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Seime diskutuojama apie 
valdančiosios koalicijos ateitį 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 
— Pirmadienio pavakarę par
lamento frakcijose virė karš
tligiškos diskusijos ir derybos 
dėl dabartinės valdančiosios 
liberalų ir socialliberalų koali
cijos išlikimo. 

Liberalų frakcijos vadovybes 
nariai Seime susitiko su prezi
dento patarėju Dariumi Kuo
liu. Jis atskirai susitiko su 
frakcijos seniūne Dalia Kut
raitė-Giedraitiene ir jos pava
duotojais. 

Po susitikimo su frakcijos 
seniūnės pavaduotoju Eligiju-
mi Masiuliu prezidento pata
rėjas neslėpdamas šypsenos 
sakė, jog „domisi, kaip gyvena 
liberalai", tačiau atsisakė 
įvardyti tokio susidomėjimo 
priežastį. 

Prezidentas praėjusią sa
vaitę interviu Lietuvos televi
zijai pareiškė, jog valdančio
sios koalicijos atstovai turėtų 
atsižvelgti į socialdemokratų 
norą dalyvauti valdžioje ir tei
gė, esant reikalui, pritarsian
tis platesnės koalicijos sudary
mui. 

D. Kutraitė-Giedraitienė at
viriau papasakojo apie susiti
kimą su prezidentūros atsto
vu. Jos teigimu, D. Kuolys 
domėjosi, kaip liberalai ketina 
mobilizuoti politinę valią Sei
me, kad būtų „perlipta per 
slenksčius", pavyzdžiui, stra
teginių objektų privatizavimą. 
Tačiau ji atsisakė komentuoti 

sakė, jog liberalai sunkiai įsi
vaizduoja koaliciją su progra
miniu požiūriu tolimais social
demokratais. „Manome, jog 
koaliciją būtų galima plėsti 
bendradarbiaujant su progra
miniu požiūriu artimesnėmis 
partijomis, pavyzdžiui, esan
čiomis dešinėje", teigė ji. 

Dešinioji opozicinė Tėvynės 
sąjungos - konservatorių frak
cija Seime turi 9 narius. Sei
me taip pat yra ir kelių kitų 
dešiniųjų partijų atstovų. 

E. Masiulis sakė, jog teoriš
kai yra galimos kelios išeitys 
iš susidariusios politinės pa
dėties, viena jų — eiti į opozi
ciją, o kita — plėsti koaliciją, 
keičiant personalijas. 

Tačiau Liberalų frakcija ir 
Liberalų sąjungos valdyba pir
madienį priėmė pareiškimą, 
kuriame paragino koalicijos 
bendrininkus susitelkti, įgy
vendinant vyriausybės progra
mą. „Lietuvos* liberalų sąjun
ga nuosekliai pasisako už poli
tinį stabilumą valstybėje bei 
kompromisų ir sutarimų pa
iešką kaip efektyviausius bū
dus, užtikrinančius svarbių 
šaliai sprendimų priėmimą bei 
įgyvendinimą", teigiama pa
reiškime. 

Seime sklando gandai, jog 
dalis socialliberalų frakcijos 
narių šeštadienį vykusiame 
posėdyje atvirai ragino parti
jos, vadovybę sudaryti naują 
valdančiąją koaliciją su social
demokratais. liberalų atsakymą. Tačiau ji 

Konservatorių vadovas 
sunerimęs dėl „Mažeikių naftos" 

Konservatorių vadovo nuo
mone, pastaruoju metu bandy
mai išstumti amerikiečius su
aktyvėjo, nes „kyla reali grės
mė, kad Lietuva bus pakviesta 
į NATO". Jeigu JAV bendrovė 
vis tik bus išstumta, lietuviai, 
V. Landsbergio žodžiais ta
riant, gali atrodyti Jcaip idio
tai". „Jeigu taip įvyks, kai kas 
planuoja, požiūris bus toks: 
arba jie idiotai, arba aferistai. 
Kas juos turi remti ir kas už 
juos balsuos Kongrese? Eikite 
ir pasiskandinkite savo Rusi
joje ir savo degtinėje", sakė V. 
Landsbergis, nuspėdamas ga-

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas 
Vytautas Landsbergis bandys 
susitikti su Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) pir
mininku, buvusiu Lietuvos 
prezidentu Algirdu Brazaus
ku, kad aptartų padėtį ben
drovėje „Mažeikių nafta". 

Pirmadienį Seime sureng
toje spaudos konferencijoje V. 
Landsbergis teigė, jog pagrin
dinės politinės partijos ir pre
zidentas turėtų susitarti dėl 
valstybės politikos „Mažeikių 
naftos" atžvilgiu. Tik tuomet, 
pasak konservatorių vadovo, 
„Lietuva gali laimėti", siekda
ma užsitikrinti ilgalaikį naftos 
tiekimą iš Rusijos. 

Iki šiol „Mažeikių naftai" 
nepavyko susitarti su Rusijos 
bendrovėmis dėl ilgalaikio 
naftos tiekimo. Dėl to bendro
vė negali gauti kreditų įmonės 
modernizavimui ir, dirbdama 
su pertrūkiais, patiria nemažų 
nuostolių. 

„A. Brazausko įtaka ir at
sakomybė yra milžiniška", 
pabrėžė V. Landsbergis, kal
bėdamas apie susitarimo ga
limybe. 

Tiek V. Landsbergio vado
vaujami konservatoriai, tiek 
V. Brazausko socialdemokra
tai šiuo metu yra opozicijoje. 

Konservatorių vadovas 
spaudos konferencijoje apkal
tino Rusiją, jog Ši siekia 
išstumti iš Lietuvos 33 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų ir 
operatoriaus teises turinčią 
JAV bendrovę „Williams In
ternational". „Pirmas 'LUKoil' 
tikslas — sudaryti nepa
kenčiamas sąlygas ameri
kiečiams Lietuvoje. Manau, 
kad toks yra Rusijos vyriau
sybės tikslas, o 'LuKoil' yra 
tik įrankis", sakė V. Landsber
gis. 

limą amerikiečių reakciją. 
V. Landsbergio nuomone, 

reikėtų sudaryti „Lietuvos val
stybininkų komisiją", kuri 
kartu su „Mažeikių naftos" 
vadovybe išanalizuotų paskir
tus nuostolius ir jų priežastis 
bei apsvarstytų žaliavos ap
sirūpinimo alternatyvas. Jis 
siūlė neužmiršti, jog Lietuva 
gali apsirūpinti nafta gabe
nant ją jūra. 

* Valdančiosios Naujo
sios sąjungos (socialliberalų) 
frakcija šeštadienį savo neei
liniame posėdyje išsirinko 
naują seniūną ir valdybą. 
Naujuoju frakcijos seniūnu 
išrinktas Alvydas Ramanaus
kas. Už jį balsavo 23 iš 26 da
lyvavusių frakcijos narių. Du 
frakcijos nariai ir pats A. 
Ramanauskas susilaikė. Jis 
buvo vienintelis kandidatas į 
šį postą. Partijos frakcijoje, be 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko, kuris pagal Seimo 
statutą negali priklausyti jo
kiai frakcijai, yra 28 nariai. A. 
Ramanauskas prieš tai, kai 
2000 m. rudenį buvo išrinktas 
į Seimą, ėjo Lietuvos pieni
ninkų asociacijos „Pieno cen
tras" prezidento pareigas, o 
šiuo metu yra asociacijos 
garbės prezidentas. Seime jis 

Vilniaus Kalvarijų parapijoje Sekminių šv. Mišias aukoja Lietuvos kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis. 

Sekminių šv. Mišias aukojo 
Lietuvos kardinolas 

Vilnius, birželio 3 d. (Elta) 
— Pagal Katalikų Bažnyčios 
liturginį kalendorių praėjusį 
sekmadienį buvo švenčiamos 
Sekminės. 

Vilniaus Kalvarijų parapijo
je Sekminių atlaidai prasidėjo 
penktadienį maldų už kunigus 
ir vienuolius diena. Šeštadienį 
buvo meldžiamasi už vaikus ir 
jaunimą. Birželio 3-ąją — Sek
minių dieną — iškilmingas šv. 
Mišias šalia Vilniaus Kalvari
jų parapijos Švento Kryžiaus 

Prezidentas gyja po 
atliktos akies 

operacijos 
Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentui Val
dui Adamkui sekmadienio 
rytą atlikta nesudėtinga akių 
operacija, dėl kurios jam teko 
atšaukti planuotą vizitą. į 
Ukrainą, pranešė valstybės 
vadovo atstovė spaudai Viole
ta Gaižauskaitė. 

Prezidentui buvo nustatytas 
prasidedantis akių tinklainės 
atsidalijimas, todėl gydytojų 
siūlymu jam nedelsiant buvo 
atlikta akių operacija. Opera
cija atlikta Vilniaus universi
teto Santariškių klinikose. Pa
sak V. Gaižauskaitės, „gydy
tojų prognozės yra geros", 
tačiau dar neaišku, kada pre
zidentas grįš į darbą. Anot jos. 
prezidentas dabar jaučiasi ge
rai. 

74 metų V. Adamkus iki šiol 
akinius dėvėjo tik skaityda
mas. 

Sekmadienio rytą į Ukrai
nos mieste Dnepropetrovske 
rengiamą ekonomikos forumą 
„Ukraina-Lenkija" išvykusiai 
Lietuvos delegacijai vietoj pre
zidento vadovauja ūkio mini
stras Eugenijus Gentvilas. 

Prezidento asmeninio gydy
tojo Remigijaus Nargėlos nuo
mone, prezidentas gyja „pagal 
planą". 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad prezidento gydytojas R. 
Nargėla dėl V. Adamkaus 
sveikatos pirmadienį ryte bu
vo puikios nuotaikos. „Jeigu 
gydytojo nuotaika gera, reiš
kia viskas eina, kaip gydytojas 
sakė, pagal planą — gyja", 
sakė V. Gaižauskaitė. 

dirba Kaimo reikalų komitete. 
Buvęs frakcijos seniūnas Gedi
minas Jakavonis išrinktas 
seniūno pavaduotoju. (BNS) 

Vilniaus a rk ivyskupas metropoli tas 
Vladimiro Gulevičiaus (Eltai nuotr 

šventė būdavo didžiausia vi
soje Vilniaus arkivyskupijoje. 
Pokario metais sovietinė val
džia visaip bandė panaikinti 
šią gražią ir prasmingą žmo
nių pamaldumo tradiciją. 
Buvo susprogdintos beveik vi
sos 35 Kryžiaus kelio stočių 
koplyčios. 

Šiuo metu Vilniaus Kalvari
jos atgimsta. Baigiamos atsta
tyti Kryžiaus kelio koplyčios, į 
Sekminių atlaidus susirenka 
vis gausesni maldininkų bū
riai. 

atradimo bažnyčios aukojo 
kardinolas, Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis. Buvo einamas 
Kryžiaus kelias. 

Sekminių atlaidai Vilniaus 
Kalvarijose turi senas tradici
jas. Pirmosios nepriklausomy
bės metais šios iškilmės su
traukdavo po keliolika tūks
tančių maldininkų. Buvo eina
mas ilgiausias Lietuvoje Kry
žiaus kelias, o onti Sekminių 

Vilniuje prasidėjo Seimo ir JAV 
LB komisijos posėdžiai 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) mo dirba partijų, kurios įveikė 
rinkimų barjerą daugiaman-
datėje apygardoje, atstovai: 
socialliberalas Vaclovas Kar
bauskas (komisijos pirminin
kas;, liberalas Arminas Lyde
ka, socialdemokratas Aloyzas 
Sakalas ir konservatorius Jur
gis Razma. 

JAV LB komisijoje šiuo 
metu atstovauja Liuda Rugie-
nienė, Dalia Puškorienė, Gedi
minas Leškys, Vytautas Vidu
giris ir Vytautas Maciūnas. 

— Vilniuje pirmadienį pra
sidėjo Lietuvos Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės at
stovų komisijos posėdžiai. 

Kas pusmetį posėdžiaujan
čioje komisijoje yra keturi Sei
mo ir penki JAV LB atstovai. 

Pirmadienį posėdį atidarė 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas socialliberalas Artūras 
Skardžius, JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkė Regina 
Narušienė, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovas Lietu
voje Gabrielius Žemkalnis bei 
komisijos pirmininkai - Seimo 
narys, socialliberalas Vaclovas 
Karbauskis ir JAV LB atstovė 
Liuda Rugienienė. 

Pirmadienį komisija aptarė 
išeivijos lietuvių grįžimo į 
tėvynę problemas bei valstybi
nę ryšių su užsienio lietuviais 
politiką. 

Posėdžiuose dalyvaus už
sienio reikalų, finansų, teisin
gumo, socialinės apsaugos ir 
darbo, kultūros, švietimo ir 
mokslo ministrai, kariuome
nės vadas, Seimo nariai, prezi
dentūros atstovai bei įvairių 
sričių specialistai. 

Prieš šešerius metus įkurta 
bendra Seimo ir JAV LB at
stovų komisija yra specialiu 
parlamento nutarimu papras
tai kiekvienoje kadencijoje ku
riama patariamoji institucija. 
Ji skirta geresniems Lietuvos 
parlamento ir JAV išeivių 
ryšiams, glaudesniam bendra
darbiavimui užtikrinti. Komi
sija paprastai svarsto įvairias 
aktualias tiek Lietuvos vidaus 
gyvenimo, tiek užsienio politi
kos, ryšių su išeivija proble
mas, o savo vertinimus ir 
pasiūlymus valstybes institu
cijoms pateikia priimamomis 
rekomendavimo pobūdžio re
zoliucijomis. 

Bendroje komisijoje nuo Sei-

* P rez iden tu i Valdui 
Adamkui iškėlus idėją su
daryti platesnę valdančiąją 
koaliciją, gali būti pertvarky
tas ministrų kabinetas, pakei
čiant jo vadovą. „Mirties nuo
sprendis jau parašytas, kol 
kas nežinoma tik data", taip 
politikai kalbėjo apie Rolando 
Pakso išlikimą premjero pos
te. V. Adamkus pareiškė pri
tariąs socialdemokratų norui 
įsitraukti į valdančiąją koali
ciją. (R. Elta) 

* „Ekonominiai rodik
liai gerėja, biudžetas suren
ka pinigų daugiau, nei planuo
ta, nedarbas mažėja, Tarptau
tinis valiutos fondas teigiamai 
vertina mūsų finansinę aplin
ką", sakė Liberalų frakcijos 
seniūnė Dalia Kutraitė-Gied
raitienė, retoriškai klausda
ma, kodėl svarstytinas klausi
mas apie kitokios koalicijos ar 
vyriausybės sudarymą. Ji taip 
pat labai abejojo, ar iš tikrųjų 
vyriausybės keitimas arba 
naujos koalicijos sudarymas 
padidins pastovumą valstybė
je, paspartins darbus ir refor
mas, reikalingus visiems Lie
tuvos žmonėms. < K D . E I U I 

* Pirminiais skaičiavi
mais, vyriausybės skolos už 
savivaldybėms priskirtas vals
tybės užduotis siekia maždaug 
412 mlrd. litų. Jei ši suma bus 

L J Tėvynėje pasižvalgius 
* Socialdemokratų parti

j o s vadovas Algirdas Bra
zauskas nenusiteikęs dalytis 
valdžia su liberalais ir socialli
beralais: „Jei dirbti, tai dirbti. 
Ateiti į valdančiąją koaliciją 
tik dėl to, kad būtum valdžio
je, nereikia". „Socialdemokra
tų priėmimas į veikiančią koa
liciją mums yra visiškai nepri
imtinas", teigė A. Brazauskas. 

•LR, KD. Eltai 
* Socialdemokratų viršū

nėms susiginčijus dėl infor
macijos „nutekėjimo", buvo 
nuspręsta atsisakyti visų trijų 
kandidatų į prezidentus (B. 
Lubio, A Juozaičio ir J . Palec
kio). Nutarta liepos 1 d. vie
šai paskelbti vienintelį social
demokratų kandidatą į Lietu
vos prezidentus Justiną Mar
cinkevičių. Bronislovas Lubys 
pažadėjo skirti 1 mln. Lt J. 
Marcinkevičiaus kandidatūrai 
remti, nes, Pramonininkų 
konfederacijos prezidento ma
nymu, žengiant į Europą, 
svarbiausia, kad prezidentas 
būtų asmenybė. i LA. Eita i 

* Bendrovės „LUKoil Bal
t i ja" atstovai tvir t ina abejo
jantys Lietuvos naftos susivie
nijimą „Mažeikių nafta" val
dančios JAV verslovės „Wil-
liams" vadybininkų kompeten
cija. (R, Elta) 

* Viktoras Uspaskich iki 
tapdamas Seimo n a r i u buvo 
tituluojamas neoficialiu „Gaz-
prom" atstovu Lietuvoje. Jis 
vienintelis iš Lietuvos versli
ninkų turėjo nuolatinį leidimą 
į „Gazprom". Šalia „Gazprom" 
pastato viename brangiausių 
Maskvoje daugiabučių namų 
V. Uspaskich turi prabangų 
butą. Šiame name butus turi 
ir Maskvos meras Jurij Luž-
kov, keli „Gazprom" vadovai, 
kiti žymūs Rusijos žmonės. 

(LR. Eita) 

* Sprendimas pakeist i 
Rusijos dujų susivienijimo 
„Gazprom" vadovą Rem Via-
chirev verslo visuomenėje su
kėlė tikrą sąmyšį. Dujų susi
vienijimas pamažu grįžta iš 
„Gazprom" vadovybės gniauž
tų į Rusijos vyriausybės ran
kas. „Gazprom" gali tapti Ru
sijos užsienio politikos įran
kiu. Tokia perspektyva Lietu
vai nenaudinga. < LR. Eita i 

* 79 proc. Rusijos piliečių 
įsteigtų įmonių — priedanga 
žvalgams ir teroristams. Ne
rimą kelia faktas, jog Lietu
voje steigiamos komercinės 
veiklos nevykdančios užsienio 
kapitalo įmonės. Įsteigęs įmo
nę, jos savininkas įgyja teisę 
laikinai apsigyventi Lietuvoje. 
2000 m. iš 1,082 Rusijos pi
liečių įsteigtų įmonių neveikė 
8 5 5 . 'LA, Elta) 

* Baltijos jūros regione 
prasidėjo aštuoniolika dienų 
truksiančios kasmetinės pra
tybos „Baltops 01". Jose daly
vauja ir dvi Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų fregatos „Žemai
tis" bei .Aukštaitis". Šias pra
tybas programos Bendradar
biavimas vardan taikos rė
muose tarp NATO ir ne NATO 
valstybių organizuoja JAV. 
Lietuvos kariniai laivai to
kiuose mokymuose dalyvauja 
devintą kartą. (tcEita) 

pripažinta valstybės vidaus 
skola, vyriausybė turės išmo
kėti šiuos pinigus per pustre
čių metų. Kadangi atliekamų 
lėšų nėra, pinigų greičiausiai 
teks skolintis rinkoje. >LR.Eitai 

* Po Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) atlikto tyri
mo paaiškėjo, kad iš Klai
pėdos policijos 3-iojo kamisa-
riato paslaptingai dingo 227 
baudžiamosios bylos, turė
jusios būti archyve. Dienraščio 
„Respublika" pranešimu, STT 
agentai tikrindami Klaipėdos 
apygardos prokuroro Edvardo 
Staponkaus žinioje buvusias 
bylas, kai kurių pasigedo. 
Buvo užklaustas Klaipėdos vy
riausiasis policijos komisaria
tas (VPK), archyvas, 3-sis poli
cijos komisariatas, tačiau bylų 
nerasta. Tuomet STT vadovas 
kreipėsi į Tardymo departa
mentą prie VRM, prašydamas 
surasti šias bylas. Kad patik
rinimas atskleis neregėto 
masto bylų trūkumą, nesi
tikėjo nei STT, nei Tardymo 
departamentas. Apie trūksta
mas bylas buvo informuo
ta Generalinė prokuratūra. 

(BNS) 

* Premjeras Rolandas 
Paksas yra t ikras, kad šie
met valstybės biudžeto išlaidų 
nereikės mažinti, nepaisant 
Finansų ministerijos spėlio
nių, jog planuotų pajamų pri
trūks. Tačiau jis pripažįsta, 
kad dėl pinigų stygiaus šiemet 
nebus grąžintos valstybės sko
los verslui, kurios, premjero 
nuomone, siekia 1.3 mlrd. Lt. 

(VŽ, Elta) 
* 10 regioninių kelių prie

žiūros įmonių darbo biržų 
siuntimu sezoniniam darbui 
priims apie 220 žmonių. Laiki
nai įdarbintiems asmenims 
bus išmokėta apie 500,000 Lt. 

IVŽ, Elta) 
* Būsto nuomos verslas 

populiarus tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje. Skirtumas tik 
tas, jog Vakarų Europos vals
tybėse šis verslas labiau lega
lus ir labiau kontroliuojamas. 
Tuo tarpu Lietuvoje butai daž
niausiai išnuomojami nelega
liai, nemokant už tai jokių 
mokesčių. (LR,E!ta. 

* Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija viliasi, kad 
būsimasis vizų režimas Kara
liaučiaus srities gyventojams 
netrukdys ekonomiškai bend
radarbiauti su šia svarbia Lie
tuvos užsienio bendrininke. 

(VŽ. Elta) 

* Anglijoje įvykusiose 
vienose iš didžiausių sporti
niu šokių varžybų klasikinių 
šokių programoje lietuviai 
Arūnas Bižokas ir Edita Da-
niūtė pirmą kartą Lietuvos 
sportinių šokių istorijoje pate
ko į finalą ir tarp mėgėjų už
ėmė ketvirtąją vietą. .KD. Eltai 

* Vilniaus „Lietuvos ry
to" krepš ininkas amerikietis 
Eric Elliott pranešė apie savo 
norą tapti Lietuvos piliečiu ir 
žaisti Lietuvos krepšinio rink
tinėje. Jis gaii tapti 714-uoju 
Lietuvos piliečiu, kuriam nuo 
1993 metų pilietybę išimties 
tvarka suteikė valstybės pre
zidentai. 'LR. Elta) 

Sutrumpinimai: K • „Klaipėda". KD -
..Kauno diena", I-A - ..Lietuvos aidas". 
LR • ..Lietuvos rytas". LŽ • ..Lietuvos 
žinias". R - ..Respublika" 

Naudotasi Lietuvių grįžimo j tėvyne 
informacijos centro atsiųsta medžiaga. 

KALENDORIUS 
— — — S — M M - B B B 

Biržel io 5 d.: Šv. Bonifacas; Dau
gą. Kantvydas, Kontautas. Marcija. 
Marce. Lantautas . 

Birže l io 6 d.: Kandida. Klaudi
jus. Meta. Norbertas, Paulina. Tau
ras 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


Į DRAUGAS, 2001 m. birželio 5 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
IŠVENGIAMI PAVOJAI ŠIRDŽIAI IR 

SMEGENIMS 
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 

R ū k y m a s 
Amerikoje cigarečių rūky

m a s yra v ienas svarbiausių iš
vengiamųjų pavojų mirčiai. 
J i s s u n a i k i n a kraujagysles ir 
sukelia k i t a s , galimas išveng
ti , l igas. P r i rūky tu oru kvėpa
v imas s i rgdina vaikus, myli
muosius i r d raugus . 

L iauk i s rūkęs kaip gal ima 
greičiau, t a rk i s su gydytoju. 
Nutark, kur ią dieną nustosi 
rūkęs. Ta i bus vert ingiausia 
dovana pačiam sau, savo šei
ma i , d r a u g a m s ir mylimie
s iems. 

P a d i d i n t a s kraujospūd i s 
— p e r 130/80 

Pad id in to kraujospūdžio ne-
sunormav imas ar t ina širdies 
ataką i r y r a viena svarbiausių 
priežasčių „stroko" (insulto) 
a t s i rad imui . Toks kraujospū
d is gali pakenkt i kraujagys
l ėms ir ne t sukelti smegenų 
arteri jos plyšimą. 

T ikr ink i s kraujospūdį regu
l iar iai ir pildyk visus nurody
m u s iki 130/80, įskai tant ir 
r e ik iamų vaistų ėmimą. 

P e r r i e b u s kraujas 
cho l e s t ero l iu 

Kai cholesterolis nusėda ant 
vidinių arteri jų sienelių, pri-
skrenta j ų spindis ir su t rukdo 
kraujui patekt i į širdies rau
menį i r smegenis. 

Pas i t ik r ink su gydytojo pa
galba savo cholesterolio kiekį 
— n o r m a mažiau 200, geriau 
160 mg proc. Nevalgyk choles
terolio pavidale trynio, raudo
nos mėsos ir gyvulio riebalo, 
kur i s v i r s ta cholesteroliu. 

Ting inys tė 

Užsisėdėj imas ar t ina širdies 
ataką, be t ta ip sustingusio 
stiprus s ta igus darbavimasis 
yra pavojingas. Tarkis su gy
dytoju p i rm negu iš tinginys
tės pa teks i į dirbančiųjų gre
t a s . 

Regul iarus darbas (kaip tik 
vaikščiojimas) skatina kraujo
taką, saugo nuo nutukimo ir 
te ikia gerą savijautą. 

N u t u k i m a s 

J i s d id ina kraujospūdį, cuk
ral igės atsiradimą ir kraujo 
riebumą cholesteroliu, kas ar
t i na š i rdies a taką ir „stroką" 
(insultą). 

Tark is su gydytoju dėl svei
ko mais to . Suliesėk pamažu. 
Visokios dabar patariamos 
dietos nesunormuoja kūno 
svorio i lgam laikui. Reikia val

gyti mažiau ir darbuotis il
giau. 

Širdies l iga 
Širdies liga yra didžioji prie

žastis „strokui". Sutrikęs šir
dies ritmas gali sukelti krešu
lius, kurie, patekę į smegenis, 
sukelia smegeninį paralyžių 
— „stroką" (insultą). 

Įgauk širdžiai sveiką gyveni
mo būdą ir pildyk visus savo 
gydytojo nurodymus dėl viso
kios formos širdies bei krauja
gyslių ligų. 

Para lyž iukas 

Sklerozė sukelia paralyžiui 
panaš ius pakit imus, kurie 
praeina laike vienos paros. 
Tai praeinant is paralyžiukas 
(Transient Ischemic Attack — 
TIA). J i s yra st iprus prišau-
kėjas t ikro paralyžiaus. Jis gy
domas, gydant sklerozę, ir 
vaistais, saugančiais nuo 
kraujo krešulių. 

Kai gauni panašius į para
lyžių negerumus, šauk gydy
toją 911, pasakydamas: „Stro-
ke" ir vyk greičiausiai ligoni
nėn, kur bus t irpinamas kre
šulys. Tuojau nuryk vieną tab
letę aspirino (325 mg), ją su-
trynęs ir vandeny ištirpinęs, 
idant greičiau veiktų — tir
pintų krešulį. 

Šaltinis: „Basic Life Support 
for Healthcare Providers", 
2001. 

* Iš sve ikatos apsaugos 
min i s t ro p o s t o pasitrauku
siam Vinsui Janušoniui gali 
tekti pasiaiškinti dėl kelių 
milijonų litų paskirstymo. Ant
radienį dienraštis „Lietuvos 
rytas" rašo, kad Sveikatos ap
saugos ministerijai pristabdy
ti siūloma kai kuriuos investi
cinius projektus, nes buvusio 
sveikatos apsaugos ministro 
V. Janušonio sprendimai kelia 
abejonių. Pasirodė, kad buvu
sio ministro įsakymu Sveika
tos teisės ir ekonomikos cent
rui pervesta 3.114 mln. litų ir 
šis finansavimas buvo skirtas 
be jokio konkurso. Stebina ir 
tai, jog Nacionalinė vėžio kont
rolės programa per du mė
nesius ministro įsakymais 
buvo koreguojama net 7 kar
tus. Kaip teigė premjero pa
tarėjas sveikatos klausimais 
Kęstutis Štaras, bus prašoma 
special is tų ištirti, ar reikėjo 
atlikti tiek daug pakeitimų. 

BNS, 

Lietuvos pasienio veterinariniuose postuose atliek.ima transporto dezinfekcija, stengiantis išvengti Europoje 
išplitusios skeltanagių ..snukio ir nagų ligos". G e d i m i n o Ž i l i n s k o (Elta) nuotrauka. 

NE TOKS KAIP KITI 
1985.01.01 pasaulį išvydo 

kūdikėlis, ne toks, kaip kiti . 
J i s gimdamas atsinešė ir savo 
likimą. Tai Edmas Viršilas, 
kur iam nuo gimimo nusta ty ta 
visiškas nugaros smegenų pa
kenkimas juosmens srityje, 
visiškas spąstinis kojų para
lyžius, vidutinis intelekto su
tr ikimas. 

Apie antruosius gyvenimo 
metus vaiką paliko mama. 
Dar nesuprasdamas savo pas
kirties gyvenime, nenujausda
mas savo lemties ir nežinoda
mas savo negalios, augo Vilka
viškio centrinės ligoninės vai
kų skyriuje. Pasaulėlis buvo 
mažas: geležinė lovytė, bal ta 
patalynė, tos pačios sienos, vi
sos „mamos" baltais chalatais 
ir skaudžiomis adatomis ligos 
atveju.Vaikas augo, poreikiai 
didėjo. Ligoninėj jis buvo „nu
rašytas" ir niekam nereikalin
gas. Iš neturėjimo ką veikti, 
suplėšydavo patalynę. Labai 
kruopščiai, ilgom siaurom 
juostelėm. Juk vaikui reikėjo 
žaidimo, užsiėmimo. „Įkalin
tas", nemokantis kalbėti, elg
tis aplinkoje, bendrauti ligo
ninėje augo tol, kol Vilkaviš
kio lopšelyje darželyje „Pasa
ka" susikūrė specialaus ugdy
mo grupės. 1992 m. Edmut is 
persikėlė gyventi į „Pasakos" 
darželį. Vaiko elgesys ir fizinė 
negalia darbuotojams spaudė 
ašaras upeliais. Vaiko buvo 
tiesiog gaila. Nuo pat pirmos 
dienos darželyje vaikas įgavo 
laisvę, o laisvėje nesugebėjo 
orientuotis, elgtis. Tai buvo 
„laukinukas", kresdavęs tik 
blogybes. Šliaužiojo lyg drie
žiukas, vilkdamas paskui save 
kojų uodegą, viską draskė, ar
de, žiūrinėjo, uostė. Vaikas ne

kalbėjo. Didelės darbuotojų 
meilės ir kantrybės dėka, vai
kas pradėjo keistis į gerąją 
pusę. J a m labai trūko moti
niškos meilės, rūbų, suprati
mo, įgūdžių ir viso kito. Ed
mutis nelaikė šlapimo. Tai bu
vo pati didžiausia mūsų ne
laimė. Dažnai berniukas bū
davo suvyniotas į antklodę, 
paklodę, nes neturėjo kuo pa
sikeisti šlapių kelnaičių. Neži
nojo saldainio ar šokolado sko
nio. Viską uostė, metė. Maž
daug po metų vaikas adapta-
vosi. Pradėjo po truputį kalbė
ti, mažiau laužė, draskė. Ran
kos buvo labai stiprios. Be jo
kių papildomų įrankių, savo 
rankomis, akimirksniu išardy-
davo savo vežimėlio ra tus . Bet 
„laukinuko" gyvenimas keitė
si. Visas darbuotojas vadino 
mamomis. Žmogiška prigimtis 
troško motinos meilės. Prie vi
sų stipriai prisiglausdavo ir 
klausė: „Ar tu mama?". Pasi
rodžius bet kokiai moteriai, 
sakydavo: „Matai, mama atė
jo. Mama tu manęs nepalik
si?!" Bet mamos nebuvo. Lai
kas bėgo, Edmutis keitėsi. 

Dabar Edmutis yra savaran
kiškas, visų mylimas. Pa t s 
stengiasi apsirengti, nusireng
ti, maudytis, pavalgo, bando 
kloti lovas, plauti indus. Pa t s 
atlieka kasdieninius darbus, 
padeda silpnesniems drau
gams. Kad susidarytų bendrą 
vaizdą apie jį supančią aplin
ką, žmonių gyvenimą, sava
rankiškai nejudantį vaiką 
auklėtojos nusiveža į katedrą, 
paštą, parduotuvę, turgų ir į 
savo namus, kur pačios gyve
na. Juk vaikas neturi suprati
mo, kar yra lentyna, preke, 
kaip yni perkamas, iš kur vis

kas atsiranda. Klausimų klau
simėlių pateikia j is, t ik suk 
galvą ir mąstyk, kaip supran
tamiau jam paaiškinti , mums 
tokius kasdieninius ir papras
tus dalykus. Stengiamės duoti 
daug, bet visko — neįmano
ma. 

Šiuo metu Edmas dienas lei
džia invalido vežimėlyje. Kojų 
audiniai negyvi, todėl negali 
an t savo rankų, paskui save 
vilkdamas visą savo kūną, 
šmirinėti j am įdomiomis gru
pės pakampėmis. Ant kojų at
siveria ilgai negyjančios žaiz
dos, todėl draugauja su savo 
vežimėliu, gyvenimą paįvai
rindamas piešimu. Gabumą 
piešti pastebėjome po poros 
gyvenimo darželyje metų. Ne
miegodavo pietų miego, bet 
gultis eidavo, kadangi pailsė
davo stuburas. Kai kiti vaikai 
miegodavo, jis prie savo love
lės nagu an t sienos krapš tė 
dažus, taip piešdamas kry
žius. Nupiešė didelį kryžių 
kalną, nors kryžiaus nebuvo 
matęs. Auklėtojas nedraudė 
piešti, tik paslapčia gėrėjosi 
meno šedevru, an t sienos iš
skaptuotu nagu. Piešti ir dary
t i kryžius yra begalinis 
džiaugsmas. Kalba apie Die
vulį, kryžių, žiūri televizijos 
laidas, kur rodomas popiežius, 
kai transliuoja šv. Mišias. 
Tada vaikas lyg ir pabėga iš 
šio pasaulio, j is negirdi, kas 
dedasi aplinkui. Atrodo, kad 
susilieja su Dievu ir atsijungia 
nuo dabarties. Tai žmogaus 
protu neaprėpiamas reiškinys. 
Manytume, kad tai Dievo duo
tas ženklas, kurio supras t i ne
galime. 

Piešimo įgūdžius padeda ug
dyti specialioji pedagogė Lilija 
Runienė. Popierių, flomaste
rius, spalvas suaukoja parduo
tuves ir šiaip geri žmonės, bet 
Edmučiui piešimo priemonių 
nuolat t rūksta. 

Vaikas pažįsta ir raides, 
skaičius, spalvas, figūras. Ga
na neblogai skaito. Rašo, bet 
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su klaidomis. Skaičiuoti seka
si prasčiau. Vaikas gabus 
kruopščiam darbui. Edmutis 
neįgalus fiziškai ir psichiškai. 
Turi daug stereotipinių jude
sių, nelogiškai mąsto, kartais 
kalba nerišliai. Nepaisant vis
ko, labai džiaugiasi, kai kalba 
apie mamą, namus . 

— O, mama, mama, brangio
ji mama, kodėl skriaudi ir 
baudi savo vaiką, kurį glau
džia, globoja svetimi, bet tu
rintys širdį žmonės. Ar suvir
pės tavo širdis, kai išgirsi pas
kutinį savo sūnaus šauksmą: 
„Mama, nepalik!". Tu gali at
sakyti tik pati . 

Dainora Dani l iauskienė 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SL, Oak, Lawn, IL 
Tel. 708-422-6260 

************** 
Čikagoje gyvenanti „Saulu

tės" narė Dalė Blekienė atvy
kusi į Vilkaviškį, susipažino 
su šiuo ypatingu keturiolik
mečiu, buvo sužavėta jo me
niškais gabumais ir paveikta 
noru jam padėti toliau vysty
tis. Tik gerų žmonių dėka ber
niukas toli gražu nebe „lauki
nukas", o gyvenime jam reikia 
specialios priežiūros, bet ypač 
jam reikalingas popierius ir 
dažai, spalvoti pieštukai, flo
masteriai („markers"), nes iš 
jo rankų plaukia nuostabūs 
kūriniai. 

Lietuvos vaikų globos būre
lio „Saulutė" labdaros koncer
to „Laumės juosta" metu (sek
madienį, birželio 10 d., 12:30 
vai. p.p. PLC „Lietuvių fondo" 
salėje) bus galima įsigyti spal
vingų Edmučio tapytų pa
veikslų. Įdomu, kad tokią 
liūdną praeitį išgyvenęs, ber
niukas savo tapyboje išreiškia 
ne liūdesį, o žaidžia linksmo
mis spalvomis, smulkiomis de
talėmis. Savo portrete jis šyp
sosi. Varge pradėjęs savo pir
muosius gyvenimo metus, Ed
mas šviesiai mato pasaulį. Jo 
paveikslėlius „Saulutė" parda
vinės po 50 dol. Tai auka, kuri 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hito, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 312-337-1285 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberte Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariern Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

padės Edmučiui ir toliau ne
prarast i pasitikėjimo žmonių 
gerumu. Toliau gyvenantys 
gali ir paštu užsisakyti Edmo 
Viršilos paveikslą, atsiunčiant 
auką „Saulutei", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 

Indrė Tijūnėl ienė 

Edmas Viršilas Edmo Viršilo piešiniai 



SEKMINES BELAISVIŲ 
STOVYKLOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Stoyyklos viršininku buvo 
lietuvis puskarininkis. 0 tas 
daug ką reiškė: sekmadieniais 
poilsis, teisingas davinys, jo
kių priekabių prie belaisvių. 

Sekminių išvakarėse, grįžus 
į stovyklą antrai pamainai, 
stovyklos viršininkas įsakė vi
siems išsirikiuoti, pasakyda
mas tokius žodžius: kas yra 
katalikas, gali rytoj eiti į baž
nyčią. 

Tai buvo iškilminga eisena. 
Tik du sargybiniai, ir tai be 
šautuvų, lydėjo mus. Kaip 
laisvi žmonės, žygiavome mes. 
"Po pusvalandžio miško kelio 
pamatėme lietuviškas sody
bas, rugių laukus. Nepapras
tas vaizdas; iš dūmtraukių į 
dangų kilo dūmai. Juk tai pus
ryčių laikas! Nusikėliau minti
mis į mano vokišką kaimą. Ir 
štai kaimas. Viduryje miško 
lietuviškas kaimas, o jo vidu
ryje bažnyčia, kurios varpas 
buvo pakabintas virš durų ant 
stiprios sijos. Ūkininkai sto
vėjo šventoriuje, jie stebėjo 
mus, o moterys, apsirišusios 
galvas įvairiaspalvėm skare
lėm, sveikino mus rankos pa
kėlimu. 

Tai buvo gražios Sekminės. 
Ir mes buvome joms pasiruo
šę. Jau ankstyvą rytą šulinio 
vandeniu nuplovėme purvą 
nuo mūsų batų, paslėpėme 
juose autus, pagražinome ke
pures maža šakele. Jautėmės 
laisvi tarp laisvų žmonių. 
Atėjęs žilagalvis kunigas 
spaudė mums belaisviams 
rankas. Jis daug kalbėjo. De
ja, nesupratome jo žodžių, ta
čiau supratome jo mintis. Mes 
gerbėme tą lietuvį kunigą, nes 
žinojome, kad jis išprašė iš ko
mendanto mums leidimą Sek-

• 

minės švęsti bažnyčioje. Paro
dęs ranka kelią į bažnyčią, jis 
palydėjo mus iki pat altoriaus, 
pastatydamas šimtą vyrų prie 
sakyklos. Stebėjome tikinčiuo
sius lietuvius, įvairiaspalvėm 
skarelėm pasipuošusias mote
ris, iki pat pakraščių užpil
dytą mažą kaimo bažnyčią. 
Viduryje lietuviško miško ba
rokinė bažnyčia buvo mums 
per maža. 

Iškilminga Suma, seniai gir
dėti vargonai „Kyrie" giesmė... 
Atsiklaupę priėmėm šv. Ko
muniją. Viskas kaip namuose. 

Paskutiniai išėjome iš baž
nyčios. Mus pasitiko jaunuolės 
su duonos kepalais, duodamos 
į rankas lietuviškų varpų duo
ną. Atėjo ir kunigas. Jis šyp
sojosi, vėl spausdamas ran
kas. 

Džiaugsmingai grįžome į 
stovyklą, pakeliui dalindamie
si skalsia lietuviška duona. 
Kur esate šiandieną, kunige, 
Mišių patarnautojai, giedoto
jai, moterys, rimtų veidų vy
rai? E.G. (Vokietijos LB-nės 
lankstinukas „Eine Dokumen-
tation" psl. 5). 

Ir Vilniaus krašto lietuviai 
iškilmingai švęsdavo Sekmi
nes, kadangi jos buvo kartu ir 
tautinė demonstracija. Jau 
šeštadienio ryte prie Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
rūmų Jakšto-Dambrausko 
gatvėje, buvo matyti nuo Mar
cinkonių, Varėnos, Tverečiaus, 
Adutiškio, Dūkšto, Švenčionių 
ir kt. Vilniaus krašto vietovių 
būriai vyrų ir moterų. Jie lau
kė pamokų pabaigos bei pa
simatymo su savo vaikais. 

Sekminių rytas. Prie Šv. Mi
kalojaus, lietuvių parapijos 
bažnyčios — tūkstantinė žmo-

Clevelando LB apylinkės pirm. Mylita Nasvytiene. Amerikos Lenkų kongreso Ohio apygardos viceprez. dr M. 
Bienia, sutikęs platinti lietuvių NATO peticiją lenkų tarpe. A. Nasvytis ir V. N'asvytis Lenkų konstitucijos die
nos šventėje gegužės 6 d. Viktoro Stankaus nuotrauka. 

Šiandien pradedamos spausdinti atkarpos autorius Antanas Šimkūnas ir 
jo žmona, medicinos gydytoja Gražina. 

nių minia. Pasirengimas iškil
mingai ir didingai lietuviškai 
eisenai į Vilniaus Kalvarijas, 
Kryžiaus kelių apvaikščioji-
mui (plačiau apie Vilniaus 
Kalvarijas (LE, X t. 363 psl.). 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
mokiniai ir jos orkestras, 
skautai, tautinėm spalvom pa
puoštos religinės vėliavos — 
eina priekyje. Sukama į Vo
kiečių, Vilniaus g-ve, per Ža
liąjį tiltą į Kalvarijų g-vę. Gal 
6,000-7,000 tikinčiųjų lietu
vių, palydint gimnazijos or
kestrui, gieda lietuviškas gies
mes. Jos pažadina ankstyvą 
rytą miesto gyventojus — ko
lonistus, įrodant jiems, kad šio 
miesto, Vilniaus krašto, auto-
chonai yra lietuviai. 

Vėlinių giesmės ir mūsų 
himnas prie Lietuvos karių 
kapų Rasų kapinėse baigdavo
si muštynėm su lenkų policija, 
kuri, vaiv. Bocianskio įsaky
mu, guminėm lazdom vaiky
davo studentus ir mokinius, 
kadangi ši demonstracija vyk
davo atvykus į kapines vaiva
dai. 

Sekminių eisena — kartu 
lietuviška demonstracija, grei
čiausiai buvo išspręsta tarp 
akiv. Jalbžykovskio ir Vil
niaus policijos vado, nenorint 
dienos metu tramdyti ir vaiky
ti guminėm lazdom tvirtai žy
giuojančių lietuvių, nes atgar
siai galėjo pasiekti Vatikaną 
ar net Genevą. 

Tai buvo vienos dienos išvy
ka. Maistą bendrabučiuose gy
venantiems mokiniams dide
liu vežimu veždavo gimnazijos 
patalpų tvarkytojai skabąs su 
žmona (ar prisimenate gimna
zijos auklėtiniai jos mėgiamus 
sakytus žodžius „mes tau na
tūros neduoseime"...). Tai buvo 
pagerintas davinys, nes be 
kasdieninės juodos duonelės, 
buvo dešra, kumpis, skanios, 
saldžios bandelės. 

Mano motina taip pat prie 
kasdieninio patiekalo, iškep
davo ir skanėstų. Lankant sta-

KOMPENSACIJOS DĖL NACIŲ 
ATIMTO TURTO 

Tarptautinei migra
cijos organizacijai (TMO) pra
dėjus nagrinėti paraiškas dėl 
kompensacijų už per nacis
tinės Vokietijos gyvavimą pra
rastą turtą, Lietuvos gyvento
jai, kuriems turi būt i ' su
teiktos šios kompensacijos, 
turi iki šių metų rugpjūčio 11 
d. pateikti paraiškas, trečia
dienį pranešė TMO Vokietijos 
priverstinio darbo kompensa
cijų ir holokausto aukų kom
pensacijų programų direkto
riaus pavaduotojas Delbert 
Field. 

Jo t«>?imu, kompensacijas 
turi teisę gauti asmenys, ku
rie prarado turtą nacionalso
cialistų režimo metu, tiesio
giai dalyvaujant Vokietijos 
įmonėms, ir kurie anksčiau 
negalėjo dalyvauti Vokietijos 
vyriausybės kompensacijų ar 
turto grąžinimo programose. 

„Tai paskutinė išskirtinė tu
rinčių teisę gauti kompensaci
jas pareiškėjų galimybė", pa
brėžė D. Field. 

Pasak D. Fieldo, pareiš
kėjams būtina įrodyti, kad 
turtas buvo prarastas dėl tie
sioginio Vokietijos bendrovės 
dalyvavimo ir kad jie negalėjo 
paduoti paraiškos pagal anks
tesnes Vokietijos kompensa
cijų programas. 

Kompensacijų už nacional
socialistų režimo metu pra
rastą turtą programai iš viso 
numatyta skirti 200 mln. Vo
kietijos markių. Įpėdiniai bei 
religinės bendruomenės taip 
pat turi teisę į kompensacijas. 

Pasak D. Fieldo, pirmiausia 
kompensacijos bus išmokamos 
asmenims, kurie prarado 

cijas, atsirasdavo ir apetitas. 
Tekdavo ir pasimaudyti Ne
ryje, o poilsiui juk buvo dar 
pirmadienis. 

turtą nacionalsocialistų valdy
mo laikotarpiu, nes buvo per
sekiojami dėl rasės, politinių 
įsitikinimų, tikėjimo ir ideolo
gijos. Religinės bendruomenės 
ir organizacijos, kurios prara
do turtą, taip pat gali kreiptis 
dėl kompensacijų. 

TMO taip pat yra viena or
ganizacijų, dalyvaujanti per
nai sausį pasiektos Kompen
sacijų mokėjimo sutarties tarp 
Šveicarijos bankų ir likusių 
gyvų holokausto liudininkų 
vykdyme. Lietuviai taip pat 
gali gauti šią kompensaciją. 

TMO tikisi, kad pagal Holo
kausto aukų kompensacijų 
programą iš viso bus gauta 
20,000-25,000 paraiškų ir pa-
reškėjams bus išmokėta maž
daug 20-25 mln. JAV dolerių. 

TMO Vilniaus biuro vadovė 
Audra Sipavičienė teigė, kad 
remiantis šia programa, laiš
kai su informacija jau išsiun
tinėti 8,000 Lietuvos piliečių. 

(BNS) 

* Suomijos verslo dien
raštis „Kauppalehti", pri
klausantis „Alma Media" gru
pei, gegužės 14 d. įsigijo 58.5 
proc. didžiausios Baltijos val
stybės naujienų agentūros 
BNS akcijų paketą ir padidino 
savo dalį iki 85 procentų. BNS 
akcijas „Kauppalehti" įsigijo iš 
kelių tarptautinių ir vietinių 
akcininkų, iš kurių didžiausi 
yra Švedijos verslo dienraštis 
„Dagens Industri" ir verslo 
naujienų agentūra „Direkt". 
Akcijų pardavimo kaina ne
skelbiama. Pradėjusi savo 
veiklą 1990 metais, BNS šiuo 
metu yra pirmaujanti nau
jienų agentūra Baltijos val
stybėse. Ji teikia informaciją 
penkiomis kalbomis maždaug 
1,000 klientų Baltijos val
stybėse ir už jų ribų. (BNS) 
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Danutė Bindokienė 

Pavojingas trikampis 
arba painoka Vakarams 

rusiją. Dabar panašaus likimo Vakarai vis dar su nepasi
tikėjimu žvelgia į Baltijos ir 
kitų Rytų bei Vidurio Europos 
valstybių pastangas tapti NA
TO narėmis. Nepaisant, kaip 
šios jos sten'giasi, vis, atrodo, 
per mažai: tai pasiruošimas 
nepakankamas, tai kitokių 
kliūčių atsiranda. O jeigu ir 
tos kliūtys bus nugalėtos, rei
kalavimai išpildyti, vėl kažkas 
užklius. Kad siekiančios na
rystės NATO ar Europos Są
jungoje visiškai nenusiviltų, 
prieš jų nosį kartkartėmis pa
mosuojama pažadu: durys į 
šias tarptautines organizaci
jas visiems kraštams vienodai 
atviros, taigi, turėkite kan
trybės, ateis ir jums eilė. 

Po Sovietų Sąjungos suby
rėjimo Vakarų Europa ir taip 
pat JAV savo pasitenkinimą 
bei palengvėjimą, kad staiga 
pranyko pusšimtį metų virš 
galvų kabojęs „sovietinis Da
moklo kardas" reiškė visoke
riopos paramos pažadais beat-
sikuriančioms valstybėms, 
ypač jeigu jos pasuks demok
ratijos keliu. Nors nemaža 
dalis tų pažadų buvo susieta 
su konkrečiu tikslu — naujo
mis rinkomis pramonės ga
miniams, verslui, investici
joms — visgi nepriklauso
moms valstybėms tai buvo stip
rus stumtelėjimas į laisvos 
rinkos ekonomiją, privatizaci
jas. Kadangi daug dešimt
mečių ekonominiai ryšiai buvo 
daugiausia su Rytais, greita 
orientacija į Vakarų rinkų po
reikius ir naujų gamybos stan
dartų pritaikymas buvo itin 
žymus akstinas paskubėti su 
įvairiomis reformomis. 

Ir didžioji dalis nepriklau
somų valstybių šį tikslą 
stengėsi galimai greičiau pa
siekti, nors ne visoms vienodai 
sekėsi. Ypač daug sunkumų 
įsiropšti į demokratinės kas
dienybės ratus turėjo trys: 
Ukraina, Baltarusija ir Moldo-
vija. To priežastys kiekvienoje 
valstybėje yra ir panašios, ir 
skirtingos. Iš dalies nesėkmių 
bendras vardiklis yra korupci
ja, netinkama (nors demokra
tiškai išrinkta) valdžia, ne
veiksminga konstitucija, su
teikianti prezidentui per daug 
galių, ir į aukščiausias krašto 
pareigas patekęs žmogus, ku
riam labiau rūpi savo kišenė 
ir galia, kaip valstybės reika
lai. 

Kaip tik dabar ryškėja, kad 
ir šių valstybių nesėkmės bu
vo kažkam naudingos. O tas 
„kažkas" (kaip kitaip būtų 
galima ir galvoti) yra Maskva. 
Be ypatingų pastangų, iš 
esmės net labai nenoromis, 
savo glėbyje priglaudė Balta-

gali sulaukti ir Ukraina, ir 
Moldovija. Kartu sudėjus, tai 
jau kone 60 milijonų gyven
tojų (Ukraina turi 50 mln., 
Baltarusija — 10 mln., Moldo
vija 4.5 mln.), įnašas naudin
gas ir tuo, kad tai jau europie-
tiškos orientacijos žmonės. 

Vakarai būgštauja, kad tuo 
būdu Rusijos prez. Vladimir 
Putin sukurtų imperiją, pavo
jingesnę, kaip dabartinė Ne
priklausomų valstybių san
drauga, kurioje su Maskva 
„giminiuojasi" daugiausia 
Kaukazo srities valstybėlės, 
nuolat nepatenkintos Krem
liaus vadovavimu. Nėra abe
jonės, kad Putin strategija yra 
daug veiksmingesnė už prieš 
jį prezidentavusio Jelcino. Ka
dangi visose minėtose vals
tybėse valdžia yra „senosios 
gvardijos" rankose, buvusiam 
aukštam KGB pareigūnui su 
„savaisiais" susišnekėti ne
sunku — „visi juk kalba ta 
pačia kalba ir supranta tuos 
pačius politinius ėjimus". 

Moldovija yra, galima saky
ti, pati skurdžiausia valstybė 
Europoje, dabar į valdžią išsi
rinkusi komunistus (preziden
tas rusų kilmės), kuriems 
Vladimir Putin pažadai ir va
dovavimas atrodo tarytum 
visų problemų sprendimo 
viršūnė. Baltarusijos Aleksan
dras Lukašenka jau nuo pat 
savo prezidentavimo pradžios 
1994 m. buvo aštri rakštis po 
Vakarų Europos ir Amerikos 
nagu. Jo elgesio kraštuti
numai, nesiskaitymas su pa
grindinėmis tarptautinio ben
dradarbiavimo taisyklėmis ir 
nuolatinis priešiškumas de
mokratinėms reformoms, aiš
kiai rodė, kad vienintelė logiš
ka kryptis — artimesni ryšiai 
su Maskva. Dabar Lukašenka 
jaučiasi tą tikslą pasiekęs, o 
Rusija yra užsitikrinusi „ap-" 
saugos juostą" nuo NATO ša
lių (Baltarusijos sienos susi
siekia su Lenkija ir, žinoma, 
Lietuva, siekiančia NATO na
rystės). 

Galbūt kritiškiausia yra 
Ukraina, kurios dabartinė 
krašto vidaus padėtis kelia 
rūpestį Vakarams ir viltį Ry
tams, kad ši turtinga šalis, 
kaip prinokęs obuolys, nukris 
į Kremliaus delną. Dalis prob
lemų yra dėl Ukrainos prez. 
Kučmos machinacijų, sukty
bių, bet iš dalies kalti ir vaka
riečiai, per ilgai delsę su para
ma, per daug reikalavę, per 
mažai įvykdę. Šio trejetuko 
įsijungimas į Maskvos sferą 
sudaro naują pavojų taikiam 
Europos rytojui. 

PETRAIČIŲ AKMUO 
Iš gimnazisto dienoraščio 

ANTANAS ŠIMKŪNAS 
Nr.l 

1944 metų rugpjūčio 31-osios rytas. Anksti pažadina 
mane tėvelis ir sako: „Renkis, važiuosim į Pasvalį". 
Pakinko Bėrį, sukrauna į vežėčias medinę skrynelę su 
mano daiktais, keletą mamos kruopščiai sudėliotų ry
šulių su maistu ir drabužiais, pasisodina mane šalia 
savęs, ir mūsų vežimas pajuda iš kiemo, lydimas smal
sių mano brolių, sesers žvilgsnių. Tai buvo svarbus 
įvykis mūsų šeimos gyvenime: iš gausaus vaikų būrio 
aš pirmas palikau namus ir išvažiavau tęsti mokslų 
kitoje parapijoje. 

Liūdna buvo skirtis su saviškiais, su gimtuoju kai
mu, juo labiau, kad Pasvalys mane pasitiko gana ne
svetingai. Gatvėse buvo pilna rusų kareivių, karinių 
sunkvežimių, patrankų. Tvyrojo slogus dulkių ir ben
zino kvapas. Sovietinė kariuomenė traukė į Vakarus, 
kur tebevyko karas. 

Įkurdino mane tėtis Sodų gatvelėje pas mamos se
serį Agotą Vaičekonytę, gyvenusią viename mažyčio 
namelio gale. Ten tebuvo virtuvėlė ir vienas kamba
riukas, užgriozdintas tetos audimo staklėmis. 

Netrukus susipažinau su kitoje gatvelės pusėje gyve
nusiu Vaidotu Spudu, kuris tapo geriausiu mano 

klasės draugu. 
Pradėjau lankyti antrą gimnazijos klasę, nes buvau 

baigęs Daujėnų pradžios mokyklą. 
Pasvalio gatvėse ir įstaigose pastebimai buvo įve

dama sovietinė tvarka, tačiau gimnazijoje iš pradžių 
to nejutome. Mokytojavo tie patys mokytojai, klasėse 
ant sienų tebekabojo kryžiai, pamokos prasidėdavo 
malda. Tik iš klasės vadovo T. Glodo susirūpinusio 
veido supratome, kad reikalai krypsta ne į gera. Vis 
dažniau jis išsitraukdavo nosinę, nusibraukdavo ašarą 
ir sakydavo: „Nežinau, kaip čia reikės gyventi, nebesu-
duriame galo su galu..." Gaila mums būdavo auklėtojo. 
Kai kada surinkdavome pinigų, nueidavome į namus 
jam patalkininkauti. 

Vėliau savo auklėtojo netekome. Jis buvo apkaltin
tas antisovietine veikla ir ištremtas. 

Vieną rytą atėję į klasę nustebome: ant sienos ne
bėra kryžiaus. Buvo pranešta, kad tikybos pamokos 
ateityje vyks bažnyčioje. Ten ir rinkdavomės. Tačiau 
mūsų gretos bažnyčioje pamažėle retėjo. Kai kurie 
mokiniai, neatlaikę spaudimo ir paveikti gražių paža
dų, įstojo į komjaunimą ir bažnyčioje nebesirodydavo. 
Pagaliau tikybos pamokos bažnyčioje buvo visai nu
trauktos, tačiau pamaldas daugelis mokinių lankyda
vo. O aš pradėjau patarnauti kunigams per pamaldas. 

Kai Pasvalį pasiekė „buldozerinis" ateizmas, reikėjo 
aukos, pavyzdžio, kad būtų galima pademonstruoti, 
kaip kovojama su „klerikalinių-buržuazinių prietarų 
skleidimu ir tarnavimu reakcinei katalikų dvasininki
jai". Gimnazijos komjaunimo organizacijos sekretorės 

N. Berzinytės iniciatyva man pritaikoma tokia formu
luotė, ir 1948 metų pavasarį, baigiant laikyti ketvirtos 
klasės egzaminus, gimnazijos direktorius J. Avižonis 
pasirašo įsakymą pašalinti mane iš gimnazijos. 

Pirmą kartą gyvenime patyriau, kas yra priešiškas 
požiūris į žmogų. Komjaunuoliai ėmė manęs nebepa
žinti, nebesisveikinti. Ir ne tik komjaunuoliai. Kai vie
ną dieną užėjau į gimnaziją atsisveikinti su draugais, 
mane pamatęs direktorius J. Avižonis išpūtė akis ir 
prišokęs suriko: 

— Vaikeli, ko tau čia reikia?! Prašau kuo greičiau 
išeiti!.. 

Nenusisuko nuo manęs tik artimiausi klasės drau
gai. Ypač ramino lietuvių kalbos ir literatūros mokyto
ja R. Vaitiekūnaitė, pasiūliusi parašyti skundą Švieti
mo ministerijai. Taip ir padariau. Tų pačių metų ru
denį buvau grąžintas į gimnaziją, tačiau prieš tai kom
jaunimo organizacija surengė triukšmingą atvirą susi
rinkimą, kad visų mokinių akivaizdoje pasmerktų ma
no „tarnavimą reakcinei katalikų dvasininkijai". 

Tai buvo pirmieji išbandymai, pirmieji netikėti su
sidūrimai su sovietine prievartos sistema. Deja, ne 
paskutiniai. 

Štai ką savo dienoraštyje parašiau 1949 metų kovo 
19 dieną: 

„Gimnazijos kieme sutinku mokinį Petrą Glinskį. Jis 
man tyliai kužda į ausį: 'Antanai, šiąnakt jokiu būdu 
nenakvok namuose. Veš žmones. Privažiavo daug 
rusų...' 

Pavakary bėgu į plentą prie žydkapio patikrinti, ar 

tikrai privažiavo tų rusų. Pamatau visą koloną sunk
vežimių, daugiausia amerikietiškų studebekerių, at
siųstų Sovietų Sąjungai Antrojo pasaulinio karo me
tais, kad ji sėkmingiau kariautų su vokiečiais. O da
bar... 

Skubu pranešti apie tai klasės draugams Antanui 
Valeikai, Algiui Kundrotui, Petrui Mulevičiui. Jų ne
berandu, jau išsilakstę. Bėgu namo. Iš miesto grįžta 
brolis Petras. Sutariame eiti nakvoti pas netoli gyve
nantį senuką Miką Krasauską. Jis mielai priglaudžia 
mus savo kuklioje trobelėje. Kone visą naktį kalbė
jomės apie prasidėjusius baisius laikus". 

Ta naktis praėjo ramiai. O štai kovo 25 dieną iš Pet
raičių kaimo atvažiavęs mūsų kaimynas Antanas 
Akinskas uždusęs įvirto į kambarį ir, užuot pasilabi
nęs, paklausė: „Na, ar nieko nežinai?" Kai pasakiau, 
kad nežinau, jis ėmė pasakoti, ką matęs. Link Pasva
lio iš Daujėnų važiavo sunkvežimiai, pilni žmonių. Iš
vežė Povilą Vasiliūną, daug kitų šeimų, ieškojo Petro 
Navalinsko... 

Kalbėdamiesi pamatėme plentu iš Panevėžio atva
žiuojant apie 30 tuščių sunkvežimių. 

— Greičiau važiuojam! — paragino A. Akinskas. — 
Užtvers kelią, nebeištrūksim iš Pasvalio... 

Pažliugusiu, sunkvežimių išmaltu vieškeliu krypuo
ja mūsų vežėčios link Daujėnų, o mes visą kelią svars
tome, ką darysime, jeigu namiškių neberasime... 

Pravažiavę Smilgius, brolį Bronių siunčiame pas 
siuvėją Grinskį pasiteirauti, ar nieko neatsitiko na
muose. (B.d.) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

KRAŽIŲ ATGIMIMAS, 
arba pavyzdys, kaip prikelti Lietuvą 

Čikagos lietuviams buvo 
didelis įvykis, kai vienam iš jų 
- Aleksui Sneliui - pasisekė 
loterijoje laimėti keliasdešimt 
milijonų dolerių. Kaip ir kitais 
atvejais, tam tikru būdu šis 
įvykis atsiliepė ir Lietuvos 
gyvenime: doras katalikas 

jus. O prisiminti Kražiuose 
yra ką. 

Rašytiniuose šaltiniuose 
Kražiai paminėti 1253 m., per 
Mindaugo karūnavimą. Po po
ros metų miestelis švęs 750 
metų jubiliejų. Kražiuose rezi
davo žemaičių seniūnas Myko-

Aleksas Šneiius pusę milijono las Valimantas Kęsgailą, pas 
dolerių paaukojo Kražių kurį po Žalgirio mūšio apsisto-
šventviečių atstatymui. Bet jęs, Vytautas Didysis čia pa-
apie visa tai iš eilės... statydino vieną iš pirmųjų 

Kai kunigas Alionidas Bud- bažnyčių Žemaitijoje. Šiuo me
nus 1995 m. lankėsi JAV, jis tu vytautinės bažnyčios belikę 
dar buvo mažos Žygaičių para- griuvėsiai, bet Kražių klebo-
pijos Žemaitijoje klebonas. Be- nas A. Budrius mano, kad ir 
silankant Čikagoje. į jį krei- šią istorinę vietą reikia pa-
pėsi Šv. Alberto bažnyčios ak
tyvus parapijietis Albertas 
Šneiius. Pasipasakojo tautie
tis savo pasitraukimo į Vaka
rus dramą, prisipažino, kad 
turi išsaugojęs daug senti
mentų savo gimtajam kraštui 
ir norėtų, kad jo šeimą, jo na
mus bei verslą palaimintų 
būtent jaunas kunigas iš Lie
tuvos. Taip ir įvyko. O kai A. 

gerbti ir įamžinti, o pirmiau
sia - archeologiškai ištirti. 

Vėliau Kražiuose rezidenci
nę pilį pasistatė Radvilos. Pi
lies teritorijoje atsirado jė
zuitų ansamblis su didžiule 
bažnyčia, amatų mokykla, ku
nigų seminarija, kolegija -
buvo iš viso 22 pastatai. Vysk. 
M. Valančius rašė: „Kražiai 
yra vieta, iš kurios sklido 

Šnelių aplankė sėkmė, jis jau- šviesa į žemaičius". Kražių 
viena gatvė pavadinta garsaus 
mozūro Sarbievijaus vardu ne 
veltui - čia, jėzuitų kolegijoje, 
savo karjerą pradėjo būsi
masis europinio mąsto poetas 
Sarbievijus, vėliau profesoria
vęs Vilniaus ir kituose Euro
pos universitetuose. Kražiuose 
jis dėstė poetiką ir sintaksę, 
žavėjosi Kražantės upelės 
pakrančių grožiu, savo poe
mose, rašytose lotyniškai, ap
dainavo didikų medžiokles ir 
ąžuolynus. Klebonas Alionidas 
Budrius Kražiuose svajoja 
įsteigti Sarbievijaus centrą, 
kur vyktų klasikinės litera
tūros seminarai ir konferenci
jos. „Garbė mum Sarbievijų 
turėjus", - sako kun. Alioni
das. 

Iš viso šio jėzuitų ansamblio 
belikęs jėzuitų kolegijos pasta
tas, kuriame po paskutinio 
karo gyveno 5 šeimos. Šiuo 
metu rajono savivaldybė pa
statą iš privačių asmenų yra 
išpirkusi. Kadangi jis yra pa
rapijos bažnyčios, vienintelės 
iš trijų bažnyčių išlikusios iki 
šių dienų, teritorijoje, klebo
nas prisideda ir prie jo atgai
vinimo. Kražiai buvo žymus ir 
administracinis centras. Čia 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tystės laikais stovėjo 1,000 
raitelių kariuomenės pulkas, 
Žygimanto Augusto laikais 
veikė grafystės centras ir vyk
davo Žemaitijos bajorų seimai. 

nojo kunigo nepamiršo. Tuo 
metu Alionidas Budrius, vys
kupo Antano Vaičiaus pa
stebėtas kaip gabus organiza
torius, nes buvo gražiai su
tvarkęs Žygaičiu bažnytėlę, 
jau buvo paskirtas t garsius is
torija, bet apleistus Kražius. 

A. Šneiius, pasikvietęs jau
nąjį Kražių kleboną, išklausė 
jo planų ne tik apie bažnyčios 
sutvarkymą, bet ir viso Kražių 
miestelio, paskelbto istoriniu 
urbanis niu paminklu, atkū
rimą. IšKlausė ir susijaudinęs 
pasakė:." „Dievas turbūt taip 

' norėjo, kad tave man atsiuntė. 
Ne be reikalo, matyt, aš ir 
išlošiau, man misiją tokią pa
skyrė: kad galėčiau padėti 
bažnyčiai, vargšams. Padėsiu 
ir tau favo misiją atlikti. Man 
pačiam nieko nereikia, aš visą 
gyvenimą sunkiai dirbau ir 
užsidirbau". 

Taip, aukojant Aleksui Sne
liui ir kitiems rėmėjams už
sienyje bei Lietuvoje, gerano
riškai padedant Kelmės rajo
no valdžiai bei bendradarbiau
jant su Kultūros ministerijos 
padaliniais, Kražiuose darbai 
žymiai pasistūmėjo į priekį. 
Šiuo metu jau baigiama re
konstruoti koplyčia ir klebo
nija, statyta prieš šimtą metų, 
kur įsikurs ne tik parapijos 
raštinė ir susirinkimų salė, 
bet ir du svečių kambariai. 
Taip pat ir parapijos muzie-

S K E L B I A I 

Pirmosios komunijos šventė K. ažių bažnyčioje. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
ALm>«»UO.NAMU.SVEKAT06, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai 
FRANKZAPOUS 

3206 1/2 WMt 9Sth Straat 
Tai. (706) 4244654 

(773)581-6654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Dar kartą garsas apie Kražius 
pasklido po 1893 m., kai rusų 
caro administracijai, pasiry
žusiai uždaryti ir nugriauti 
bažnyčią, pasipriešino tikin
tieji, nebegalėję pakęsti nieki
namo jų tikėjimo. Buvo pralie
tas kraujas, keletas žmonių 
žūva nuo kulkų, kazokų rimbų 
ir išniekinimo. Kadangi Kra
žių klebonas Alionidas Bud
rius savo karjerą pradėjo kaip 
istorikas (studijavo istoriją 
Vilniaus universitete), jis lygi
na Kražių skerdynių reikšmę 
su XX amžiaus Kražiais -
Sausio 13-osios įvykiais Vil
niuje. Tuomet, XIX amžiaus 
gale. garsas apie susidorojimą 
dėl tikėjimo pasklido po pa
saulį Amerikos lietuvių dėka, 
kurie skubiai išleido knygelę 
apie žiaurų caro valdžios el
gesį Lietuvoje: „Paminklas 
kražiečiams nuo Amerikos 
lietuvių" . Tautiečiai dėjo pa
stangas, kad apie tai sužinotų 
pasaulio valstybių valdovai. 
Istoriko ir kunigo Alionido Bu
drio nuomone, Kražiai turėjo 
didžiulės įtakos atgaunant lie
tuviams spaudos laisvę. Nega
na to, kad Kražių įvykis labai 
sutelkė pačius lietuvius, pa
saulio valdovų spaudžiamas 
Rusijos caras turėjo lengvinti 
okupuotų kraštų gyvenimą. 
Neseniai lankęsis JAV kun. A. 
Budrius iš Balzeko muziejaus 
parsivežė brangią dovaną 
būsimam Kražių muziejui: 
1895 m. Amerikoje išleistą ir 
jau bibliografine retenybe ta
pusią knygelę apie Kražių 
skerdynes. 

Per Antrąjį pasaulinį karą 
miestelis buvo visiškai su
griautas, o sovietinės okupaci
jos laikais buvo stengiamasi 
ištrinti ir istorinę atmintį. Bet 
ir mūsų gyvenamais laikais 
buvo žmonių, kurių vardus 
kražiečiai taria su pasididžia
vimu. Pirmosios sovietų oku
pacijos metu vienas pirmųjų 
okupantams ėmė priešintis 
Kražių klebonas ir „Kražių 
aidų" redaktorius Stanislovas 
Rimkus. Jis buvo suimtas ir 
nukankintas Sibiro lage
riuose. Pernai popiežiais kun. 
S. Rimkų paskelbė kankiniu. 
Dabartinis Kražių klebonas 
planuoja būsimajame muzie
juje tarp kitų žymiųjų kra

žiškių memorialinį kampelį 
skirti ir kun. Stanislovui Rim
kui. Kunigo sesuo Kristina 
Rimkutė Laukuvoje, savo 
tėviškėje, yra sukūrusi broliui 
skirtą muziejėlį, kuris, at
stačius kleboniją, bus perkel
tas į Kražių parapijos mu
ziejų. Kražiai saugu ir kitų, 
čia dirbusių, kunigu atmintį: 
Šv. Kazimiero kol-.gijos Ro
moje rektoriaus Bartkaus, 
prel. Kučingio, kunigavusio 
Los Angeles, ir kt. 

Neseniai Kražiuose at
švęstas vyskupo Motiejaus Va
lančiaus jubiliejus taip pat 
neatsitiktinai: čia, benedikti
nių vienuolyne, jis dirbo ka
pelionu bent šešetą metų, čia, 
turtingoje jėzuitų bibliotekoje, 
pradėjo rinkti mec agą savo 
didžiajam veikalui ..Žemaičių 
vyskupystė". 

Kražiai atgimė energija ir 
idėjomis turtingo jauno Kra
žių klebono Alionido Budriaus 
dėka, nes jo mintis - prikelti 
ne tik parapiją, bet ir miestelį, 
tapo artima daugeliui. Iš 
tiesų, galima pritarti klebono 
entuziazmui, kad Kražių isto
rija yra tampriai susijusi su 
visa garbinga Lietuvos praei
tim. Ne be pagrindo Kražių 
urbanistinis ansąįnblis \'ra 
įtrauktas į kultūrinę^ Europos 
Tarybos programą „Baroko 
kelias". Kražiai verti būti to
kiu istorijos ir kultqros centru 
kaip Kernavė, Trakai ir Var
niai, kurį lankytų viso pasau
lio turistai, mano kun. Alioni
das. Šiuo metu klebono inicia-
tyva čia atliekami .miestelio 
geologiniai, archeologiniai ir 
kt. tyrimai, kuriamas viso 
miestelio sutvarkymo projek
tas. Pabaigus klebonijos re
konstrukciją, bus pradėtas 
dengti bažnyčios stogas (baž
nyčia jau pastoriuose), į Vil
nių, restauravimo dirbtuves, 
išvežtas bebaigiąs nykti XVII 
amžiaus altoriaus paveikslas 
(vien jo atkūrimas kainuos 
daugiau kaip 10,000 dol.) 
Laukia eilės bažnyčios alto
rius (jo restauravimui prireiks 
70,000 dol). 

Šią vasarą Kražiuose įvyks 
pirmosios Kražių atstatymo 
iškilmės - bus atšventinta 
šventoriaus koplyčia. Jos. 
atkūrimą lydėjo sėkmė ir nau

ji atradimai. Pradėjus ardyti 
supuvusias koplyčios grindis, 
atsidengė kažkuriuo metu nuo 
kažkurių okupantų paslėpti 
bažnyčios fundatorių - žemai
čių bajorų Kšonstauskių pa
laikai: kriptoje rasti iš viso 9 
sarkofagai. (Benediktinių vie
nuolyno bažnyčią, kuri šian
dien tarnauja kaip parapijos 
bažnyčia, statė viena bajorų 
Kšonstauskių palikuonė -
abatė Kšonstauskaitė). 

Kražiai gyvena naują gyve
nimą: čia vyksta tūkstančius 
maldininkų sutraukiantys šv. 
Roko atlaidai, veikia Caritas, 
klebonas rengia įvairius kul
tūrinius renginius. Vienas iš 
pastarųjų - parapijiečių eks
kursija į Bažnytinio meno pa
rodą Vilniuje. Klebonas Alio
nidas Budrius iš kelionės po 
Ameriką grįžo gerai nusitei
kęs: jis rado naujų rėmėjų 
Kražių prikėlimo iš griuvėsių 
projektui įgyvendinti. Kiek
vieną ketvirtadienį kražiškiai 
meldžiasi už aukotojus, o kle
bonas džiaugiasi, kad galėjo 
užtikrinti darbą net 70 
žmonių. (Klebono motina, kuri 
lieka budėti parapijos raš
tinėje, kai sūnus išvažiuoja 
„kalėdoti" į tolimus kraštus, 
dirba ne už pinigus - iŠ 
pasišventimo savo sūnui ir jo 
idėjai.) Klebono planuose yra 
ir socialinis projektas: jau 
įsigytas bažnyčios teritorijoje 

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. WiU train. Mušt 
ha ve valid dri ver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahoa Wlndow VVashing. 
Tel. 800420-6155. 

GREIT PARDUODA 

2 J L RE/MAX 
y\REALTORS 
<m.(773)22t-l7«l 
H0UEI70H 42S-71M 
MOOL (773) M H 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

„Condominium" pardavimui! 
Oak Lawn, kaina $155.000. Kaina 
sumažinta $10.000. Gražus 4 
miegamųjų, 2 vonių. Didelis 2 
automobilių garažas. Arti mokyk
los, parko, baseino. 
Oak Lawn išnuomojamas didelis 
vieno miegamojo butas ,,base-
ment". Savininkas moka už elektrą 
ir šildymą. Kaina $550 į mėn. 
Skambinti 773-767-2400, First 
Rate Real Estate, Aušra Padalino. 

Grožio salone „Elite Family 
Hair Care" dirba lietuvė kos-
metologė-manikjoristė Džiną. 

Adresas: 4806 W.83 St, 
Burbank. Tel. 708-499-0994. 

Kitame salone — 
18855 & 8 » Avs, THBy Patk, 
dirba lietuvė kirpėja Sonata. 

I Tel. 708444-2421. Į 

UNION PIER— vasarnamis ramioje 
vietoje, arti krautuvių ir restoranų. 

Modemus patogumai — vėsintuvas, 
mikrobangų krosnelė, naujesnė vonia 

ir t.t. Galimybė nuomoti visam 
sezonui, mėnesiui arba savaitėmis. 

Tei. 616-469-4826. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Išnuomojamas 3 miegamųjų 
butas arti Dovvn Town, Pilsen 
rajone. Naujai suremontuotas. 

$600 per mėnesį. 
Tel. 630-257-3365, 

palikti žinutę. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6824 

esantis apleistas pastatas, ku
riame, uždengus bažnyčios 
stogą, bus pradėti rengti sene
lių namai. 

Kaip sako „Draugo" redak
torė D. Bindokienė, kad Lietu
va atsistotų ant kojų, pakaktų 
penkių tokių žmonių kaip 
Alionidas Budrius. 

Norintieji paremti Kražių 
atstatymo idėją, gali siųsti 

Vidutinio amžiaus moteris 
ieško darbo per vasarą. 
Turi vairavimo teises, 

rekomendacijas. Gali gyventi 
kartu Tel. 630-654-1375. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis if 
Seimą. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje. Atlyginimas 
$1,500 —$1,800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. Tel. 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

Pranciškonų vienuolynai 
reikalinga virėja. Rašyti,. 

duodant savo adresą ir telefono 
numerį. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebonkport, ME 04046. 

čekius: Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207-
1910. 

Audronė V. Škiudaitė 

Vytauto Didžiojo statytos bažnyčios Kražiuose liekanos laukia archeologinių tyrimų. 

Si.-) vasara bus .nešventinta koplyčia, kuria restauruojant, buvo atrasta 
Kražių bažnyčios fundatorių, žemaičių bajorų Kšonstauskių, kripta su de-
vyniais sarkofagais. 

Ieva ir Karolis Kazlauskai iš Philadelphia, Kražių atstatymui paaukoję 
2.000 dol. 

Kražių istorija mena daug Šviesių asmenybių. Tarp jų - kun. Stanislovas Rimkus, kuri praėjusiai*1 tetais po
piežius paskelbė kankiniu Jo atminimui skirtas muziejėlis, sukurtas sesers Kristinos (nuotr. kairėje) Lauku
voje, bus perkeltas į atstatomuose parapijos namuose planuojama įrengti parapijos muziejų. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

O KAIP SU JAUNIMO 
CENTRU? 

Su rūpesčiu skaitau apie 
New Yorko lietuvių bedas, kai 
staiga tarytum iš po jų kojų 
„ištrauktas kilimas" — Kul
tūros židinys uždarytas lietu
viškai veiklai. 

New Yorkas nuo mūsų toli, 
bet, atrodo, kad bėdos visur 
panašios. Mums labai rūpi, 
kas atsitiks su Jaunimo cen
tru, kuris taip pat stovi ant 
bedugnės kranto. Jeigu t. 
jėzuitai sugalvos jį parduoti, 
kur dings visi archyvai, lietu
viška mokykla, renginiai? O 
tokia galimybė yra reali, ne
paisant, kiek užtikrinimų t. 
Saulaitis ar kurie kiti paberia. 

Galbūt, kol dar nevėlu, lie
tuviškoji visuomenė galėtų 
jaunimo centrą gelbėti, iš-
pirkdama jo akcijas iš jėzuitų 
ar kaip kitaip. Žinau, kad šis 
centras nėra labai kokybiškoje 
apylinkėje, bet jis visiems 
lengvai pasiekiamas, prieina
mas ir Čikagos lietuviams la
bai svarbus. Susirūpinkime, 
kol dar nevėlu. 

Antanas P. Augaitis 
Chicago, H. 

NESNAUSKIME! 

Perskaičiau praėjusio penk
tadienio Laiškų skyriuje Ma
ros Vygantienės nusiskundi
mą dėl Kultūros židinio prara
dimo lietuviškai veiklai. Pra
dėjau galvoti, kad ir mums 
panašiai gali atsitikti, tik, 
žinoma, su Jaunimo centru... 

Dabar vasara, visa veikla 
lyg „išėjo atostogų", bet ru
denį centras vėl bus labai rei
kalingas. Kur dingtų lituanis
tinė mokykla, archyvai, ren
giniai, jeigu neturėtume Jau
nimo centro? Rūpesčiam atos
togų nėra, tai ir mes pra
dėkime konkrečiai rūpintis, 
kad Jaunimo centras nesu
lauktų New Yorko Kultūros 
židinio likimo. Man įdomu ir 
tai, kad ilgą laiką apie pran
ciškonų ketinimus nieko nebu
vo rašoma, o jeigu kas ir 
užsiminė, tuojau gandai buvo 
paneigiami. Va, staiga ir 
išlindo katė iš maišo! Kai jau 
viskas pabaigta. Tai ir bijau, 
kad su Jaunimo centru gali 
panašiai atsitikti, nors jau ke
lis kartus JC direktorių tary

ba ir t. jėzuitai užtikrino, kad 
taip nebus. 

Virginija Mockapetrienė 
Chicago, IL 

PER GREITAI 
KRITIKUOJAME 

,3ičiulystės" skyrių skaitau 
nuo pat pradžios. Kartais jis 
visai geras, kartais prastesnis, 
dažniausiai tuomet, kai jo re
daktorė per daug rašo viena 
tema — apie savo darbus, pa
siekimus ir svarbą. Labai 
įdomu tada, kai leidžiama ir 
kitiems pasisakyti. Redaktorei 
reikėtų paieškoti kiek galima 
daugiau bendradarbių. 

Nematau nieko bloga su 
Zodiaku, nes horoskopai ir 
Amerikoje populiarūs, daug 
žmonių jais tiki, remiasi. Tik 
tie asmeniški skelbimai ne
maloniai nuteikia. Galima 
būtų likti prie Zodiako, bet 
neskelbti, kuri moteriškė ieš
ko dar vieno vyro ir leidimo 
atvykti į Ameriką. 

Gerai, kad „Draugo" redak
cija nebijo ieškoti naujų temų 
ir bendradarbių. Linkiu „Bi
čiulystei" ilgai gyvuoti ir ne
nusiminti dėl vieno kitc 
priešiško pasisakymo. Kritika 
ne visuomet yra klaidinga. 

Ingrida Mildažienė 
Downers Grove, IL 

KEISTA BIČIULYSTĖ 

Bičiulystė — tai švelnus 
žmonių bendravimas, pilnas 
tarpusavio atjautimo ir supra
timo, vienas kitą gal labiau 
suartinantis, negu paprasta 
draugystė. Tokios tad bičiu
lystės minčių lauktumei ir iš 
taip ambicingai pavadinto „Bi
čiulystės" skyriaus „Drauge". 
Bet, deja, šio skyriaus redak
torė savo pačios skiltyse daž
nai išsako nelabai jau bičiu
liškas mintis ar net priekaiš
tus, nukreiptus ne tik prieš 
jau seniau Amerikoje begyve
nančius, bet kartais redakto
rės aštrios vilyčios, atrodo, nu
sisuka ir į trečiosios bangos 
ateivius. 

Gegužės 4 d. „Bičiulystės" 9 
nr. rašoma: ...„Ne paslaptis, 
kad intrygą kuria ir mūsų 
bangos žmonės, kai kurie yra 
tokie iš prigimties, o kiti gal 
tik tęsia buvusį 'darbą' — sau
gumiečio, skundiko, intrigan

to..." Tokie be jokių įrodymų 
priekaištai savo skyriaus skai
tytojams kažkaip ne tik nesi
derina su bičiulystės sąvoka, 
bet nesiderina ir su pačios re
daktorės perdėtu Salomėjos 
Nėries garbinimu, kuris vis 
tame skyriuje tebesitęsia, ne
kalbant jau apie kitokius raši
nius, ne visiškai atitinkančius 
„Draugo" linijai. 

Nei vieno kito specialaus 
skyriaus „Drauge" redaktoriai 
ar redaktorės nėra niekad 
apie savo skaitytojus kaip 
nors išsireiškė savo nepasiten
kinimą, vienaip ar kitaip juos 
išbarę. Na, nebent dr. J. Ado
mavičius kartais pasako kie
tesni, bet teisingą žodį, tačiau 
čia juk sveikata, o ne bičiu
lystė. 

Juozas Baužys 
Orland Park, IL 

POEZIJA m TRAGEDIJA 
Jau kelinti metai iš eilės 

JAV LB Kultūros taryba ren
gia Čikagoje (ir Lemonte) poe
zijos dienas. Šįmet jos buvo 
ypač turiningos, iš Lietuvos 
atvykus net dviem poetams — 
Vytautui Bložei ir Nyolei Mi
liauskaitei. Bent jau Vytauto 
Bložės atveju (apie poetę Nįjo-
lę aš nedaug žinau, tai neko
mentuosiu), tai šis renginys 
tikrai buvo svarus įnašas į 
mūsų kultūrinį gyvenimą. 

Tik gaila, kad šiuo renginiu 
susidomėjimas buvo toks 
skurdus. Nejaugi dabar pasi
reiškia tikrasis „kultūros nuo
smukis", dėl kurio prieš kelias 
dešimtis metų taip sielojosi 
mūsų kultūrininkai? Kodėl 
žmonės nesidomi dailiojo žo
džio grožiu, nesidžiaugia jo 
skambėjimu? 

Asmeniškai noriu padėkoti 
Kultūros tarybai su pirm. M. 
Remiene už šią sielos šventę ir 
pareikšti užuojautą visiems, 
kurie tuo lobiu nepasinaudojo. 

Vytautas E. Viskonta 
Hickory Hills, IL 

* Nuo kitų metu ba
landžio pradžios planuoja
ma gyventojams išduoti iden
tifikavimo korteles, kurios 
šalies viduje pakeis pasus. 
Naujo pavyzdžio pasai bus 
išduodami tik vykstantiems į 
užsienį. Kortelė, kurią nuo 
minėtos datos galės išsiimti 
visi gyventojai ir kurioje bus 
nuotrauka bei nurodyti as
mens duomenys, kainuos 10 
Lt. Ji primins bankų mokė
jimo kortelę. (Elta) 

adKOGmiNiu 

* Ieškome Kastutės Gar-
bauskienės ir jos sūnaus 
Tolio Garbauskio, kilusių iš 
Lietuvos Kretingos raj., Dar
bėnų kaimo. Jiems galėtų būti 
apie 80-85 ir 60-65 metus. Gy
vena Čikagoje. Jų giminės -
pusbroliai ir pusseserės Rač-
kai ir Jurčiai gyvena Kretin
gos raj., Darbėnų kaime. Gar-
bauskių ieško Ona Račkutė-
Šalčienė, gyvenanti Darbėnuo
se, ir jos marti Birutė, kuri da
bar svečiuojasi Čikagoje. Atsi
liepkite, skambindami tel. 
847-439-9404. 

• Ieškome Čikagoje gyve
nusiu ir galbūt dar gyvenan
čių Onutės Čekavičiūtes-Ma-
ciulevič ir Vinco Čekavičiaus. 
Jų ieško brolio Mykolo Čeka
vičiaus anūkas Darius Silva-
navičius, tel. 773-575-3847. 

lt makes a vvorkj of diffėrence when you fly SAS 
to Uthuania. 

No one makes round-trip tra*e) to umuania easter and more convement tnan SAS. 
From Chicago. we offer da*y servtce to Vilnius *rtti a hassle-free connection via 
Stockhokrv When you're ready to return. you'H enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a worid of difference SAS 
can make for your nert trip. Just cat your Travet Agent or SAS at 1-80O-221-2350 
a visit our w«bsite at www.scandmavian.net. 
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* Ieškome Edvardo Ron-
kaus, kilusio iš Palangos, iš 
Lietuvos išvykusio apie 1930 
m. Jo gimimo metai apytiks
liai gali būti 1912-ieji, jis gy
veno Čikagoje. Jau gali būti 
miręs. Galbūt apsilieptų jo 
vaikai ar kiti giminės? Edvar
do Ronkaus palikuonių ieško 
Monika Ronkutė iš Palangos, 
kuri dabar svečiuojasi Čikago
je. Skambinkite tel. 847-439-

-9404. 
• Ieškome Alberto Truso 

(Albert Truss) palikuonių. A. 
Truso motina Bronė Jakubai-
tytė mirė 1967 m., tėvas Jo-
seph - 1984 m. Paskutiniame 
A. Truso laiške buvo nurody
tas toks adresas - 58 Ports-
mouth Str., Brighton, Massa-
chusetts 02135. Trusų pali
kuonių ieško Bronės Jakubai-
tytės-Trusienės sesers Geno
vaitės Jokubaitytės-Žemaitie-
nės anūkas Raimondas Vai-
čas, 6409 W. Home Ave., apt 
9B, Worth, IL 60482; tel. 708-
361-5060. 
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Mielam kaimynui ir jaunystės dienų draugui 

4Lt A 
JONUI SVARUI 

iškeliavus į Amžinąją Tėviškę, jo mylimą žmoną, sesę, 
skautininke ALEKSANDRA, dukrą MARIJĄ, sūnus 
— JUOZĄ, marčią DANUTĘ, JONĄ, marčią ZTTĄ 
bei jų šeimas, giminaites — VIDĄ ABARAVIČIUTĘ, 
ALDONĄ LELIUGIENĘ Lietuvoje, giminaičius — 
KRISTINĄ ARMIN, KĘSTUTI ŽUKĄ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir jungiamės jų liūdesin. 

Danguolė Griganavičieni 

Valerija Šimkienė 

Lėlė Žvynienė 

LIETUVIŲ TAUTOS 
KELIAS I TIKRĄJĄ 

DEMOKRATIJĄ 
„ . VYTAUTAS A. DAMBRAVA 

Ir, galiausiai, trečioji antrojo trikampio kraštinė — 
tai išeivįja — mes. Išeivija metų laikotarpyje irgi pri
veisė {vairių juodašimčių — jie neša tėvynėn savąjį 
gėdos ženklą, bet yra mūsų tarpe išeivių, nešančių 
meilės ir pasiaukojimo švyturį. Apie juos čia ir kal
bame. ' 

Su visom negaliom, su visom kūno ir dvasios silp
nybėm negalime užmiršti, jog išeivijos kilmė yra idea
listinė, ji šiandien tebeatstovauja krikščioniškai mora
lei, Vakarų kultūrai ir jos įnašas yra būtiniausias 
Lietuvos prisikėlimui. 

Dažnai dabartinis, į Vakarus bėgančių ir ten lega
liai ar nelegaliai pasiliekančių, tautiečių įvaizdis yra 
neigiamas. Žinoma, su išimtimis, kurios, deja, taisyk
lės nepakeičia. Geriausiu atveju, tai pinigo ir geresnio 
gyvenimo medžiotojai, o kai kurie jų yra pikti nusi
kaltėliai. Todėl laisvame pasauly anksčiau įsikūrusių 
įdealų neatsisakiusių lietuvių grįžimas, jų įnašas į 
materialinį, o ypač dvasinį tautos atkūrimo procesą 
yra neatidedama būtinybė. Ne vien mes patys, bet ir 
Lietuva turi apie tai rimtai galvoti. Išeivijos indėlis 
būtinas ir vyriausybėje, ir ministerijų darbe, ir diplo
matijoje. Mokslą baigę lietuviai tėvynėje daug ką žino, 
tik Vakarų pasaulio nesupranta, nežino, kaip teoriją 
pritaikyti gyvenimui ir mums būtinai akcijai. 

Toks mano antrasis trikampis, — improvizavau bro
liams. Į dabartinį keturkampį įsimetęs tautinis ir mo
ralinis šlamštas turės būti atkariautas — turės ilgai
niui įsijungti į pastovųjį trikampį. Tai dabartinė visų 
mūsųmisįja. 

Čia brolis Kęstutis vėl akademiškai į mane prabilo, 
kai bute jau vyko aistringas keitimasis nuomonėmis. 

Jis protavo: 
— Taip, Vytautai, tu gali du trikampius suvesti į ke

turkampį, bet jo pastovumui užtikrinti yra viena 
būtina sąlyga: keturkampis bus tik tada pastovus, jei 
jame abu trikampius jungs bendra įstrižainė, priklau
santi abiems trikampiams. Kokia bus toji įstrižainė? 

Lyg dvasios pagautas, aš jam iškilmingai su giliu 
įsitikinimu pasakiau: toji įstrižainė, jungianti abu tri
kampius, bus teisingumas. 

— Čia, ko gero, ir yra tikroji problema tavo geomet
riniame pastovių figūrų projekte, — padarė išvadą 

mano matematikas Kęstutis. — Teisingumas iš tikro 
yra toji įstrižainė, kuri leistų sujungti abu trikampius. 
Taigi pirmiausia Lietuva turi atsiverti teisingumui. 

Broliai ir sesės, teisingumas yra pagrindinė mūsų 
tautos problema ir į ją turi būti atkreiptas visų mūsų 
dėmesys. Jos nesprendžiant, ar neišsprendžiant, visų 
mūsų idealistiniai planai virs utopįja. 

Teisingumo pergalė yra vienintelė taika. 

Paskaita, įkaityta LM Angska, CA, Lirtuvių fronto bičiulių 
PotitiaiartodfcMTaitgalioiMtu, 2001.01.38 d. Pabaiga 

Mylima Mamytė, Močiutė, Sesuo ir Uošvė 

A . t A . 
ELENA ŠIKERAITĖ 

LIAUKUVIENĖ 
Po ilgos ir sunkios ligos išėjo pas Viešpatį 2001 m. 

birž'dlio 2 d., sulaukusi 84 metų. 
Gimė Estijoje, Tartu. Amerikoje išgyveno 35 metus. 

Gyveno Elmh'urst, IL, anksčiau St. Petersburg Beach, FL, 
ir New York, NY. 

Velionė buvo žmona a.a. Justino Liaukaua. 
A.a. Elena priklausė Karių Ramovės Birutiečių 

sąjungai. 
Nuliūdę liko: duktė Snieguolė, žentas Juozas Masiulis, 

anūkės Irutė ir Nida, brolis Vytas Keris Londone. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 7 d. nuo 

4 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. 

Laidotuvės penktadienį, birželio 8 d. Iš laidojimo namų 
9:30 v.r. a.a. Elena bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos 
šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus bei 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti jos 
sielą maldoje. Vietoje gėlių prašome aukoti Alzheimer's 
Foundation ir „Saulutei". 

Nuliūdusi šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Tel. 800-994-7600 

arba www.petku8funeralhomes.com 

Brangiam jaunystės draugui 

A. t A. 
Inž. dr. JURGIUI GIMBUTUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras DANUTĘ, 
ŽIVILĘ, RASĄ ir sūnėną VYGINTĄ. 

Algis ir Irena Sunkai 

Mūsų mielai kolegei 

4Lt 4L 
GRAŽINAI BUDRYTEI 

Amžinybėn iškeliavus, gilią užuojautą reiškiame broliui 
IGNUI, visiems giminėms bei artimiesiems ir kartu 
liūdime. 

Buvę Pabaltijo Universiteto kolegos 

4Lt4L 
JUZEI MORKŪNIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame visą MORKŪNŲ šeimą 
ir kartu liūdime. 

Elina Šulskienė su sūnumis 

4Lt4L 
ZENONUI MILŪNUI 

mirus, žmonai BRONEI su šeima, broliui ANATOLIJUI 
su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Regina Balutytė-Janszyn su šeima 

Stasė Balutienė 

Tauriam tėvynės sūnui 

A.tA. 
JURGIUI MALSKIUI 

iškeliavus į Amžinuosius Namus, žmonai ELENAI ir 
sūnui RAIMUNDUI su šeima reiškia gilią užuojautą. 

LB Clevelando apylinkės valdyba 

Užuojauta p. M. Plačienei su šeima dėl 
p. J. Plačo mirties nuo Arūno, Rūtos, 
Dariaus su Zita, Baltijos, Almio ir 
Vyčio Udrių šeimos bei nuo Elenos 
Ruzgienės. 

http://www.scandmavian.net
http://www.petku8funeralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 
MU 

Birželio 2 d. Jaunųjų talentų festivalyje dalyvavusi Ieva Misiūnaitė 
noji pianistė su padėkos rastu. 

• j a u -

Tayda ir Ričardas Chia-
pettos, gyvenantys Willow 
Springs, IL., š.m. gegužės 30 
d. susilaukė antros dukrytės 
Arijos Alisos. Naująja šeimos 
nare džiaugiasi tėveliai, se
sutė Maja, močiutė Daina Ru-
daitienė, seneliai Jonas ir 
Gailė Rudaičiai, Rata ir Felik
sas Daukai, Rich ir Pam Chia-
petta, promočiutė Magdalena 
Rudaltienė, proseneliai Pra
nas ir Gintra Nariai. Džiau
giasi ir „Nerijos" jūrų skaučių 
tunto sesės, linkėdamos jai 
sveikai augti ir paūgėjus įsi
jungti į ūdryčių eiles. 

< LEMONTE - LAUKO 
TENISO KURSAI! 

Lemonto LB apylinkės val
dyba organizuoja vaikų, jauni
mo ir vyresnio amžiaus žmo
nių lauko teniso kursus, ku
riuos apsiėmė vesti sportinin
kas ir sporto entuziastas Al
girdas Vitkauskas. 
-* ie kursai vyks Lemonto 
parko aikštelėje. Norintys už
siiminėti šia sporto šaka, re
gistruokitės, skambindami A 
Vitkauskui tel. 630-670-0408 
arba Lemonto LB pirmininkei 
Nijolei Nausėdienei tel. 708-
9Q1-5881. 
". Greičiau apsispręskite ir 
sveikai išnaudokite vasaros 
laikotarpį! Žiemos metu A. 
Vitkauskas treniruotes žada 
tęsti patalpose. Kiekvieną sek
madienį po šv. Mišių Lemonte 
SHIO klausimu galite asmeniš
kai pasikalbėti tiek su A. Vit
kausku, tiek su N. Nausėdie-

Lemonto LB valdyba 

ALTo Čikagos skyrius bir
želio aukų prisiminimo minė
jimą rengia birželio 10 d., sek
madienį. 10 vai.r. vyks vėliavų 
pakėlimas Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčios aikštėje. Vė
liavų pakėlimo apeigoms ko
manduos Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės garbės šau
lys, vėliavų tarnybos ir garbės 
sargybos vadas Juozas Gure
vičius. Uniformuoti šauliai ir 
šaulės prašomi rinktis 9:30 
val.r. Marąuette Parko para
pijos salėje. 

Anglų rašytojo Charles 
Dickens romanai, anglų, 
amerikiečių poetų poezijos 
tomeliai, anglų kalbos žody
nai, knygos mokslinėmis, reli
ginėmis temomis, kelionių pa
sakojimai, leidiniai apie vi
rimą ir kepimą, - kiekviena 
knyga tik už kelis dolerius! 
Brandeis vartotų knygų mugė 
(Brandeis Used Book Sale 
2001) prasidės birželio 9 d., 
nuo 6 iki 10 val.v. (pirmąjį 
vakarą įėjimas mokamas). Ki
tas dienas nuo birželio 10 d. 
iki birželio 17 dienos įėjimas -
nemokamas. Mugės valandos: 
birželio 10 d. nuo 10 val.r. iki 
10 val.v., birželio 11-14 d. -
nuo 11 val.r. iki 9 val.v., 
birželio 15 d. - nuo 11 vai. r. 
iki 5 val.p.p., birželio 16 d. -
nuo 6 val.v. iki 10 val.v., 
birželio 17 d. - nuo 10 val.r. 
iki 5 val.p.p. Mugė vyksta Old 
Orchard Center. Važiuojant iš 
Čikagos 94-uoju greitkeliu į 
šiaurę, išvažiavimas „Old Or
chard", sukti į dešinę, į rytus. 
Už vienų šviesoforo šviesų 
sukti į dešinę, į Old Orchard 
apsipirkimo centrą. 

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
PAMINĖJIMAS -

LEMONTE 

Lemonto LB valdyba birže
lio 17 d., tuoj po šv. Mišių, t.y. 
12 vai., Palaimintojo J. Matu
laičio koplyčioje rengia krau
piųjų birželio įvykių paminėji
mą. Pagrindine kalbą pasakys 
Povilas Vaičekauskas. Bus 
trumpa meninė programėlė. 

10:45 val.r. prie Motinos pa
minklo pakelsime Lietuvos vė
liavą, sugiedosime himną ir 
prie paminklo padėsime gėlių. 
11 val.r. bus aukojamos šv. 
Mišios. 12 vai. Pal. J. Matu
laičio koplyčioje - paminėji
mas. 1 val.p.p. PLC didžiojoje 
salėje bus ruošiama Tėvo die
nai skirta šventė - pietūs, ku
riuos rengia Lemonto PLC 
renginių komitetas. 

Paskirkime maldai ir susi
kaupimui biželio 17-ąją ir kar
tu paminėkime mūsų tautos 
skaudžius įvykius. 

Lemonto LB valdyba 
Pirmasis Jaunųjų talentų 

festivalis, kurį birželio 2 d. 
PLC Lietuvių dailės muziejuje 
organizavo JAV LB Kultūros 
taryba ir Meno mokyklėlė, 
praėjo labai sėkmingai. Daly
vavo net 55 jaunieji talentai. 
Atsilankė jų tėveliai ir kai ku
rie Lemonto centro vietos gy
ventojai. Dalyvavę vaikai, mo
kytojai ir žiūrovai buvo paten
kinti - visi rodė entuziazmą ir 
pageidavo, kad tokie festiva
liai būtų ruošiami bent vieną 
ar net du kartus per metus. 
Malonu matyti tiek gražaus 
lietuviško jaunimo, kuris yra 
mūsų ateitis išeivijoje. Šio fes
tivalio organizacinė našta teko 
Kultūros tarybos narei ir Me
no mokyklėlės direktorei Ligi-
jai Tautkuvienei. Lauksime 
kitų metų ir antro talentų fes
tivalio. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" birželio 6 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus svei
katingumo paskaita. Kalbės 
prancūzų laboratorijos „AR-
KA-FARMA" atstovė Raimon
da Ladavičienė. Jos pasirinkta 
tema - „Visiems besidomin
tiems savo sveikata ir išvaiz
da". Klausytojai kviečiami ne
praleisti progos paskaitos pa
siklausyti. Po paskaitos bus ir 
bendri pietūs. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. 

Sl< dtpimai 
• 27 centai skambinant \ 

Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Ansamblio „Lakstutė* jaunifji dainoreliai Panmilio lietuvių centro. Lietuvių dailės muziejuje, per I JAV lietuvių 
jaunųjų atlikėjų festivali. 

ATSISVEIKINIMO AŠAROS MAIRONIO 
UTUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

Gegužės 19 dieną Pasaulio 
lietuvių centro, Maironio li
tuanistinėje mokykloje, vyko 
abiturientų išleistuvės. 

Broniaus Jonušo maršo gar
sams palydint į salę įžengė 
mokyklos pedagogų kolekty
vas priešakyje su mokyklos 
direktore Egle Novak ir 18 
abiturientų. Programos pra
džioje visus palaimino kunigo 
Urbono malda. Šventėje daly
vavo daug garbingų svečių — 
JAV Vakarų apygardos pirmi
ninkė Birutė Vindašienė, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Vytautas Kaman-
tas, JAV Švietimo tarybos na
rys Juozas Polikaitis, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos kunigas Urbonas, PLB 
Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė ir Lemonto 
Bendruomenės pirmininkė Ni
jolė Nausėdienė. Visi jie lin
kėjo kuo geriausios kloties šių 
metų abiturientams ir mokyk
los direktorei Eglei Novak, 
kuri po šių mokslo metų išėjo į 
užtarnautą poilsį. Po to įvyko 
iškilmingiausia šventės dalis 
— baigusieji mokyklą buvo ap
dovanoti brandos atestatais, o 
„Draugo" redakcija kiekvie
nam padovanojo po knygelę, 
papuoštą Lietuvos ambasado
riaus JAV, V. Ušacko parašu. 
Gražiomis Nijolės Jankutės 
knygomis abiturientus apdo
vanojo JAV Vidurio vakarų 
apygarda. Įteikus atestatus, 
mokinius sveikino aukštesnio
sios mokyklos mokytojai, tarp 
jų ir 10 klasės auklėtoja Gra
žina Sturonienė. Ji sakė: 

„Mieli abiturientai, prabėgo 
10 metų — nė žaismo, ne pra
mogų, o rimto susikaupimo ir 
darbo siekiant gilesnio žinoji
mo. Ar nenusibodo? Ar neiš
vargino jūsų? Ar nebuvo die
nų, kai jūs norėjote viską mes
ti ir pasirinkti lengvesnį kelią, 
kur yra nesudėtingi darbai ir 
daug daugiau linksmybių... 
Bet ne, —jūs pasirinkote sun
kų kelią, pasirinkote būti li
tuanistinėje rankų grandinėje, 
taip, kaip Baltijos kelyje, ku
riame jūs visados stovėjote 
veidu atsigręžę į Lietuvą.. 

Kas šeštadienį jūs „keliau
davote Lietuvos laukais, kas 
šeštadienį plaukiodavote Ne
munu, kas šeštadienį jūs ko
vojote su kryžiuočiais ir su ne
teisybe, kas Šeštadieniais jūs 
matėte, kaip Lietuva kentėjo 
ir klupo, bet. svarbiausia — 
jūs matėte, kaip Lietuva pri
sikėlė. 

Jūs, mieli abiturientai, nu
ėjote ilgą kelią, kur jūsų kelro
dis buvo garbinga Lietuvos 
praeitis, šiame kelyje jūs 
ieškojote išminties, jos ieškojo
te kiekvienas savaip. Vieni ži
nojote, kad gyvenimo rėmai 
yra šiurkštus ir kad be susi
kaupimo darbo tikslų negalite 
įvykdyti... Kiti ėjote lengves
niu keliu ir jūsų darbo rezul
tatai visai kitokie... 

10 metų gyvenimas jus visus 
nešė tolyn ir tolyn, dirbant ir 
siekiant metai atrodė neišpa
sakytai ilgi, nuotoliai neišpa
sakytai dideli, tačiau kiekvie
ną šeštadienį jus vis ieškoda-
vote — Jtur ta tėvynė, kur ta 
Lietuva", žinoma, tuoj pat pa
tys atsakydavote „Aš čia gyva, 
aš čia gyva". 

Gimėte jūs lietuviais, nes 
tėvai ir protėviai jums .įdavė" 
tą istorinę lietuvio sielą. Ką 
sužinojote čia, Maironio litua
nistinės mokyklos suole, neuž
mirškite ir šį išsvajotą pava
sarį, kai atestatas jau jūsų 
rankose, aš skiriu jums pasku
tinį žodį ir puokštes gyvų pa
vasario gėlių... Sveikinu ir lin
kiu jums, kad jūsų ateities 
darbai skatintų jus naujai Ii-
tuanistiškai mąstyti, dirbti ir 
sekti naują pasaką, o gal tęsti 
jau seniai pradėtą, bet, toli 
gražu, neužbaigtą lituanis
tinėje rankų grandinėje. 

O, jums, mieli šio puikaus 
jaunimo, kuris yra mūsų tau
tos ateitis išeivijoje tėveliai ir 
seneliai dėkoju už lituanistinę 
svarbą jūsų gyvenime. Tad 
ačiū ir sėkmės" — taip kalbėjo 
10 klasės auklėtoja G. Sturo
nienė. 

Po to abiturientai dėkojo sa
vo tėveliams ir mokytojams už 
visą tai, kuo jie šiandien tapo: 

„Prieš keletą metų, atvėrus 
Maironio lituanistinės mokyk
los duris, mane kaustė neri
mas — ar sugebėsiu toliau 
puoselėti lietuvių kalbos ži
nias, ar pavysiu bendra
mokslius Lietuvos istorijos 
pamokose? Tačiau mano ne
rimą greit išsklaidė puikūs 
šios mokyklos mokytojai, savo 
sričių žinovai — Lietuvos isto
rijos mokytoja Gražina Sturo
nienė, lietuvių kalbos mokyto
ja Vilija Ąžuolaitienė, lietuvių 
literatūros mokytoja Ramutė 
Lukošiūtė ir visuomenės 
mokslo mokytojas Vaidotas 
Januškas. Jie ne tik suteikė 
naujų žinių iš savo dėstomų 
dalykų, bet ir įskiepijo meilę 
mūsų tėvynei, mūsų gimtajai 
kalbai ir Lietuvos istorijai. Šių 
mokytojų dėka viduje pajau
čiau didelį pasididžiavimą, 
kad gimiau tokioje mažoje ir 
tolimoje, bet didingos ir šlo
vingos praeities šalyje prie 
Baltijos jūros. Kiek puikių val
dovų valdė mūsų šalį, kurią 
pirmąkart Mindaugas suvieni
jo dar 13 amžiuje. Ne kiekvie
na šalis gali pasigirti tokia 
ilga ir nuostabia praeitimi, ne 
kiekviena šalis užaugino tiek 
daug didingų karžygių ir proto 
galiūnų. Todėl apima didelis 
pasididžiavimas, kad daug 
metų būdama užgrobta, nio
kojama ir mindoma okupantų 
batų, Lietuva sugebėjo išsau
goti savo kalbą ir išlikti pa
saulio tautų sudėtyje. Ir nes
varbu, kad dabar mano tėvy
nėje nelengvi laikai, kad ne 
kiekvienas lietuvis įstengia 
nusipirkti skalsesnį duonos 
kąsnį. Aš tikiu, kad ateis ge
resni laikai ir kiekvienas lie
tuvis su dideliu pasididžiavi
mu bet kurioje pasaulio šalyje 
ištars: „Aš — lietuvis". 

Taip pat norėčiau padėkoti 
lietuvių kalbos mokytojai už 
suteiktas tobulas gramatines 
žinias, už taisyklingą lietu
višką šnektą. Jos dėka įgijau 
neblogus lietuvių kalbos pa
grindus, todėl manau, kad bet 
kurioje lietuvių draugijoje ne
jausiu gėdos dėl gimtosios kal
bos tarmės. Daug žinių apie 
dabartinę Lietuvą, jos ekono
miką suteikė visuomenės 
mokslų mokytojas. Jo pamo
kose įgytos žinios leidžia man 
susidaryti pakankamai tikslų 
savo tėvynės dabartinį padė
ties vaizdą. Lietuvių literatū
ros pamokose daug naujo su
žinojau apie didžius Lietuvos 
rašytojus, poetus. Daug puikių 
kūrinių, virtusių lietuvių lite
ratūros klasika, perskaityta 
literatūros mokytojos pamo
kose. 

Ypač noriu padėkoti istorijos 
mokytojai. Jos dėka mano 
akyse šmėstelėjo visa didinga 
Lietuvos istorija, su savo di
džiais valdovais. Tikiu, kad 
kiekvienas mokinys baigęs šią 
mokyklą, neužmirš savo pro
senelių krašto istorijos. Paska
tinta istorijos mokytojos, kaip 
ir daugelis kitų mokyklos auk
lėtinių, įstojau į „Geležinio vil
ko" istorijos būrelį. Būrelio už
siėmimų metu susitikdavome 
su žymiais Lietuvos žmonė
mis, kurie mums suteikdavo 
daug naujų žinių apie mūsų 
tėvynę. Norėčiau padėkoti ir 
mokyklos direktorei už gali
mybę toli nuo tėvynės mokytis 
lietuvių mokykloje, puoselėti 
lietuvių kalbą, susirasti naujų 
draugų. 

Ir nors žinau, kad daugiau 
nebeatversiu šios mokyklos 

durų, esu laiminga, kad čia 
įgijau patriotizmo jausmų ir 
tikiu, kad visos žinios, įgytos 
šioje mokykloje, man pravers 
ir ateityje. Tariu karštą ir di
delį „sudiev" jums, mokytojai, 
mokiniai ir draugai". 

Vėliau su „Geležiniu vilku" 
atsisveikino mūsų pirminin
kas Aleksas Modestas ir 
linkėjo sėkmės naujai pirmi
ninkei Audrei Kapačinskaitei. 
Renginio pabaigoje abiturien
tai sušoko paskutinį savo šokį 
ir padainavo „Maironio" dai
ną. Bet dar niekas nesakė su
diev — visi sugrįš pagalbiniais 
mokytojais ar „Geležinio vil
ko" nariais. 

Skaistė Jagelavičiūtė 
„Geležinio vilko" sekretorė 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
Per dešimt metų aš su drau

gais lankėm Maironio litua
nistinę mokyklą. Mes visko 
mokėmės: nuo abėcėlės iki 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Visos mūsų mokytojos mokė, 
kaip gyventi lietuviškai, kaip 
kalbėti lietuviškai, kaip valgy
ti lietuviškai, kas atsitiko Lie
tuvos istorijoje. Ir, žinai, mūsų 
mokytojos visada bus mūsų 
širdyse. Jų mokslas bus mūsų 
prote. Be mokytojų, kaip G. 
Sturonienė, V. Januškas, V. 
Ąžuolaitienė, R. Lukošiūtė, 
mes nebūtume tikrais lietu
viais. Ir be mūsų kitų moky
tojų mes nieko nežinotume 
apie Lietuvą ir jos praeitį. G. 
Sturonienė mus visada prižiū
rėdavo. Mes esam jos vaikai. 
G. Sturonienė man labai pati
ko kaip mokytoja. Aš noriu 
būti istorijos mokytojas, nes ji
nai mums parodė koks sma
gus dalykas yra istorija. Ačiū, 
mokytojai Sturonienei, ačiū už 
viską! Ir nuo visų Maironio li
tuanistinės mokyklos abitu
rientų, mes norėtume kiekvie
nam mūsų mokytojui, kuriuos 
mes turėjom per šiuos dešimt 
metų, pasakyti „ačiū" už vis
ką. Mes niekuomet jų neuž
miršim. Justinas Novak 

* * * 
Per dešimt metų aš daug ką 

mačiau. Aš susiradau daug 
naujų draugų ir mačiau daug 
vaikų, kurie nenorėjo eiti į li
tuanistinę mokyklą. Bet per 
visus dešimt metų mes labai 
gerai išmokom vieną tikslą, 
turime branginti mūsų lietu

vybę ir Lietuvą. Pirmą dalyką, 
kurį mes išmokom, dar kai 
pirmą sykį čia atvažiavom, 
buvo kalbėti lietuviškai. Mo
kytojos labai greitai pradėjo 
mums pasakoti apie Lietuvos 
istoriją ir geografiją. Bet dar
želis ir pirmas skyrius greitai 
užsibaigė ir greitai pradėjom 
sunkesnias pamokas. Per ki
tus aštuonerius metus mes iš
mokom dalykų apie Lietuvos is
toriją, literatūrą, geografiją, 
visuomenę ir jos kalbą. 

Aš negalėčiau šitų dešimties 
metų patirtį aprašyti pusla
pyje, gal net ir per vieną kny
gą. Bet aš galiu pasakyti, kad 
aš susiradau daug labai daug 
lietuviškų draugų ir mes visi 
turim vieną bendrą tikslą — 
Lietuva yra brangi ir lietuviai 
neturėtų būti nuliūdę dėl Lie
tuvos, bet turėtų ją arčiau 
priimti prie savo širdžių! 

Aleksas Modestas 
* * * 

Lituanistinė mokykla yra la
bai svarbi mano gyvenime, 
nes čia yra mano kalba, mano 
tautos žmonės. Nors ir aš Lie
tuvoje lankiau mokyklą septy
nerius metus, tačiau čia aš 
išmokau labai daug. Vieną iš 
svarbesnių dalykų, kurį aš 
išmokau, tai buvo istorija. Jos 
aš neužmiršiu visą savo gyve
nimą. Aš žinau visus kuni
gaikščius, žinau visas Lietu
vos nesėkmes ir sėkmes. Taip 
pat Lietuvos geografija ir vi
suomenės mokslas man labai 
padėjo, nes dabar aš žinau vi
sus Lietuvos miestus, visas 
Lietuvos gamyklas, kaip Lie
tuva atrodė anksčiau ir kaip ji 
atrodo dabar. Be šios mokyk
los mokytojų mes nieko neži
notumėm, tai iš visos širdies 
dėkoju visiems mūsų globė
jams. 

Taip pat lituanistinėje mo
kykloje man labai patiko „Ge
ležinio vilko" būrelis, nes čia 
aš sutikau labai daug įžymių 
Lietuvos žmonių. Aš galėjau 
su jais pabendrauti akis į akį. 
Ir va, dabar turiu progą rašyti 
straipsnius į „Draugą". Ši mo
kykla man ne tiek padėjo pa
gerinti lietuvių kalbą, kiek ji 
man parodė, kuo aš esu, ką aš 
galiu... Lituanistinė mokykla 
turėtų būti svarbi kiekvienam 
lietuviui, nes ji tikrai padeda 
daug! Skaistė Jagelavičiūtė 

M L R S Ą J Ū D Ž I O IR 
Mažosios Lietuvos Rezisten

cinis sąjūdis ir Mažosios Lie
tuvos fondas jus kviečia daly
vauti MLR sąjūdžio ir MLF 
visuotiniame susirinkime, ku
ris vyks 2001 birželio 9 ir 10 
d. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro" salėje, 
6500 S. Pulaski Rd. 

Numatoma tokia susirinki
mo dienotvarkė. MLRS ir 
MLF bendras susirinkimas 
prasidės birželio 9 d., šešta
dienį, 8:15 val.r. dalyvių regis
tracija; 8:45 val.r. - susirinki
mų atidarymas. 

Visuotinis MLRS susirinki
mas prasidės 9:15 val.r. 1998 
metų visuotinio susirinkimo 
protokolo skaitymu ir priėmi
mu; po to vyks valdybos narių 
pranešimai, diskusijos, senos 
valdybos atsistatydinimas ir 
naujos valdybos rinkimas; 11 
val.r. - uždarymas; 11:15-
11:30 val.r. - pertrauka. 

MLF visuotinis susirinki
mas prasidės 11:30 val.r. sek
retoriato ir mandatų komisijos 
sudarymu, darbotvarkės pri
ėmimu ir 1998 m. visuotinio 
susirinkimo protokolo priėmi
mu. 11:45 bus skaitomi JAV 
MLF tarybos pirmininko K. 
Vėliaus, MLF valdybos pirmi
ninko G. Šerno, kasų globėjų 
I. Adomavičienės ir R. Bunti-
no, revizijos komisijų praneši
mai, vyks diskusijos. 1-2 vai. 
p.p. - pietūs. Po to 2 val.p.p. 
apie MLF knygų ir ML encik
lopedijos rengimą pasakos 
prof. V. Pėteraitis; 2:30 vai. 
p.p. apie Karaliaučiaus krašto 
lietuviškas mokyklas kalbės I. 

M L F SUSIRINKIMAS 
Adomavičienė; 2:45 val.p.p. 
Karaliaučiaus krašto kelionės 
įspūdžius pasakos V. Trump-
jonas; 3:15 val.p.p. bus aptar
ta ateities veikla. 4-4:15 vai. 
p.p. - pertrauka. 4:15 val.p.p. 
- mandatų komisijos praneši
mas, MLF tarybos ir valdybos 
atsistatydinimas, MLF val
dančiųjų organų rinkimai, bu
vusių ir naujų pirmininkų pa
sisakymai. 

Birželio 10 d., sekmadienį, 
vyks Mažosios Lietuvos encik
lopedijos pristatymas ir Mažo
sios Lietuvos fondo dr. Vydū
no mokslinės-literatūrinės 
premijos įteikimas. 1 val.p.p. 
- atidarymas; 1:05-2 val.p.p. 
Mažosios Lietuvos enciklope
diją Čikagos lietuviškajai vi
suomenei pristatys prof. Vi
lius Pėteraitis; 2-2:15 vai.p. -
pertrauka; 2:30 val.p.p. -
MLF Vydūno premiją muzi
kologei dr. Daivai Kšanienei 
įteiks prof. V. Pėteraitis; lau
reatė skaitys paskaitą „Mažo
sios Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto muzikinės kultūros 
ypatumai". Oficiali dalis bus 
baigta, sugiedojus Mažosios 
Lietuvos himną. 

3:30 val.p.p.-5 val.p.p. - Bal
zeko muziejaus apžiūrėjimas 
ir pabendravimas; 5 val.p.p. -
meninė programa, kurią atliks 
Ričardo Šoko vadovaujamas 
vokalinis moterų ansamblis; 
vėliau - vakarienė. Stalus 
prašome iš anksto užsisakyti, 
skambinant Ramūnui Bunti-
nui tel. 630-969-1316. 

Abi dienas vyks MLF knygų 
paroda, iu bus ealūna nusinirkti 


