio Ma
tulaičio nueitą gyvenimo ke
lią. Šio straipsnio autorė 
trumpai priminė susirin
kusiems Nekaltai Pradėtosios 
Švč. M. Marijos seserų vienuo
lyno veiklą svetur. 

Renginyje dalyvavo kny
gos autorė G. Adomaitytė, vy
riausioji vienuolyno Motinėlė 
— seselė Igne, pranciškonas 
brolis Sigitas griežė smuiku, 
vakarą vedė šio straipsnio 
autorė. 

Lietuva ir visas katali
kiškasis pasaulis džiaugiasi 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 
iškėlimu į palaimintuosius. 
Popiežius Jonas Paul ius II 
beatifikacijos proga pasakė: 
„Tikras Jėzaus Kristaus tar
nas ir apaštalas, (2Pt. 1,1) 
uolus, nenuilstantis sielova
dos tarnystėje, ne tik tėvynėje, 
bet ir Lenkijoje, Romoje ir 
kitose vietose, jis buvo ganyto
jas drąsus ir pilnas inicia
tyvos, sumanus ir pasiauko
jęs, pajėgus apsiimti ir veikti 
sunkiose Bažnyčiai gyvenimo 
sąlygose; virš visko ir visiškai 
atsidavęs jam patikėtų sielų 
išganymui. [...] Didžiausią 
uolumą jis parodė vienuolinia
me gyvenime, reformuoda
mas Marijonų kongregaciją, ir 
įsteigdamas Nekalto Prasidė
jimo seserų bei Jėzaus Eucha
ristijoje tarnaičių vienuoli
jas..." 

Šie popiežiaus žodžiai liu
dija, kokį didelį pasiaukojantį 
darbą atliko arkivyskupas J. 
Matulaitis. J i s įsteigė, refor
mavo, globojo daugiau nei 15 
vienuolijų. 

Vienas jų — Nekaltai 
Pradėtosios Švenčiausios Mer
gelės Marijos seserų vienuoly
nas buvo įkurtas 1918 m. Ma
rijampolėje. 

Putnamo seselės 

Gyvenantiems už Atlanto 
lietuviams puikiai žinomas šio 
vienuolyno vardas. Pats vie
nuolynas, esantis Putname ta
po lietuviškumo simboliu, sa
la, kuri kaip magnetas traukia 
ir vyresnį, ir jaunesnį lietuvį, 
puikiai kalbantį lietuviškai, 
ar tik žinantį, kad turi lietu
viškų šaknų. Kiekvienas, at
vykęs į vienuolyną, priimamas 
ir priglaudžiamas, pasidalina
ma ne tik stogu virš galvos, 
bet ir duona kasdienine. Šis 
vienuolynas tapo visos Ame
rikos katalikiškojo, lietuviško
jo, gyvenimo centru. 

Pirmosios penkios seselės 
pasiekė Ameriką 1936 m. Jos 
buvo kupinos pasiryžimo 
dirbti ir aukotis artimui. Se
selės vykdė steigėjo sumany
mus ir tęsė jo darbus. Kaip 
Lietuvoje, taip ir Amerikoje, 
seselės ėjo į žmones, suprato, 
padėjo, rūpinosi kiekviena 
siela. Jos ėmėsi kultūros ir 

švietimo reikalų, dirbo tai, kas 
buvo reikalingiausia visuome
nei. Menkutės seselių jėgos — 
kalnus vertė. Iš pat pradžių 
seselės dirbo t. Marijonų ve
damoje Marianapolio kolegijo
je. Vėliau jos nusiperka nuo
savą namelį Thompsone, pa
vadina Villa Marija. Turėda
mos nuosavas patalpas, sese
rys plečia apaštalavimo dar
bus: ruošia rekolekcijas lietu
vėms moterims ir mergaitėms, 
globoja vyresnio amžiaus 
žmones, jaunimą. Nuperka
mas namas ir pavadinamas 
Šv. Juozapo vardu. Abu namai 
pašvenčiami senelių globai. 
1943 m. Putnamo miestelyje 
nuperkamas namas, kuris 
tampa vienuolynu. Šis vienuo
lynas yra Amerikos seserų 
centras. 

1944 m. vasarą čia vyksta 
pirmoji lietuvių mergaičių 
stovykla. 1946 m. liepos 28 d. 
įvyko pirmasis Naujosios 
Anglijos rėmėjų suvažiavimas 
— seimas. Ta proga buvo 
įsteigta Rėmėjų gildija. Tai 
buvo ir metinės lietuvių va
saros šventės pradžia. Tokios 
šventės rengiamos kasmet — 
iš visos Amerikos suvažiuoja 
lietuviai pabendrauti, pasida
linti šiltu žodžiu, susitikti, 
susijungti maldoje. 

1949 m. iš Vokietijos DP 
stovyklų į Putnamą atvyko ne
mažai jaunimo, kuriam buvo 
reikalingas dėmesys, globa, 
rūpestis. Jaunuomenei buvo 
įsteigtas jaukus bendrabutis. 
Vedėja — mylinti jaunimą ir 
švelni seselė Paulė. Buvo glo
bojamos našlaitės. Bendrabu
čio gyventojams suteiktos ir 
mokslo galimybės — mokėsi 
gimnazijoje, kolegijoje, litu
anistinių dalykų. Pačios 
seserys dėstė moksleiviams, o 
kun. V. Cukuras dėstė studen
tėms. Mergaitės ruošdavo 
lietuviškas programas, tau
tines šventes. Bendrabutis 
gyvavo 25 metus. 

1948 m. prelatas Juras 
padovanojo vienuolynui keletą 
spausdinimo mašinų, įrengė 
spaustuvę. Nuo 1950 m. buvo 
spaudinamas laikraštėlis-žur-
naliukas vaikams „Eglutė", 
leidžiamos knygos. Seselės 
užsiima švietėjiška veikla. 

Svarbų vaidmenį vienuo
lyno gyvenime suvaidino kuni
gas Stasys Yla. Jis 1950 m. 
tampa centrinio vienuolyno 
kepelionu ir išgyvena čia iki 
pat mirties. Jo švietėjiška, 
auklėjamoji veikla davė pui
kius vaisius — išaugo tikrai 
šauni ir atsakinga, Lietuvą 
mylintį karta . Gyvendamas 
Putname. Stasys Yla rašė 
straipsnius, išleido 16 knygų. 

Seserys išvystė plačią 
veiklą ne tik JAV-se, bet ir 
Kanadoje — Montrealyje ir 
Toronte. Jos ėjo į žmones, 
teikė socialinę pagalbą: steigė 
darželius, vasaros stovyklas, 
rengė įvairias šventes, dirbo 
šeštadieninėje mokykloje, ruo
šė vaikus prie Pirmosios ko-
munijos. Krikščioniško ir lie
tuviško auklėjimo metodai bu
vo pritaikomi jaunajai kartai. 

Seselės daug dėmesio sky
rė ir pagyvenusiems, paliegu
siems žmonėms. 1963 m. 
parenkamas sklypas Matulai
čio namams statyti. 1968 m. 
namai buvo pašventinti. Gy
ventojai čia gauna ne tik visą 
medicininį aptarnavimą, bet 
ir rūpinimąsi jų dvasiniu gy
venimu. Rengiami vakarai, 
parodos, skaitomos paskaitos. 

Seselės rūpinasi suagu-
siųjų religiniu atsinaujinimu, 
veda rekolekcijas namuose, 
suruošia susitelkimo savait-

Palaimintasis Jurgis Matulaitis. 

galius jaunimui. 
Seselių įkurtos stovyklos 

jaunimui: iš pradžių „Nerin
ga", o nuo 1971 m. veikia trys 
stovyklos — tik angliškai kal
bantiems vaikams, berniu
kams ir lietuvių mergaitėms. 
Stovyklos populiarios, į jas 
nuolat vyksta jaunieji paben
drauti, susitikti, pasidalinti 
savo džiaugsmais. 

Putnamo seselės darbš
čios, nenuilstamai dirba, iš
vystė plačią veiklą svetimoje 
žemėje. Seselių kruopštus, 
atkaklus, pasiaukojantis dar
bas padarė stebuklą: iš liauno, 
trapaus medelio vienuolynas 
išaugo į stiprų tvirtą ąžuolą, 
po kurio šakomis glaudžiasi 
visa lietuviškoji Amerikos 
šeima. Seselės ir toliau vykdo 
savo įkūrėjo paliepimus ir 
tęsia jo prasmingus darbus. 

G. Adomaitytė apie pal. Jurgį 
Matulaitį 

Knygos „Kelio dulkės, bal
tos rožės" pataisytas ir pa
pildytas antras leidimas 
pasirodė šiais metais vasario 
pradžioje. Knygos tituliniame 
lape pažymėta: „Išleido Ma
rijos Nekaltojo Prasidėjimo 
Vargdienių Seserų Vienuolija, 
minint Vienuolijos steigimo 
85metį". Knyga antrą kartą 
išvydo pasaulį seselės Ignės 
Marijošiūtės dėka. Pamačiusi 
ir perskaičiusi pirmąjį lei
dimą, kuris buvo išleistas ne
dideliu tiražu, seselė nutarė 
pakartotinai ją išleisti. 

Autorė Gintarė Adomai
tytė — žurnalistė, keturių 
knygų autorė, padovanojo 
skaitytojams mažą stebuklą, 
kuris džiugina ir džiugins jau
nesnio ir vyresnio amžiaus 
skaitytojus. Knyga nedidelio 
formato, 111 puslapių, tačiau 
joje autorė įžvalgiu žvilgsniu 
ir taikliu žodžiu nupiešia 
mums palaimintojo Jurgio 
Matulaičio paveikslą. At
skleidžia jo genialumą, šven
tumą, veiklumą. Ji vaizdžiai 
atskleidžia jo sunkų gyvenimo 
kelią, kuris nebuvo baltomis 
rožėmis nuklotas, o buvo 
dulkėtas ir duobėtas. Autorė 
pasirenka knygos vedliu patį 
knygos herojų, su kuriuo mes 
keliaujame į Kelcus, Varšuvą, 
Peterburgą, Austriją, Šveica
riją, Romą, Čikagą ir kitus 
miestus ir šalis. 

Knygoje cituojami frag
mentai iš jo dienoraščio, kurį 
jis pradėjo rašyti 1910 m. Jo 
mintys, pamąstymai dar pla
čiau ir vaizdingiau atskleidžia 
Jurgio Matulaičio paveikslą. 

„Kristaus gyvenimo tiks
las turi tapti ir mano gyveni
mo tikslu, jei iš tikrųjų noriu 
eiti gyvenimo pėdomis... Tad 

reikia eiti tokiu keliu: visiško 
savęs išsižadėjimo... Pilnai at
siduoti ir pasišvęsti Bažnyčiai". 

Tai buvo ne tušti žodžiai 
— jis taip ir gyveno, kaip rašė. 
Autorė pasakoja apie jo meilę 
knygai ir mokslui. „Visą gyve
nimą privalai mokytis ir studi
juoti sau pats." Jis mokėsi, 
jam reikėjo platesnio europie
tiško pasaulio7'Ne kartą bus 
minimas jo daugelio kalbų 
mokėjimas ir ypatinga meilė 
lietuvių kalbai. „Savo užrašus 
rašo gražia, taisyklinga lietu
vių kalba, kokia sugeba ne tik 
kalbėti, rašyti, bet ir mąstyti 
suvalkiečiai [...T. Jau semina
rijoje Matulaitis prabyla savo 
gražia ir išmintinga kalba, 
pakeri daugelį bendramoks
lių. Gauna stipendiją į 
Dvasinę Peterburgo seminari
ją. Už savo inteligenciją, pui
kią iškalbą vadinamas Cice
ronu [...] Studijuoja Lenkijoje 
ir Rusijoje. J is išrenkamas 
visos seminarijos seniūnu. 
Rašo disertaciją 'Karo teisė ir 
amžinoji taika*. Tam darbui 
vadovauja Maironis. Gauna 
teologijos magistrą. Vėliau 
studijuoja Šveicarijoje, Fri
burgo universitete. Parašo 
disertaciją 'Rusų mokslas apie 
prigimtinę teisingumo padėtį'. 
Įvertinimas puikus. Įgyta 
patirtis, ramybė, jo vidinė 
šviesa, jis įtikindavo neįti
kinėdamas. Nuo 1907 m. dėsto 
Peterburgo Dvasinėje akade
mijoje. Pirmasis pradėjo skai
tyti sociologijos kursą." 

Jis visą gyvenimą bėgo 
nuo didelių postų, tačiau 
gyvenimas jam skyrė aukštas 
vietas. Autorė rašo: „Didysis jo 
istorijos keistumas ir intriga 
yra ta, kad nuo šlovės, nuo 
turtų, nuo tuštybės bėgęs, 
tiesiog slėpęsis žmogus Lie
tuvai atnešė didelę šlovę. Jis 
gi pasirinko vienuolišką ramy
bę. 1909 metais rugpiūčio 
mėnesį davė vienuoliškus 
įžadus. Štai čia jam atsiveria 
platūs arimai, jis pertvarko 
marijonų įstatus. Taip per
tvarkė nuo seno įprastą gyve
nimą, kad beveik nieko nebe
liko... Per amžius puoselėtas 
uždarumas — virto atvirumu: 
marijonams būtina eiti į 
žmones, dalyvauti draugijose, 
sambūriuose ir spaudoje.- [...] 
Naujiesiems marijonams rū
pėjo ne tik žmonių globa, 
rūpėjo šviestis ir šviesti, 
suvokti šiame pasaulyje kuo 
daugiau. Nuolatiniai knygų 
skaitymai, pokalbiai apie jas... 
[...] Vienuoliai yra šiame 
pasaulyje, bet ne šio pasaulio. 
Jo gyvenimo idealas tapo vie
nuolija. Vienuolyno ramybėje 
ir paslaptyse, santykių su žmo
nėmis tikrume, tiesos ir teisy
bės ieškojime palaimą atrado 

Jurgis Matulaitis". 
Autorė įdomiai pasakoja 

apie 3 vienuolių kelionę į 
Ameriką 1913 m. „Amerika 
stojasi ant kojų — o kartu ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
lietuviai naujakuriai. To meto 
lietuvius emigrantus kartais 
vadiname šipkartininkais. 
[...] Generolui Jurgiui rūpėjo, 
kad išliktų vienuolija, o Ame
rika jam buvo saugi žemė. 
Lietuviškiausias miestas 
Čikaga. Jau augo nauja lietu
vių karta, vyresnieji ilgėjosi 
Lietuvos, savų papročių, apei
gų, kalbos, bažnyčios, trūko 
lietuvių kunigų". 

Autorė vaizduoja palai
mintojo Jurgio Matulaičio gy
venimą Vilniuje — tai auka — 
7 gyvenimo metai, atiduoti 
Vilniaus okupuotam kraštui. 
Jis 1918 m. išrenkamas 
vyskupu. Vilniuje jo visi keliai 
buvo rožių spygliais nubars
tyti. J is kantriai nešė savo 
kryžių. Daug skausmo ir pa
žeminimo patyrė, tačiau išliko 
tvirtas, tik, sveikata sušluba
vo. Širdyje nelaikė pykčio ir 
buvo atlaidus. „Daugiau mels
kis už tuos, nuo kurių ką nors 
blogo buvai patyręs... Blogį 
nugalėk gerumu..." 

1925 m. jis paskiriamas 
tituliniu Adulijos arkivysku
pu, apaštališkuoju vizitato
riumi Lietuvai. 

Autorė rašo: „Jurgis Ma
tulaitis sakė — noriu sudegti 
kaip žvakė ant Dievo alto
riaus. Jis taip ir gyveno. Jei 
mylėti — mylėti išties, nesi
dairant, neskaičiuojant, ne-
klausiant: kas man iš to. De
rybos meilę nužudo". 

G. Adomaitytės knyga 
dovanoja mums gražias ir 
prasmingas akimirkas. Palai
mintojo Jurgio Matulaičio gy
venimas turi būti pavyzdžiu 
daugeliui žmonių — jis mo
kėjo mylėti bet kokios tauty
bės žmogų, jis mokėjo mylėti 
tėvynę Lietuvą, jis paaukojo 
savo gyvenimą mūsų visų 
ramesniam gyvenimui. Lin
kiu, kad ši G. Adomaitytės 
knyga atrastų vietos visų 
širdyse ir gyvenime — tebūna 
ji jūsų gyvenimo žiburiu. 

Virginija Paplauskienė 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBA IŠNUOMOJA 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and Trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. MeMahon Window VVashing. 

Tei. 800-820-6155. 

Išnuomojami 2 mieg. „condo" 
Willowbrook su baseinu. Šalia 55 

greitkelis. Tel. 708-289-8577 
arba 708-423-4761. 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobili. 

Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 
nuo 9 v.r. — 6 v.v. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Caregivers needed for live in 
jobs in Vv'isconsin. Mušt have 

experience, English, SS#, D.L. Car 
helpful. Cali Greg at 262-657-

8467 or 262-744-0520. 

Woodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - $645; 2 mieg. - $729 - $758 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami naujai 
suremontuoti kambariai 
Brighton Park rajone. 
Tel. 773-376-2874. 

PASLAUGOS PASLAUGOS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

ELEKTROS 
JVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai u- sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

AUIOMOaUĄNA\t;SVE*ATOS 
RGYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS 

Kreipiasi į fietu vrų visuomene paramos 
Gerbiamieji tautiečiai, 
Šiais metais, gegužės 21-25 d., Lemont, IL. vyksta 
XII Mokslo ir Kūrybos simpoziumas. Simpoziumo 

idėja yra suburti lietuvių kilmės mokslininkus. Šis tradicinis renginys yra til
tas tarp mokslininkų, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje, reikšmingas vieny-
tojas mūsų tautos. Simpoziumo pasisekimas bus mūsų visų pasididžiavimas. 
Todėl, norėdami užtikrinti simpoziumo pasisekimą, drįstame kreiptis į Jus, 
prašydami prisidėti savo pinigine auka. 
Aukas nurašant nuo mokesčių, galima panaudoti Tax Exempt No. 35-
2934439. Čekius rašyti: Lithuanian Symposium of Arts and Science. 

Siunčiu auką S 

Siuntėjo vardas, pavardė . 

Adresas _ — _ _ 

Miestas, Valstija, Zip_ 

LITUANISTIKOS INSTITUTAS* PASAULIO LIETUVIU GYDYTOJU 
SĄJUNGA* PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU 

SĄJUNGA* JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA 

ŠVENTRAŠČIO SKAITINIAI INTERNETE 
Išgyvenusiems Velykas 

kaip tikėjimo įvykį, paju
tusiems glaudesnį ryšį su 
džiūgaujančia dėl Kristaus 
prisikėlimo Bažnyčia, neretai 
norisi šią patirtį pratęsti, įsi
traukti į turtingesnį dvasinį 
gyvenimą. Tačiau toli gražu ne 
kiekvienoje parapijoje toks 
gilesnio Dievo pažinimo 
troškulį išgyvenantis žmogus 
ras galintį jį pavedėti kunigą, 
Šventojo Rašto studijų gru
pelę. Kas gi gali ieškančiam, 
mėginančiam savarankiškai 
skaityti Dievo žodį, pagelbėti? 
Su tokiu klausimu kreipęsi į 
evangelizacinių renginių orga
nizatorę, aktyvią katalikę 
pasaulietę Rūtą Šalaševičienę, 
išgirdome, kad vieną kitą 
atramą gali suteikti jau ir 
lietuviškai imti leisti bei inter
nete skelbti kasdieniai šven
traščio skaitiniai su komen
tarais. „Labiausiai Viešpaties 
paliestam, pažadintam žmo
gui gali padėti kiti žmonės, 
mums vieniems kitų reikia, 
turime skirtingą gyvenimo 
Bažnyčioje patirtį ir ja daly
damiesi atsiliepiame į pa
šaukimą skelbti išganymo 
žinią, — kalbėjo Rūta, ir tęsė, 
— tačiau, stokojant ben
druomenės, jos ieškant, o ir 
vėliau asmeniniam ar šeimos 
dvasiniam gyvenimui telkti 
labai praverčia Šventojo Rašto 
skaitymas su lydinčiais pa
aiškinimais". 

„Dauguma žmonių vengia 
ar prisibijo eiti toliau, suktis į 
tą pusę, nes viskas atrodo per

nelyg sudėtinga, tačiau būtų 
pravartu ryžtis. Labai, aišku, 
gerai, kai žmonės turi galimy
bę įsijungti į tokią grupę, kur 
Šventasis Raštas paskaitomas 
kartu, bet, net ir stokojantis 
maldos grupės, turi mėgint, 
nes dabar prieinamos tokios 
knygelės kaip 'Žodis tarp 
mūsų' arba "Biblijos meditaci
jos' įvairiems liturginiams 
laikotarpiams", — minėjo 
pašnekovė mėnesinį žurnalėlį 
ir žymaus JAV biblisto tėvo 
Carroll Stuhlmueller šven
traščio meditacijas, kurių da
lis, skirtas Advento, Gavėnios 
bei Velykų laikotarpiams, 
praėjusių metų pabaigoje šių 
pradžioje išleido Gyvųjų 
akmenų bendruomenė. 

Labai gražu, kai žmonės 
turi įvairiausių intencijų, 
patys sugalvoja gražias mal
das, gieda giesmes, tačiau 
Bažnyčios praktika, tikinčiųjų 
patirtis liudija, kad jei 
asmeniniame gyvenime Šven
tasis Raštas, neatranda savo 
vietos, tai nėra ir dvasinio 
augimo — kalbėjo Rūta. Ji 
dalijosi asmeniška patirtimi, 
kaip savo šeimoje pradėjo 
skaityti Dievo žodį: „Mes 
šeimoje auginame penkis 
vaikus ir štai, kai pirmieji 
vaikai buvo aštuonerių de
vynerių metų, kada įvyko 
mudviejų su vyru atsiverti
mas, atsigręžimas sąmoningas 
kaip suaugusių žmonių į Vieš
patį ir tikėjimą, tai mes 
pradėjome šeimoje kartu mels
tis ir labai greitai dėka bičiu

lių iš maldos grupės paskatin
imo, kur skaitėme Šventąjį 
Raštą, tą pradėjome daryti ir 
šeimoje. Nepaisant, kad mūsų 
vaikai buvo net ne paaugliai, 
skaitydavom kartu, jie įsijung
davo ir išaugo su Dievo žodžiu, 
jiems tai tapo asmeninės mal
dos dalimi. O dabar jau su 
mažaisiais vaikais skaitome 
Šventąjį Raštą, aš nemaniau, 
kad tokiems mažiems vaikams 
bus įdomu, tačiau, vos vaikas 
išmoksta skaityti, jam norisi 
skaityti Šventąjį Raštą kartu 
su tėvais. Ir jiems visai nėra 
sunku, jei tik tėvai moka 
savais žodžiais paaiškinti, 
pasakyti", — kalbėjo Rūta 
Šalaševičienė. Jos teigimu, 
žurnalėlis „Žodis tarp mūsų" iš 
tikrųjų yra labai lengvas ir 
paprastas. Tiems, kuriuos 
Šventasis Raštas galbūt bau
gina savo sudėtingumu, lei
dinys gali padėti, nes jame 
pasidalijama vos viena kita, 
ne per daug komplikuota, 
įžvalga apie liturginius skai
tinius iš Senojo ir Naujojo 
Testamento. Tolesnis žingsnis 
būtų minėtos Biblijos medi
tacijos, kuriose ieškoma ryšio 
tarp tos dienos skaitinių, 
atskleidžiamos tam tikros 
teologinės ir istorinės para
lelės. Na, o svarbiausia, kad 
visa tai skirta kasdieniniam 
pabuvimui su Šventuoju Raš
tu, taigi kasdieniniam įsi
klausymui į Dievo žodį ir 
pokalbiui su juo. 

Pauliu* Subačius 

LER iš Vilniaus 



Prasidėjo balsavimas 
Atkelta iš 1 psl. 
Referendumas bus laiko

mas įvykusiu, jeigu jame daly
vaus ne mažiau kaip pusė visų 
valstybės rinkėjų. Praėjusiuose 
prezidento ir savivaldybių tary

bų rinkimuose dalyvavo 54 
proc. rinkėjų. 

Kai kurie politikai nuogąs
tauja, jog į referendumą ateis 
mažiau nei 50 proc. rinkėjų ir 
jis neįvyks. 

Užsienio reikalų ministras konferencijoje 
Paryžiuje 

Atkelta iš 1 psl. 
neapjungus valstybių infra

struktūros. 
„Energetikos projekto 'Bal

tijos žiedas' užbaigimas, Bal
tijos jūros elektros tinklų sujun
gimas su Europos tinklais per 
Lietuvos ir Lenkijos energetikos 

sistemas yra būtinas Baltijos 
jūros regiono augimui", sakė A. 
Valionis. 

Lietuva, anot jo, taip pat 
pageidauja pasidalinti unikalia 
gerų kaimyninių santykių, 
krašto bendradarbiavimo ir re
formų patirtimi. 

Žemdirbiams pinigų biudžete kol kas nėra 
Atkelta iš 1 psl. 
vyriausybės atsižvelgti į 

Seimo priimtą rezoliuciją, ragi
nančią skirti papildomus 140 
mln. litų žemės ūkiui. A. Bra
zauskas žurnalistus tikino, kad 
vyriausybė ieškos galimybių 
skirti papildomus milijonus 
litų. Tačiau jis pažymėjo, kad 
lėšų šaltinių „reikia labai rim
tai ieškoti". Premjero teigimu, 
sudėtinga yra ir kitų sričių fi
nansinė padėtis. Vyriausybes 
vadovas teigė susitikęs su bib
liotekininkų asociacijų atsto

vais, kurie skundėsi labai 
žemais atlyginimais. 

Tuo tarpu patys žemdirbių 
atstovai, penktadienį susitikę 
su prezidentu, pareikalavo, kad 
jiems kuo greičiau būtų suteik
ta pažadėta parama, priešingu 
atveju grasindami vėl pradėti 
protesto akcijas. 

Praėjusią savaitę Seimas 
priėmė rezoliuciją, kurioje vy
riausybei pasiūlyta iki birželio 
10 dienos rasti galimybę skirti 
žemdirbiams 140 mln. litų. 

V R M m i n i s t r ą p r e z i d e n t a s r i n k s 
p a g a l k o m p e t e n c i j ą 

Atkelta iš 1 psl. 
pasirinktas kaip žmogus, 

pažįstantis sistemą, jo kandida
tūra yra suderinta su valdančio
sios koalicijos partneriais so
cialliberalais. Premjeras sakė 
prašęs valstybės vadovo kuo 
greičiau priimti sprendimą, kad 
naujasis ministras jau antra
dienį galėtų prisiekti Seimo po
sėdyje ir pradėti eiti pareigas. 
Kitas Seimo posėdis numato
mas gegužės viduryje. 

V. Bulovas šiuo metu dirba 
Vidaus reikalų ministerijos 
sekretoriumi. 1992 m. Kauno 
technikos universiteto profeso
rius -V. Bulovas, kaip LDDP 
narys, buvo išrinktas į Seimą. 
1996 m. jis nepilnus metus va
dovavo VRM ministerijai, po to 
dirbo diplomatinį darbą. Pagal 
valstybės įstatymus vyriausy
bės kabineto narius skiria ir 
atleidžia prezidentas ministro 
pirmininko teikimu. 

Atkelta iš 1 psl. 
administracijos vadovas, 

JAV atsargos generolas Jay 
Garner sukvietė porą šimtų 
irakiečių, nedalyvauja Nedžefo 
hauzos - šiitų teologijos mokyk
los - atstovai. 

* Jungt inės Valstijos pir
madienį žengia svarbų žingsnį 
dėl naujos Irako vyriausybės 
formavimo - amerikiečiai Bag
dade susitinka su 300-400 po
tencialių Irako politinių 
vadovų. 

* Keturi JAV kareiviai 
sekmadienį Bagdade pateko į 
pasalą ir buvo sužeisti, vienas 

jų - sunkiai, pranešė JAV ka
riškiai. Kareiviai, kurie važiavo 
dviem visureigiais „Hummer", 
buvo apšaudyti tuo metu, kai 
dėl susidariusių eismo sąlygų 
turėjo stabtelėti. 

* JAV vadovaujamos pa
jėgos I rake sekmadienį su
laikė Irako Nacionalinio ste
bėjimo agentūros vadovą -
vieną iš 55 labiausiai ieškomų 
irakiečių, pranešė JAV Cent
rinė vadovybė. Tikslesni duo
menys apie generolo Hossam 
Mohammad Amin sulaikymo 
aplinkybes nepranešami. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 

A. t A. 
EUGENIJUS SMILGYS 

Mirė 2003 m. balandžio 25 d. 5 v.v., sulaukęs 90 
metų. 

Gyveno Michiana Shores, vėliau Orland Parke, IL. 
Gimė Kaune. Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Virgis su žmona Onute ir jų 

duktė Audronė; sūnus Charles su žmona Rose ir jų vai
kai Heather, Natalie ir Nicholas; sesuo Augusta Ma-
sionienė su šeima, gyvenantys Kanadoje bei kiti gi
minės Amerikoje ir Kanadoje. 

Priklausė LAS Cicero ir Čikagos skyriams. 
Laidotuvės privačios. 

Nul iūdę artimieji 

A t A. 
ALBERTUI KERELIUI 

m i r u s , giliai l iūdint iems žmonai IRENAI, duk
roms ir s ū n u i bei jų šeimoms, re išk iame nuo
š i rdž iaus ią užuojautą. 

Olga ir Jurgis Statkai 

Boca Ra ton , F L 

Esi dangau tu mano Dievo uostas 
Ir mano žemės protėvių dievų 
Ir niekas, niekas nepasieks paklydęs uosto 
Be žiburių tavų. 

Bernardas Brazdžionis 

A. t A. 
Prelatas 

dr. JUOZAS PRUNSKIS 
Su skausmu ir dideliu liūdesiu pranešame, kad 

2003 m. balandžio 26 d. Palos ligoninėje mirė mylimas 
brolis, dėdė, pusbrolis — prelatas dr. Juozas Prunskis, 
sulaukęs 95 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje 1907 m. 
gruodžio 22 d. Žvilbučių dv., Utenos apskrity. Ameri
koje — Čikagoje gyveno nuo 1940 m. vasaros. 

Giliame liūdesyje pasiliko sesuo dr. Ona Prunskytė-
Garūnienė, jos vyras dr. Albinas Garūnas, jų dyi dukros 
su šeimomis — Rūta Garūnaįtė-Sula, M.S., dr. Dalia 
Garūnaitė-Sadauskienė. Mirusio brolio dr. Vlado 
Prunskio vaikai su šeimomis — dr. Teresė Kazlaus
kienė, adv. Marija Prunskis, dr. Jonas Prunskis, pus
brolis — dr. Romas Gineitis, Lietuvoje pusseserės ir 
pusbroliai. Prelatas buvo brolis mirusios sesers Anelės 
ir brolio Jono. 

A. a. prelatas dr. Juozas Prunskis bus pašarvotas 
trečiadienį, balandžio 30 d., nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v., ir 
ketvirtadienį, gegužės 1 d., nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Pet
kus Lemont laidojimo namų koplyčioje 12401 S. Archer 
Ave., Lemont, IL. Maldos ir atsisveikinimas bus ketvir
tadienį, nuo 6 v.v. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 2 d. Iš Pet
kus Lemont laidojimo namų 9:30 vai. ryte bus atlydėtas 
į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią. 
Šventos Mišios — 10 v. ryte. Po šv. Mišių velionis bus 
palydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Vietoj gėlių 
prašom aukoti šv. Mišioms arba dienraščiui „Draugas". 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę — sesuo, giminės ir artimieji 
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„KAI SIRPSTA VYŠNIOS SUVALKIJOJE" 

A t A 
BRONEI VALANČIENEI 

ADAMSON 
po ilgos ligos sugrįžusiai pas Visagalį, reiškiame 
užuojautą jos dukra i DALILEI POLIKAITIENEI 
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkei , jos šei
mai, giminėm ir art imiesiem. 

JAV LB Švietimo tarybos nariai 

PADĖKA 
Staigiai mirčiai, 2003 m. balandžio 15 d., pasiglem-

žus mano vyro inž. Zenono A. Mereckio gyvybę, no
riu visiems padėkoti už man suteiktas užuojautas, pa
galbą laidotuvėse, kapelionui A. Paliokui už atsisveiki
nimo maldas koplyčioje ir pamaldas bažnyčioje. 
Nuoširdžiai dėkoju „Bravo" maisto gaminių firmai ir 
brangiems mano draugams už suruoštus ir paaukotus 
puikius pusryčius laidotuvių dalyviams ir Pasaulio lie
tuvių centro valdybai už gražias palydas, grabnešiams 
už paskutinę Zenono kelionę į pamaldas ir iš bažnyčios, 
Petkaus laidojimo namų šeimininkams už tvarkingą 
patarnavimą. 

Zenonas buvo labai energingas, rūpestingas, ir at
sidavęs Pasaulio lietuvių centro darbams. Pasaulio lie
tuvių centras jam buvo antri namai. Zenonas buvo ilga
laikis „bingo" talkininkas ir PLC tarybos bei valdybos 
narys. Jis buvo mylintis, geras tėvas vaikams ir vyras 
žmonai Jūratei. 

Jis džiaugėsi savo gyvenimu, mėgo leisti laiką su 
žmonėmis ir dalinti savo gerą nuotaiką ir optimizmą. 
Zenonas buvo aistringas žvejys ir mėgo džiaugtis gam
tos grožiu. 

Liūdesyje paliko žmoną Jūratę ir sūnelį Mariuką, 
dukterį Kristiną su vyru Steve Vardaman, sūnų Tomą, 
seserį Liudą Šukienę su vyru Raimundu, sūnėną Aud
rių ir Eglę Šukius su šeima, dukterėčias Romą Cronin 
ir Aida su vyru David Lowan, A. Klibų šeimą, bei kitas 
gimines Amerikoje, Kanadoj ir Lietuvoj. 

Zenonas gimė 1932 m. ir augo Šilalėj, gyvenimą 
Amerikoje pradėjo Brockton, Bostono apylinkėje. Di
džiąją gyvenimo dalį praleido Čikagos apylinkėse ir 
paskutiniu laiku su šeima gyveno Lemonte. 

Dėkoju visiem giminėm ir draugams už Jūsų mora
linę paramą ir šiltą žodį mano skausmo ir liūdesio die
nose. Tegul Dievulis jums visiems už tai atlygina, o Tu, 
Zeniau, mano mylimas drauge, Mariuko tėveli, ilsėkis 
Viešpaties ramybėje. 

Su gilia padėka, 

Jū ra tė ir Mariukas Mereckiai 

Vytautui Kernagiui dai
nuojant apie Suvalkijoje sirps
tančias vyšnias, pasąmonėje 
junti lyg sirptų vyšnios Dzū
kijoje, Aukštaitijoje, Žemaiti
joje... Tenka pripažinti, kad 
Vytautas Kernagis yra įtaigus 
dainininkas. Kaip žinia, jis 
yra ir kai kurių atliekamų 
dainų kūrėjas. Dar galima 
pridurti, jog jis yra malonus, 
kalbus ir sukalbamas, be di
desnės „fanaberijos" žmogus. 

Vytautas Kernagis ne 
vienu atveju yra pirmūnas. 
Jis Lietuvoje atgaivino ka
bareto žanrą. Jis yra lietu
viuose dainuojamos poezijos 
pradininkas. Jis pirmas Lie
tuvoje į dainą pažvelgęs, kaip 
į mažą spektaklį. Daugeliu 
atveju galima jį vadinti pir
mūnu, pradininku ir pan. 
Neveltui jis buvo pagerbtas 
Antano Šabaniausko „Bravo" 
premijomis ir DLK Gedimino 
ordinu. Jis yra vienintelis 
pramogų srityje, turįs 2 aukš
tojo mokslo diplomus. Jokiu 
būdu negalima pasakyti, jog 
jis yra iš kelmo spirtas žmo
gus. 

Tiesa (gal nežinojote? jis 

keletą kartų buvojo Malai
zijoje ir tenajos „pirmininka
vo" Lietuvos TV robinzonams. 
Jam nesvetimas nei radijas, 
nei filmas. Jis tinka ir patin
ka dideliems, mažiems ir 
visiems kitiems. 

Lietuvos žiniasklaidoje 
aiškinama, jog kiekviena jo 
daina yra susijusi su tam tik
ra gyvenimo istorija. Pa
vyzdžiui, daina „Mūsų dienos 
kaip šventė", buvo kuriama, 
kaip atvira estrados parodija. 
Girdi, ji buvo kuriama, kaip 
pokštas, -dėl kurio visa Lie
tuva „mirtų iš juoko". Tačiau 
pirmoji žmonių reakcija buvo 
pernelyg skirtinga. Žmonės, 
išgirdę dainą, ėmė pakiliai 
siūbuoti ir džiaugsmingai niū
niuoti. Po kelių eksperimentų 
buvo nutarta keisti atlikimo 
intonaciją. Ilgainiui ši daina 
tapo ne tik užstalės daina, bet 
tiesiog himnu, šventės pabai
gos akcentu. 

Vytautas Kernagis sako, 
kad pastaruoju metu jo balsas 
gerokai paskaidrėjo. Jo žo
džiais, „apie tai svajojau visą 
gyvenimą". Jis prisipažįsta, 
kad yra sunku pagauti ir 

A. f A. 
ELIZABETH SMETONA 

Mirė 2003 m. balandžio 24 d., sulaukusi 93 metų. 
Užaugo vaizdingame Dzūkijos kaime, Lietuvoje, 

gausioje šeimoje. Būdama 22 metų grįžo į Ameriką. Gy
veno ir dirbo New York. 1970 m. apsigyveno Floridoje. 
Su velioniu vyru Antanu Smetona pragyveno 45 metus. 
Abu — Lietuvių klubo garbės nariai. 

A. a. Elizabeth labai rūpinosi giminėmis Lietuvoje, 
ypač sovietmečiu. Lietuvą aplankė 9 kartus. 

Palaidota 2003 m. balandžio 28 d. St. Petersburg, 
Florida. 

Nuliūdę liko: dukterėč ia Natalija Malinaus
k ienė ir jos vyras Adolfas, antroji dukterėč ia su 
šeima, sūnėnai su šeimomis, draugės i r ją pa
žinojusieji. 

Brangiai mamytei 

A. t A. 
BRONEI VALANČIENEI 

mirus , mūsų bendramin te i dukra i DALILEI PO
LIKAITIENEI, re iškiame giliausią užuojautą. 

Los Angeles ateitininkai 

* mm'*mmĖmm&..' 

įamžinti žmogaus dūkimo 
akimirkas, bet gan lengva 
kurti liūdnas dainas. 

Ne per seniai Lietuvoje 
pasirodė "Vytauto Kernagio 
įdainuotas ir skoningai api
pavidalintas dvigubas CD al
bumas „Teisingos dainos". Ja
me įrašytos įvairaus žanro 
dainos. Tai yra baladės, 
„blues", dainuojama poezija, 
pilietinės, vaikiškos ir kito
kios dainos. Mus pasiekusio
mis žiniomis, šis a lbumas 
sulaukė didelio pasisekimo. 

Vytautui Kernagiui teko 
dainuoti JAV, Kanadoje, Pran
cūzijoje, Australijoje, Norvegi
joje, Vokietijoje, Anglijoje. Ar 
girdė#ote, kad Vytautas Ker
nagis netrukus vėl lankysis ir 
koncertuos JAV? Š.m. ge
gužės 2 d. jo koncertas rengia
mas Clevelande, Lietuvių na
mų „Gintaro" restorane, vė
liau Washington, DC, Lietu
vos Respublikos ambasadoje, 
o Čikagoje gegužės 10 d. šeš
tadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Čika
goje koncertą rengia Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
tras. Tikimasi gausaus pub
likos atsilankymo. 

Petras Petrutds 

NEKLAUSYS IŠPAŽINČIŲ 

Katalikų Bažnyčios vado
vybė Singapūre patarė ku
nigams neklausyti išpažinčių, 
kol nepraeis SARS epidemija, 
nes uždaroje klausykloje šia 
liga gali lengvai užsikrėsti ir 
kunigas, ir tikintieji. Velykų 
metu buvo suteikiamas bend
ras visuotinis nuodėmių atlei
dimas. Arkivyskupas Nicho
las Chia taip pat patarė baž
nyčioje nesisveikinti, palin
kint ramybės. „Tėve mūsų" 
maldą kalbant, nesilaikyti už 
rankų, o komuniją priimti į 
ranką, ne tiesiai į burną. Sin
gapūre SARS liga jau mirė 
apie 10 žmonių, įskaitant ka
talikų kunigą, kuris aplankė 
ligonį. NYT 

NUBAUDĖ VIENUOLES 

Colorado valstijos prisie
kusiųjų teismas nuteisė tris 
vienuoles, nes pernai rudenį 
jos savo krauju išpaišė kry
žius ant „Minuteman III" ra
ketų bazės sienų. Vienuolės 
pasiteisino, kad jos tuo būdu 
norėjusios išreikšti savo ne
pritarimą karui su Iraku. NYT 

<Xraew Airbus goes by the designation A34& 
caflitaoud9. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra. our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. While every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course. the sense of vvell being you'li 
feel when flying on this sophlsticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'li 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

it 's Scandinavian SAS 

i 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lietuvos Evangelikų Liu
teronų Bažnyčios vysku
pas, Konsistorijos pirmi
ninkas Jonas Viktoras Kal
vanas netikėtai mirė 2003 m. 
balandžio 25 d., eidamas 55-
uosius metus. Gimęs 1948. 
08.02 Tauragės ev. Liuteronų 
Martyno Mažvydo bažnyčios 
kun. Jono Viktoro Kalvano ir 
Martos Račkauskaitės-Kalva-
nienės šeimoje. 1966 m. baigė 
Tauragės 2-ąją vid. mokyklą, 
1974 m. baigė Kauno Medici
nos institutą. Dirbo gydytoju 
neurologu ir psichiatru Oms
ko klinikinėje ligoninėje, vė
liau Šilalės centrinėje ligo
ninėje. 1984 m. įstojo į Rygos 
ev. liuteronų dvasinę semina
riją, 1984.04.29 d.. Konsistori
jos nutarimu, ordinuotas ku
nigu diakonu tarnauti Tau
ragės parapijoje. Ilgą laiką ap
tarnavo ir Lauksargių, Sarti
ninkų, Batakių, Skaudvilės 
parapijas. 1990.07.29 d. Tau
ragėje ordinuotas visateisiu 
kunigu ir vyskupu augziliaru. 
Mirus vysk. senjorui Jonui V. 
Kalvanui. 1995.07.29 d. visuo
tiniame bažnyčios Sinode J. 
Kalvanas jaunesnysis buvo 
išrinktas naujuoju bažnyčios 
vyskupu. 

Poetė Eglė Juodvalkė 
skaitys savo poeziją ruošia
mame kūrybiniame vakare 
š.m. gegužės 3 d., šeštadienį, 
6 vai. p.p.. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd.. Chicago. Visi ma
loniai kviečiami susipažinti 
su poete ir jos naujausia kny
ga, išleista lietuvių ir anglų 
kalba — „Veidrodis ir tuštu
ma/The Mirror and the Void". 
Jejimas nemokamas. 

JAV LB XVII tarybos rin
kimai Cicero lietuvių telki
nyje vyks gegužės 4 d., sekma
dienį, ir gegužės 11 d., taip 
pat sekmadienį, nuo 8 v. r. iki 
12 vai., Šv„ Antano parapijos 
pastate, kavinės kambaryje. 
Rinkimų komisijos pirminin
kas Mindaugas Baukus ragi
na ir labai kviečia gausiai da
lyvauti. Tuo vieningai paro
dysime, kad esame organizuo
ta, susipratusi bendruomenė. 

Vytautas Kernagis sako 
— iki malonaus pasimatymo 
Čikagoje gegužes 10 d., 7 vai. 
vak.. Jaunimo centre. V. Ker
nagio koncertą rengia ir visus 
kviečia Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centras. 

Union Pier, MI, Lietuvių 
draugija rengia pavasario šo
kius gegužes 3 d., šeštadieni. 
8 vai. vak. (Michigan laiku). 
(iros brolių Švabų orkestras, 
bus užkandžių. Šokiai vyks 
tuoj po narių susirinkimo 
„Gintaro" vasarvietėje. Bilie
tai iš anksto gaunami Mildos 
parduotuvėje arba skambi
nant Kristinai Karaitienei 
269-469-3298. Laukiame vi
su! 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo narės ruošia „Pavasa
rio karnavalą — madų parodą 
Motinos dienos išvakarėse ir 
kviečia pasidžiaugti pavasa
riškos aprangos paroda, pasi
svečiuoti, pasivaišinti. Geno
vaitė Maluškienė ir Cecilija 
Matulytė surado moterų ir 
vaikų drabužių prekybas: 
„Kimberly Bond Boutiąue" iš 
Orland Park ir „Two Little 
Monkeys" iš Lemont. kurių 
siūlomi drabužiai bus mode
liuojami parodoje. Viešnios ir 
svečiai kviečiami atsilankyti į 
Orland Chateau. 14500 S. La-
Grange Rd., Orland Park, šeš
tadienį, gegužės 10 d., Pasi
svečiavimas — 12 vai., pietūs 
— 1 vai., modeliavimas — 2 
vai. Vietas užsisakyti tel. 
708-974-0250 (Ruth Hoff-
man). 

Reikalingi invalido veži
mėliai (wheelchairs) Kaune, 
Lietuvoje gyvenančiai šeimai 
— ir vyras, ir žmona negali 
vaikščioti. Jeigu kas turėtų ir 
galėtų paaukoti, kreipkitės į 
„Saulutę", tel. 847-537-7949, 
adresas: 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia pirmą šių 
metų gegužinę gegužės 4 d„ 
sekmadienį, 12 vai., Šaulių na 
muose, 2417 W. 43rd Str. 
Gros ir dainuos Algimantas 
Barniškis, bus atsigaivinimų 
ir užkandžių, veiks ir laimės 
šulinys. Visi maloniai kvie
čiami. 

JAV LB Tarybos rinki
mai East Chicago, Indiana 
apylinkėje bus pravesti kores-
pondenciniu būdu. Rinkimų 
komisiją sudaro: pirm. Sofija 
Holiušienė, Roma Dambraus
kienė, Birutė Pečiulienė, Vy
tautas Markevičius ir Juozas 
Neverauskas. Rinkimų būsti
ne: 4006 Fir Str„ East Chica
go, IX. Tel. 219-398-9249. 

Gegužės 4 ir 11 d. (sekma
dieniais), nuo 9 vai. r. iki 1 
vai. p.p., Xekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos mokyk
loje, Brighton Parke, vyks 
JAV LB XVII Tarybos rinkimai. 
Iš Brighton Park LB apy
linkės kandidatuoja Danguolė 
Ilginytė ir kun. Jaunius 
Kelpšas. Visi apylinkės lietu
viai kviečiami balsuoti rin
kimuose ir atlikti savo tautinę 
pareigą. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovė" Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
vyks gegužės 4 d., sekmadie
nį, 12 vai.. Jaunimo centre. 
Visi skyriaus nariai kviečiami 
susirinkime dalvvauti. 

Sėkmingai praėjo „Kau
kių baliaus" opera. Pilna 
Morton gimnazijos auditorija 
publikos, entuziastingai sukė
lusi solistams ir choristam 
griausmingas ovacijas, gali tai 
paliudyti. Bet tai dar ne vis
kas! Šį sekmadienį, gegužės 4 
d„ 3 vai. p.p., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje ruošiamas 
koncertas — tai juk tradicija 
— kuriame programą atliks 
svečiai iš Lietuvos, taip pat 
savieji solistai ir Lietuvių 
operos choras. Bent kartą da
lyvavusiems tokiame poope-
riniame koncerte, nereikia nei 
aiškinti, kad tai ypatingai 
šaunus ir nuotaikingas ren
ginys, o nedalyvavusieji kvie
čiami atvykti ir įsitikinti. Iš 
anksto bilietai gaunami „Sek
lyčioje", 2711 W. 71st Str.. 
Chicago, o prieš koncertą — 
Jaunimo centre. 

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje informuo
ja, kad, pagal Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimą, 
balsavimas LR generaliniame 
konsulate Čikagoje vyks šiose 
vietose: 

LR generaliniame konsu
late: 211 E. Ontario suite 
1500, Chicago. IL 60611 — 
2003 m. balandžio 28-30 d., 
nuo 1 iki 5 vai. popiet; 
gegužės 5-9 d., nuo 1 iki 5 
vai. popiet. 

Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, 14911 — 127th Str.. 
Lemont, IL 60439: 2003 m. 
gegužės 10-11 d., nuo 8 vai. 
r. iki 2 vai. popiet. 

Jaunimo centre. Čikagoje, 
5600 S. Claremont Ave. Chica
go. IL 60636 — 2003 m. 
gegužės 10-11 d. nuo 7 vai. 
r. iki 10 vai. p.p. 

Konsulatas nuoširdžiai ra
gina visus dalyvauti balsa
vimuose dėl Europos Sąjungos 
narystės Lietuvai referendu
mo. 

„Seklyčioje" balandžio 30 
d„ 2 vai. p.p.. trečiadienio po
pietės programoje dainuos 
Vilniaus Operos ir baleto teat
ro solistas Vytautas Bakula, 
kuris atvyko į Čikagą daly
vauti Lietuvių operos stato
moje G. Verdi „Kaukių ba
lius" operoje. Solistui akom
panuos muz. Faustas Strolia. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus ir bendri pietūs. 
Atvykite! 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis ruošiamos šeštadie
nį, gegužes 3 d.. 4 vai. p.p.. 
jėzuitų koplyčioje, prie Jauni
mo centro. Čikagoje. Artėjant 
Motinos dienai., šį dangiškai 
Motinai skirtą mėnesį mel
simės už motinas. Kviečiame 
dalyvauti. 

Čikagos Lietuviu. Vene-
zuelos draugijos pusmetinis 
susirinkimas įvyks gegužes 1 
d., ketvirtadienį. 1 vai. popiet. 
Šaulių namuose. 2417 \V. 
43rd Str. Kviečiami visi na
riai gausiai dalyvauti 

Po sėkmingo G. Verdi „Kaukių baliav 
Domarkas, dirigentas maestro Alvyds 

VYTAUTO ALANTO 
SUKAKTIES 

Šį minėjimą suruošė Ameri
kos Lietuvių tautinės sąjun
gos Čikagos skyrius, kuriam 
vadovauja Matilda Marcin
kienė su savo valdyba. Minė
jimas įvyko š.m. balandžio 5 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpoje. Apie Vytau
to Alanto literatūrinę ir visuo
meninę veiklą pašnekesį pra
vedė inž. Pilypas Narutis, 
Štutthofo koncentracijos sto
vyklos buvęs kalinys, Lietuvos 
sukilimo vienas organizatorių 
ir aktyvus dalyvis. 

Paminėjimą atidarė sky
riaus pirmininkė Matilda 
Marcinkienė, pasidžiaugusi 
gausiu dalyvių skaičiumi ir 
pakvietė inž. Pilypą Narutį 
pokalbiui. Prieš pradedant po
kalbį, pranešėjas pabrėžė, kad 
apie Vytautą Alantą spaudoje 
buvo daug rašyta, todėl nesi-
leisiąs į smulkmenas. Kal
bėtojas pastebėjo, kad Vytau
tas Alantas yra parašęs 8 ro
manus, 7 novelių knygas, 11 
dramos veikalų ir eilėraščių 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant į Lietuvą. 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

I^RiA^UG ą! 

Vytauto Alanto 100-osioms gimimo metinėms paminėti š. m. balandžio 5 d Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje ruoštame renginyje: Iš kairės žurn Zuzana Juškevičienė, paskaitininkas Pilypas Narutis. Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos Čikagos skyriaus pirm. Matila Marcinkienė, kun dr. Kęstutis Trimakas. 

Jūratės? Variakojionės nuotrauka 



Pilypas Narutis pranešime Kalbėtojas savo baigiama- skaitė dvi ištraukas iš jo 
pastebėjo, kad Vyt. Alantas jame pranešime pabrėžė, kad raštų. Vieną iš eilėraščių kny-
buvo labai tautiškai nusitei- ir kai kuriems išeivijos lietu- gos, kuriame buvo išreikšti 
kęs, nors jaunystėje nevengė viams reikia naujų Alantu, rašytojo siekimai, antrą — iš 
ir globalinės minties. Jaunys- primenant tėvynės meilę, dorą knygos „Švitrigaila", 
tėję baigęs Kauno universi- gyvenimą, patriotizmą ir mei- Dr. Renata Variakojytė-
tetą, išvyko į Prancūziją toli- lę Dievui. Staniškienė programos daly-
mesnėms studijoms. Po stu- Kitu pranešėju Matilda viams įteikė gėlių. Šio rengi-
dijų, ilgą laiką Lietuvoje ėjo Marcinkienė pakvietė kun. nio organizatorė Matilda Mar-
vyriausio redaktoriaus parei- Kęstutį Trimaką, Vytauto cinkienė padėkojo inž. Pilypui 
gas „Lietuvos aide" ir „Eltoje", Alanto sūnėną, pasidalinti Naručiui, kun. Kęstučiui Tri-
buvo prancūzų skyriaus re- žiniom. Kun. K. Trimakas makui, Eglei Juodvalkei už 
daktoriumi. Rašytojas Vyt. pabrėžė, kad jam teko bendra- įspūdingai pristatytas žinias 
Alantas savo raštuose skelbė darbiauti su garsiuoju literatu apie rašytoją Vytautą Alantą, 
tautinę ideologiją, kreipė dė- jaunystėje ir vėliau. Vyt. Alan- švenčiant 100 metų sukaktį 
mesį į moralę ir tėvynės meilę, tas turėjo tvirtą nusistatymą nuo jo gimimo. 
Paskutinę jo knygą „Tauta is- ir buvo daugiau užsidaręs sa- Amerikos Lietuvių tautinės 
torijos vingiais" galima laikyti vyje. Bendradarbiavimą su sąjungos Čikagos skyriaus pir-
kelrodžiu dabarčiai ir ateičiai, žmonėmis pasiekdavo per mininkė Matilda Marcinkienė 
Čia jis pasisako prieš naudoja- savo knygų herojus, bet tai ne- pakvietė visus dalyvius pasi
nius išsireiškimus, kaip poka- reiškė, kad jis buvo neprieina- svečiuoti ir pabendrauti su 
rio Lietuva, Mažoji ir Didžioji mas. Dirbdamas komendan- pranešėjais ir dalyviais. 
Lietuva, prūsai ne rusų, nors tūroje raštininku, pradėjo ves- Vaišes suruošė: Laima Ši-
jie savinasi šią vietovę. Ra- ti įvykių dienoraštį. Šiame mulienė, Sigutė Žemaitienė, 
šytojas taip pat tvirtina, kad dienoraštyje išryškino savo Irena Girdienė ir Matilda 
ne Jogaila nuvedė Lietuvą į charakterio bruožus. Haosas Marcinkienė. 
Vakarus, bet karalius Min- ir ramybė, tai du priešingi po- Pažymėtina, kad Irena 
daugas, gavęs karūną iš po- liai, kuriuos kiekvienas turi Alantienė atsiuntė iš Detroito 
piežiaus per kryžiuočių or- išgyventi. Jaunystėje nebuvo rožių puokštę ir padėkos laiš-
diną. Gautoji krikščionybė po religingas, bet ir nebuvo nu- ką rengėjams už jos vyro pri-
Mindaugo mirties neišnyko, sistatęs prieš religiją. Ret- siminimą. 
bet palengva plėtėsi. Jis taip karčiais užklysdavo į Kauno Padėka priklauso Tautinei 
pat kūrė istoriją, iškeldamas katedrą, kada ji buvo tuščia, sąjungai, kad nepamirštami 
buvusius kunigaikščius. Šiais Sėdėdamas katedros ramy- rašytojai, kėlę tautos sąmonę, 
laikais Lietuvai reikia Alanto bėję, turėjo galimybę apmąs- Antanas Paužuolis 

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos ruoštame V. Alanto 100-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginyje ba
landžio 5 d Ralzeko Lietuvių kultūros muziejuje: Iš kairės Jonas Variakojis, Eugenijus Bartkus, Petras Bu-
chas, Oskaras Kremeris. Pilypas Narutis, kun.dr. Kęstutis Trimakas, Matilda Marcinkienė, Eglė Juodvalkė, 
Zuzana Juškevičiene. Marija Remienė. dr Renata Staniškienė Zigmo Depučio nuotr 


